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1. POUCZENIE UCZNIÓW W DRODZE DO ARYMATEI 

Napisane 19 kwietnia 1945. A, 4883-4887 

«Panie, co my z nim zrobimy?» – pyta Piotr Jezusa, pokazując Mu mężczyznę 

zwanego Józefem. Idzie on z nimi, odkąd opuścili Emaus. Teraz zaś słucha 

dwóch synów Alfeusza oraz Szymona, którzy zajęli się nim szczególnie. 

«Powiedziałem, że on idzie z nami do Galilei.» 

«A potem?...» 

«Potem... pozostanie z nami. Zobaczysz, że tak się stanie.» 

«On też będzie uczniem? Z tym, co ma na swoim koncie?»  

«Czyżbyś i ty był faryzeuszem?» 

«Ależ nie! Tylko... wydaje mi się, że faryzeusze bacznie nas obserwują...» [– 
stwierdza Piotr.]  

«...i jeśli zobaczą go z nami, będziemy mieć zmartwienia. To chcesz powiedzieć. 

A więc z obawy przed kłopotami, mielibyśmy pozostawić syna Abrahama 

zmagającego się z rozpaczą? Nie, Szymonie Piotrze. To jest dusza, która może 
się zgubić lub ocalić w zależności od tego, jak będzie leczona jej wielka rana.» 

«Ale czy my już nie jesteśmy Twoimi uczniami?...» 

Jezus patrzy na Piotra i lekko się uśmiecha. Potem mówi: 

«Któregoś dnia, przed wieloma miesiącami, powiedziałem ci: “Przyjdzie wielu 

innych”. Pole jest rozległe, bardzo rozległe. Robotników będzie zawsze zbyt 

mało w stosunku do jego ogromu... Będzie też wielu, z którymi stanie się to, co 

z Jonaszem: umrą z powodu surowości pracy. Jednak wy będziecie zawsze 

Moimi szczególnie umiłowanymi» – kończy Jezus przyciągając do Siebie 
zasmuconego Piotra. Ta obietnica go uspokaja. 

«Zatem on idzie z nami?» 

«Tak. [Pozostanie] aż do chwili, gdy jego serce nabierze sił. Zatruła go wielka 

nienawiść, którą musiał wchłonąć.» 

Jakub i Jan z Andrzejem także dochodzą do Nauczyciela i słuchają. 

«Nie możecie sobie wyobrazić ogromu zła, jakie człowiek może wyrządzić 

człowiekowi przez nieprzejednaną nienawiść. Proszę was, abyście pamiętali, że 

wasz Nauczyciel zawsze był życzliwy wobec chorych duchowo. Sądzicie, że Moje 

największe cuda i największa moc przejawia się w uzdrawianiu ciał. Nie, 

przyjaciele... Tak, podejdźcie także wy, którzy idziecie przede Mną i którzy 
jesteście za Mną. Droga jest szeroka i możemy iść w grupie.» 

Wszyscy tłoczą się wokół Jezusa, który mówi dalej: 

«Moje główne dzieła – te, które najbardziej świadczą o Mojej naturze i o Mojej 

misji, te, na które Ojciec patrzy z radością – to leczenie serc albo uzdrowienia z 

jakiejś wady lub licznych grzechów głównych; to również ustępowanie rozpaczy 
zrodzonej z przekonania, że jest się dotkniętym i opuszczonym przez Boga.  

Jaka jest dusza, którą opuściła pewność pomocy Bożej? To słaby powój, który 

leży w pyle, nie potrafi się bowiem uchwycić myśli, która stanowiła jego siłę i 
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radość. Życie bez nadziei jest straszne. Życie jest piękne pomimo swej 

surowości jedynie dlatego, że zalewa je [blaskiem] Boże Słońce. Celem życia 

jest to Słońce. Czy mroczny jest dzień człowieka, zalanego łzami, naznaczonego 

krwią? Tak. Jednak potem będzie miał Słońce: nigdy więcej boleści, nigdy 

więcej rozdzielenia, nigdy więcej przykrości, nigdy więcej nienawiści, nędzy, 

samotności pod chmurami, które przygniatają, lecz – jasność i śpiew, pogoda, 

pokój i Bóg – Bóg, Wieczne Słońce! Patrzcie, jak smutna jest ziemia, gdy 

przychodzi zaćmienie [słońca]. Gdyby człowiek musiał powiedzieć: “Słońce 

umarło”, czyż nie wydawałoby mu się, że żyje na zawsze w mrocznym grobie, 

zamurowany, pochowany, martwy przed śmiercią? Jednak człowiek wie, że poza 

tym ciałem niebieskim, zakrywającym słońce i nadającym światu wygląd 

posępny, zawsze znajduje się radosne słońce Boga. Tak samo jest z myślą o 

związku z Bogiem podczas tego życia. Ludzie ranią, kradną i oczerniają? Bóg 

leczy, oddaje, usprawiedliwia. I to bez miary. Ludzie mówią: “Bóg cię odrzucił”? 

Spokojna dusza myśli, musi myśleć: “Bóg jest sprawiedliwy i dobry. On to widzi 

i troszczy się o ludzi. On jest jeszcze bardziej życzliwy, niż może być człowiek. 

Jest [życzliwy] nieskończenie. I dlatego On mnie nie odrzuci, jeśli skłonię 

zalane łzami oblicze na Jego pierś i powiem Mu: “Ojcze. Ty jeden mi 
pozostajesz. Twoje dziecko jest zasmucone i załamane. Daj mi Twój pokój...” 

Ja, Wysłaniec Boży, gromadzę tych, których człowiek zaniepokoił lub których 

szatan powalił. Ocalam ich. Oto Moje dzieło. Dzieło prawdziwie Moje. 

Uzdrowienie ciała to [ujawnienie] mocy Bożej. Zbawienie duchów to dzieło 

Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela. Myślę i nie mylę się, że ci, którzy 

dzięki Mnie odzyskali swą wartość w oczach Bożych i we własnych oczach, będą 

Moimi uczniami wiernymi. Ci będą mogli z większą mocą pociągnąć tłumy ku 

Bogu mówiąc: “Wy jesteście grzesznikami? Ja też. Jesteście poniżeni? Ja 

również. Zrozpaczeni? Ja także. A jednak, popatrzcie, Mesjasz miał litość nad 

moją duchową nędzą i chciał, abym był jego kapłanem. On bowiem jest 

Miłosierdziem i chce, by świat był tego pewien, a nikt nie jest bardziej zdolny do 

przekonywania od tego, kto tego doświadczył.” Teraz Ja dołączam ich do was: 

Moich przyjaciół i tych, którzy Mnie adorowali od Mego narodzenia – a więc do 

was i do pasterzy. Jednoczę ich z pasterzami, z tymi, których uzdrawiam, z 

tymi, którzy bez szczególnego wyboru – nie tak jak jest z wami dwunastoma – 

weszli na Moją drogę i pójdą nią aż do śmierci. Blisko Arymatei znajduje się 

Izaak, jak prosił Mnie o to nasz przyjaciel Józef. Wezmę ze Sobą Izaaka, aby 

połączył się z Tymonem, kiedy ten do nas dołączy. Jeśli wierzysz, że we Mnie 

jest pokój i cel całego życia, będziesz mógł przyłączyć się do nich. Będą dla 
ciebie dobrymi braćmi.» 

«O, moje Pocieszenie! Jest dokładnie tak, jak mówisz. Moje wielkie rany 

człowieka i wiernego goją się z godziny na godzinę. Od trzech dni jestem z 

Tobą, a wydaje mi się, że to, co mnie dręczyło przed trzema dniami, jest 

oddalającym się snem. Uczyniłem to. Jednak im więcej czasu upływa, tym 

bardziej okrutne szczegóły tego snu rozpraszają się w obliczu Twojej 

rzeczywistości. Przez ostatnie noce wiele rozmyślałem. W Joppie mam dobrego 

krewnego. To on był... niezawinioną przyczyną mego nieszczęścia, bo to przez 

niego poznałem tę niewiastę. To dowodzi, że nie mogliśmy wiedzieć, czyją była 

córką... Jej, pierwszej żony mojego ojca – tak, ale nie [córką] mojego ojca. 

Nosiła inne imię, przybyła z daleka. Znała mojego krewnego z handlu towarami. 

I tak ją poznałem. Mój krewny bardzo pragnie mojego sklepu. Odstąpię mu go. 

To byłaby ruina, gdybym go zostawił bez właściciela. Nabędzie go bez 

wątpienia, żeby nie odczuwać wyrzutów z powodu tego, że stał się przyczyną 

mojego nieszczęścia. Ja będę miał środki i pójdę za Tobą spokojnie. Proszę Cię 

tylko, abyś mi przydzielił tego Izaaka, o którym mówisz. Boję się być sam z 
moimi myślami... zbyt jeszcze smutnymi...» 
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«Dam ci Izaaka. Ma dobrą duszę. Cierpienie go udoskonaliło. Przez trzydzieści 

lat niósł krzyż. On wie, co znaczy cierpieć... My w tym czasie pójdziemy dalej. 
Dołączycie do nas w Nazarecie.» 

«Czy nie zatrzymamy się w domu Józefa [z Arymatei]?» 

«Józef jest prawdopodobnie w Jerozolimie... Sanhedryn wiele pracuje. Ale 

dowiemy się tego od Izaaka. Jeśli jest w domu, zaniesiemy mu nasz pokój. Jeśli 

nie, zatrzymamy się tylko na jedną noc, aby wypocząć. Śpieszę się, by dotrzeć 

do Galilei. Jest tam Matka, która cierpi. Pamiętajcie, że jest ktoś, kto postawił 
sobie za cel zasmucać Ją. Ja Ją pocieszę.» 

2. W DRODZE KU SAMARII. POUCZENIE APOSTOŁÓW [por. J 4,1-3] 

Napisane 21 kwietnia 1945. A, 4892-4895 

Jezus jest z dwunastoma. Okolica jest wciąż pagórkowata, jednak droga jest 

dość wygodna. Wszyscy idą razem i rozmawiają.  

«Teraz, gdy jesteśmy sami, możemy się zastanowić, dlaczego tyle zazdrości 

pomiędzy dwiema grupami?» – mówi Filip. 

«Zazdrości? – odpowiada Juda, syn Alfeusza. – Ależ nie, to jest sama pycha!» 

«Nie. Ja sądzę, że to tylko pretekst, aby w jakiś sposób usprawiedliwić ich 

krzywdzące zachowanie wobec Nauczyciela i zbytnio nie rozdrażnić tłumów. 

Pod pozorem gorliwości wobec Chrzciciela doprowadza się do tego, że 
Nauczyciel musi się oddalić» – odzywa się Szymon. 

«Ja to ujawnię» [– mówi Piotr.] 

«My, Piotrze, robimy tyle rzeczy, których On nie czyni» [– odpowiada Szymon 

Zelota.] 

«Dlaczego On ich nie czyni?» [– pyta Piotr.] 

«Bo wie, że dobrze jest tego nie robić. My mamy tylko iść za Nim. Nie do nas 

należy kierowanie Nim. I powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi. To wielka 
ulga mieć za zadanie jedynie posłuszeństwo...» 

«Dobrze powiedziałeś, Szymonie. – mówi Jezus, który wydawał się im być 

pochłonięty własnymi myślami. – Dobrze powiedziałeś. Łatwiej jest być 

posłusznym niż rozkazywać. Tak się nie wydaje, ale tak jest. Z pewnością 

[posłuszeństwo] jest łatwe, gdy duch jest dobry. Jakże trudno jest rozkazywać, 

kiedy ma się prawego ducha. Kiedy duch nie jest prawy, wydaje się rozkazy 

szalone, bardziej niż szalone. Wtedy łatwo jest rozkazywać. Jednak... jakże 

trudne staje się... posłuszeństwo! Ten, na kim spoczywa odpowiedzialność za 

jakieś miejsce lub zgromadzenie, zawsze musi mieć obecną w duchu miłość i 

sprawiedliwość, roztropność i pokorę, umiarkowanie i cierpliwość, stanowczość, 

a jednak nie – upór. O, to trudne!... Wy na razie macie być tylko posłuszni... 

Bogu i waszemu Nauczycielowi. Ty, i nie tylko ty, zastanawiasz się, dlaczego Ja 

dokonuję lub nie robię pewnych rzeczy. Zastanawiasz się, dlaczego Bóg pozwala 

na coś bądź nie. Posłuchaj, Piotrze, i wy wszyscy, Moi przyjaciele. Jedna z 

tajemnic doskonałego wyznawcy polega na tym, że nigdy nie przypisuje sobie 

prawa do zadawania Bogu pytań. Pytanie: “dlaczego to czynisz?” – zadaje ktoś, 

kto mało wie o swoim Bogu. Wydaje się, że [taki człowiek] przyjmuje postawę 

dorosłego wobec ucznia, któremu mówi: “Tego się nie robi. To głupota. To 

błąd.” A któż jest ponad Bogiem? 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-04.htm#1
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Teraz widzicie, że pod pretekstem gorliwej [wierności] wobec Jana zostałem 

przepędzony. Was to gorszy. Chcielibyście, abym to wyjaśnił, przyjmując 

postawę polemiczną wobec tych, którzy tak postępują. Nie. To nie stanie się 

nigdy. Z ust uczniów Chrzciciela usłyszeliście, [co mówił]: “Trzeba, aby On 

wzrastał, a ja się umniejszał.” [por. J 3,30] Nie ma w nim żalu, nie ma 

przywiązania do swej pozycji. Święty nie przywiązuje się do takich rzeczy. On 

pracuje. Nie dla [zwiększenia] liczby “własnych” wiernych. On nie posiada 

własnych wiernych. Pracuje dla pomnożenia liczby tych, którzy są wierni Bogu. 

Jedynie Bóg ma prawo mieć wyznawców. Jak Ja nie żałuję, że z dobrej lub złej 

woli ci lub tamci pozostają uczniami Chrzciciela, tak samo on – jak słyszeliście – 

nie martwi się, że do Mnie przychodzą Jego uczniowie. Obce mu są te 

małostkowe rachuby. Zarówno on, jak i Ja spoglądamy w Niebo. Nie 

sprzeczajcie się więc ciągle między sobą, czy jest słuszne lub nie, iż Żydzi 

oskarżają Mnie o odbieranie uczniów Chrzcicielowi, i czy jest właściwe lub nie, 

że tak się mówi. To są kłótnie gadatliwych niewiast przy źródle. Święci 

pomagają sobie, obdarowują się i przekazują sobie dusze z radosną łatwością, 
uśmiechając się do myśli, że pracują dla Pana.  

Ja chrzciłem i nawet wam poleciłem chrzcić, duch bowiem jest tak bardzo 

ociężały, że trzeba teraz ukazywać mu pobożność w formach materialnych, cud 

w formach materialnych, nauczanie w formach materialnych. Z powodu tej 

ociężałości duchowej będę musiał uciec się do rzeczy materialnych, chcąc 

uczynić was wykonawcami cudów. Jednak wierzcie, że to nie w oleju ani nie w 

wodzie, jak i nie w obrzędach znajduje się moc uświęcania. Nadejdzie czas, gdy 

rzecz niedotykalna, niewidzialna, niepojęta dla materialistów będzie królową, 

która “powróciła”, przyczyną wszelkiego uświęcenia działającą w nim zawsze. 

To przez nią człowiek stanie się ponownie “dzieckiem Bożym” i będzie czynił to, 

co Bóg czyni, Bóg bowiem będzie z nim. Łaska – oto “powracająca” królowa. 

Tak więc chrzest stanie się sakramentem. Wtedy człowiek będzie mówił 

językiem Bożym i zrozumie go. Łaska udzieli życia, a Życie da moc, by wiedzieć i 

działać, i wtedy... O, wtedy... Jednak nie jesteście jeszcze dojrzali, aby 

zrozumieć, co przyniesie wam Łaska. Proszę was: pomóżcie jej przyjść przez 

stałe formowanie samych siebie i odrzućcie, odrzućcie zbędne troski 

powierzchownych umysłów... 

Oto jesteśmy u granic Samarii. Czy wydaje się wam, że zrobię dobrze 

przemawiając do jej mieszkańców?» 

«Och!» – wszyscy są mniej lub bardziej zgorszeni. 

«Zaprawdę powiadam wam, że Samarytanie są wszędzie. I gdybym nie miał 

mówić tam, gdzie znajduje się choć jeden Samarytanin, nie mógłbym już nigdzie 

mówić. Chodźcie więc. Nie będę narzucał im nauczania, jednak nie będę się 

wzbraniał mówić o Bogu, jeśli Mnie o to poproszą. Jeden rok się kończy, drugi 

się zaczyna. Jest jakby pomiędzy początkiem a końcem. Na początku przeważał 

Nauczyciel. Teraz ujawnia się Zbawiciel. Koniec ukaże oblicze Odkupiciela. 

Chodźmy. Rzeka rozszerza się zbliżając się do ujścia. Ja także rozciągam Swoje 

dzieło miłosierdzia, bo zbliża się ujście.» 

«Po [opuszczeniu] Galilei pójdziemy nad jakąś wielką rzekę? Może nad Nil? 

Albo nad Eufrat?» – szepczą niektórzy. 

«Może pójdziemy pomiędzy pogan...» – odpowiadają inni. 

«Nie rozmawiajcie między sobą. Idziemy ku “Mojemu” ujściu. To znaczy ku 

wypełnieniu Mojej misji. Bądźcie bardzo uważni, potem bowiem opuszczę was, 
a wy będzie musieli kontynuować [tę misję] w Moje Imię.»  

 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-03.htm#30
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3. SAMARYTANKA FOTYNAJ 

Napisane 22 kwietnia 1945. A, 4896-4904 

[por. J 4,4-38] «Zatrzymam się tutaj. Idźcie do miasta. Kupcie, co jest 

potrzebne na posiłek. Tutaj go spożyjemy.» 

«Wszyscy mamy iść?» 

«Tak, Janie. Dobrze będzie, jeśli pójdziecie w grupie.» 

«A Ty? Zostajesz sam... a oni są Samarytanami...» 

«To nie są najgorsi spośród wrogów Chrystusa. Idźcie, idźcie. Czekając na was 

będę się modlił za was i za nich.» 

Uczniowie odchodzą z żalem i trzy lub cztery razy oglądają się za siebie, patrząc 

na Jezusa. Usiadł na nasłonecznionym murku, blisko niskiego i szerokiego 

brzegu studni. To wielka studnia, prawie zbiornik, tak jest szeroka. W lecie z 

pewnością pada na nią cień wielkich drzew, teraz pozbawionych liści. Nie widać 

wody, lecz teren przy studni jasno wskazuje, że ją tu czerpano. [Świadczą o 

tym] małe kałuże i owalne odbicia pozostawione przez wilgotne konwie. Jezus 

siada i rozmyśla w Swej zwyczajnej pozycji, z łokciami wspartymi o kolana, z 

rękoma splecionymi i wysuniętymi do przodu, z ciałem lekko pochylonym, z 

głową skłonioną ku ziemi. Potem odczuwa ogrzewające Go, lekkie, dobrotliwe 

słońce. Zsuwa płaszcz z głowy i ramion. Zostawia go jeszcze zwinięty na 
piersiach.  

Podnosi głowę, uśmiechając się do gromady swarliwych wróbli, kłócących się o 

okruszek chleba, zgubiony przez kogoś przy studni. Wróble odfruwają, bo 

nadchodzi niewiasta. Podchodzi do studni z pustą konwią. Lewą ręką trzyma ją 

za uchwyt. Prawą ręką odsuwa z zaskoczeniem zasłonę, aby zobaczyć, kim jest 

ten siedzący mężczyzna. Jezus uśmiecha się do niewiasty mającej trzydzieści 

pięć, może czterdzieści lat. Jest wysoka. Ma grube, lecz piękne rysy. Jest – 

można by powiedzieć – w typie prawie hiszpańskim, z oliwkową cerą, 

czerwonymi i raczej grubymi wargami. Oczy ma nadzwyczaj wielkie i czarne, 

pod bardzo gęstymi brwiami. Pod delikatną zasłoną widać kruczoczarne 

warkocze. Kształty, raczej wydatne, przedstawiają wyraźnie typ wschodni, 

lekko złagodzony, jak u kobiet arabskich. Ubrana jest w tkaninę w 

różnokolorowe paseczki, ściśniętą w pasie, narzuconą na biodra i na wydatne 

piersi, a opadającą na ziemię rodzajem pomarszczonej falbany. Ma wiele 

pierścionków i bransolet na krągłych brązowych dłoniach i nadgarstkach, które 

wychodzą spod lnianych rękawów. Na szyi – ciężki naszyjnik, na którym wiszą 

medaliony, jakby amulety, mają bowiem wszelkie kształty. Ciężkie kolczyki 
zwisają z uszu aż na szyję i błyszczą pod zasłoną. 

«Pokój z tobą, niewiasto. Dasz Mi pić? Wiele wędrowałem i jestem spragniony.» 

«Czy nie jesteś Żydem? Prosisz o picie mnie, Samarytankę. Cóż się to stało? 

Nabraliście do nas szacunku czy upadliście? Z pewnością doszło do jakiegoś 

wielkiego wydarzenia, skoro Żyd rozmawia grzecznie z Samarytanką. Powinnam 

Ci powiedzieć: “Nic Ci nie dam, aby na Tobie wziąć odwet za wszelkie zniewagi, 

jakimi Żydzi nas obrazili”.» 

«Dobrze powiedziałaś. Nadeszło wielkie wydarzenie, dlatego wiele rzeczy się 

zmieniło i mnóstwo jeszcze się zmieni. Bóg udzielił światu wielkiego daru i 

dlatego wiele rzeczy się zmieniło. Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, Kim jest 

ten, który ci mówi: “Daj Mi pić”, być może ty sama prosiłabyś Go o to, by dał ci 
pić. On dałby ci wody żywej.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-04.htm#4
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«Woda żywa jest w żyłach ziemi i zawiera ją ta studnia, jednak ona do nas 

należy.» 

Kobieta jest drwiąca i zuchwała. 

«Woda należy do Boga. Tak samo jak dobroć należy do Boga, jak życie należy 

do Boga. Wszystko należy do Jedynego Boga, niewiasto. I wszyscy ludzie 

pochodzą od Boga: tak Samarytanie, jak i Żydzi. Czy ta studnia nie jest studnią 

Jakuba? A Jakub nie jest przywódcą naszej rasy? Chociaż potem błąd nas 
rozdzielił, to jednak wcale nie zmienia naszego pochodzenia.» 

«Nasz błąd, prawda?» – pyta napastliwie kobieta. 

«Ani wasz, ani nasz. Błąd kogoś, kto utracił z oczu Miłość i Sprawiedliwość. Ja 

nie atakuję ani ciebie, ani twojej rasy. Skąd więc u ciebie ta wrogość?» 

«Jesteś pierwszym Żydem, którego słyszę tak mówiącego. Inni... A co do 

studni... tak, to jest studnia Jakuba i jest w niej taka obfitość wody i tak 

przejrzystej, że my z Sychar wolimy ją od innych źródeł. Jednak jest bardzo 

głęboka. Ty nie masz ani amfory, ani nic innego. Jakże mógłbyś jej nabrać, by 

mi dać wody żywej? Czy jesteś kimś większym niż Jakub, nasz święty 

Patriarcha, który znalazł tę obfitą żyłę dla siebie, dla swych dzieci, stad i 
pozostawił nam ją na wspomnienie jego i jako podarunek?» 

«Jak rzekłaś. Jednak kto pije tę wodę, będzie miał ciągle pragnienie. Ja, 

przeciwnie, mam taką wodę, że ten, kto się jej napije, nie będzie więcej 

pragnął. Jednak ona tylko do Mnie należy i Ja dam jej temu, kto Mnie o to 

poprosi. Zaprawdę mówię ci, że ten, kto będzie miał wodę, którą Ja mu dam, 

będzie nią zawsze nasycony i nie będzie więcej pragnął. Moja woda bowiem 
stanie się w nim źródłem niewyczerpanym i wiecznym.» 

«Jak to? Nie rozumiem. Czy jesteś magiem? Jakże człowiek może stać się 

studnią? Wielbłąd pije i robi zapasy wody w żołądku. Potem jednak ją pochłania 

i ona nie starcza mu na całe życie. A Ty mówisz, że Twoja woda będzie trwać na 
całe życie?» 

«Jeszcze więcej: ona wytryśnie strumieniem na życie wieczne. W tym, który ją 

wypije, wytryśnie aż dla życia wiecznego i da kiełki życia wiecznego, jest 
bowiem źródłem zbawienia.» 

«Daj mi tej wody, jeśli to prawda, że ją posiadasz. Męczy mnie przychodzenie 

tutaj. Jeśli ją będę mieć, nie będę już pragnąć i nie będę chora ani stara.» 

«Czy tylko to cię męczy? Nic więcej? I nie odczuwasz innej potrzeby, jak tylko 

czerpać, by pić ze względu na twe nędzne ciało? Zastanów się nad tym. Jest 

jeszcze coś więcej niż ciało: dusza. Jakub dał sobie i swoim nie tylko wodę z 

ziemi, lecz troszczył się, by zapewnić sobie i dawać [innym] świętość: wodę 
Bożą.» 

«Wy mówicie o nas: poganie... Jeśli to prawda, co mówicie, to my nie możemy 

być świętymi...» 

Kobieta porzuciła zaczepny i ironiczny ton. Jest uległa i lekko zmieszana.  

«Nawet poganin może być cnotliwy. A Bóg, który jest sprawiedliwy, wynagrodzi 

go za uczynione dobro. To nie będzie nagroda zupełna, lecz powiadam ci, że 

mając wiernego skalanego poważnym grzechem i poganina bez grzechu, Bóg 

patrzy z mniejszą surowością na poganina. Ale dlaczego – skoro wiecie, że tacy 
jesteście – nie przyjdziecie do Boga Prawdziwego? Jak się nazywasz?» 
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«Fotynaj.» 

«Odpowiedz Mi więc, Fotynaj. Czy nie cierpisz nie mogąc dążyć do świętości, 

dlatego że jesteś poganką – jak mówisz – i dlatego, że jesteś w oparach 

starodawnego błędu, jak Ja mówię?» 

«Tak, cierpię z tego powodu.» 

«A zatem dlaczego nie żyjesz przynajmniej jako poganka cnotliwa?» 

«Panie!...» 

«Tak. Czy możesz temu zaprzeczyć? Idź, zawołaj swego męża i wróć z nim.» 

«Nie mam męża...» Zmieszanie kobiety rośnie. 

«Dobrze powiedziałaś. Nie masz męża. Miałaś bowiem pięciu mężczyzn, a teraz 

masz takiego, który nie jest twoim mężem. Czy to było konieczne? Nawet twoja 

religia nie zachęca do nieczystości. Wy także posiadacie Dekalog. Dlaczego 

więc, Fotynaj, tak żyjesz? Czy nie czujesz się zmęczona będąc ciałem dla tylu 

mężczyzn, zamiast być uczciwą małżonką jednego? Czy nie boisz się starości, 

gdy zostaniesz sama ze wspomnieniami? Z twoimi żalami? Z twoimi lękami? 

Tak, nawet to. Ze strachem przed Bogiem i przed zmorami... Gdzie są twoje 
dzieci?» 

Niewiasta całkowicie spuściła głowę i nic nie mówi. 

«Nie masz ich na ziemi. Jednak ich małe dusze, którym zabroniłaś ujrzeć 

światło dnia, zwracają się do ciebie z wyrzutami. Ciągle. Klejnoty... piękne 

ubrania... bogaty dom... suto zastawiony stół.... Tak, lecz pustka, łzy i 

wewnętrzna nędza. Jesteś osamotniona, Fotynaj. Jedynie dzięki szczerej 

skrusze, poprzez przebaczenie Boże i w konsekwencji [przez przebaczenie] 
twych dzieci, możesz stać się bogata.» 

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem, i wstyd mi...» 

«A w obliczu Ojca, który jest w Niebie, nie odczuwałaś tego wstydu, kiedy 

czyniłaś zło? Nie płacz z powodu upokorzenia przed Człowiekiem... Podejdź, 

Fotynaj, blisko Mnie. Opowiem ci o Bogu. Być może nie znałaś Go dobrze. I to 

dlatego, z pewnością dlatego, tak wiele błądziłaś. Gdybyś dobrze znała Boga 

prawdziwego, nie upadłabyś tak bardzo. On by do ciebie przemówił i 
przypomniałby ci...» 

«Panie, nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na tej górze. Wy mówicie, że to 

jedynie w Jerozolimie powinno się [Go] czcić. Jednak Ty mówisz: jest tylko 

jeden Bóg. Pomóż mi pojąć, gdzie i jak powinno się czcić...» 

«Niewiasto, wierz Mi, wkrótce nadejdzie chwila, kiedy ani na tej górze w 

Samarii, ani w Jerozolimie nie będzie oddawana cześć Ojcu. Wy adorujecie tego, 

którego nie znacie. My adorujemy tego, którego znamy, zbawienie bowiem 

pochodzi od Żydów. Przypominam ci proroków. Jednak nadchodzi godzina, ona 

już się rozpoczęła, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu 

i w prawdzie: już nie według starożytnych rytów, lecz zgodnie z nowym rytem 

nie będzie składania ofiar ani całopaleń ze zwierząt, pochłanianych przez ogień, 

lecz wieczna ofiara Nieskalanej Hostii pochłoniętej Ogniem Miłości. Będzie kult 

duchowy w duchowym Królestwie. Zostanie on zrozumiany przez tych, którzy 

potrafią adorować w duchu i w prawdzie. Bóg jest Duchem. Ci, którzy cześć 
oddają, powinni oddawać ją duchowo.» 
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«Twoje słowa są święte. Ja wiem – bo my też coś wiemy – że Mesjasz ma już 

przyjść: Mesjasz, ten, którego będzie się też nazywać “Chrystusem”. Kiedy On 

przybędzie, nauczy nas wszystkiego. Całkiem blisko stąd znajduje się też ten, 

który mówi o sobie, że jest Jego Poprzednikiem. I wielu chodzi go słuchać. 

Jednak on jest tak surowy!... Ty jesteś dobry... i biedne dusze nie boją się 

Ciebie. Myślę, że Chrystus będzie dobry. Nazywa się Go Królem Pokoju. Czy 
jeszcze długo będzie zwlekał?» 

«Powiedziałem ci, że Jego czas już nadszedł.» 

«Skąd o tym wiesz? Może jesteś Jego uczniem? Poprzednik ma wielu uczniów. 

Chrystus też będzie ich miał.» 

«To Ja, który z tobą mówię, jestem Chrystusem, Jezusem.» 

«Ty!... O!...»  

Kobieta, która siedziała obok Jezusa, podrywa się i chce uciec. 

«Dlaczego uciekasz, niewiasto?» 

«Przeraża mnie, że jestem przy Tobie. Ty jesteś święty...» 

«Ja jestem Zbawicielem. Przyszedłem tutaj, choć nie było to konieczne. 

Wiedziałem jednak, że twoja dusza była zmęczona błądzeniem. Brzydziłaś się 

swoim pokarmem... Przyszedłem, aby dać ci nowy pokarm, który usunie twój 
wstręt i zmęczenie...  

[por. J 4,27n] Oto Moi uczniowie, którzy powracają z chlebem dla Mnie. Jednak 

Ja się już posiliłem daniem tobie pierwszych okruchów twego odkupienia.» 

Uczniowie przyglądają się bardziej lub mniej dyskretnie kobiecie, lecz nikt nic 

nie mówi. Ta odchodzi, nie myśląc już ani o wodzie, ani o swojej konwi. 

«Nauczycielu – odzywa się Piotr – dobrze nas potraktowali. Jest ser, świeży 

chleb, oliwki i jabłka. Weź, co chcesz. Ta kobieta dobrze zrobiła, że zostawiła 

konew. Szybciej sobie poradzimy niż naszymi małymi manierkami. Wypijemy i 

napełnimy je, nie musząc prosić o nic więcej Samarytan i nie podchodząc do ich 

źródeł. Nie jesz? Chciałem znaleźć dla Ciebie rybę, ale nie ma. Być może to 
bardziej by Ci smakowało. Jesteś zmęczony i blady.» 

«Ja mam pokarm, którego wy nie znacie. To będzie Mój posiłek. On Mnie bardzo 

wzmocni.» 

Uczniowie patrzą na siebie pytająco. Jezus odpowiada na te nieme zapytania: 

«Moim pokarmem jest pełnienie woli Tego, który Mnie posłał, aby dokonać 

dzieła, którego wypełnienia przeze Mnie On pragnął. Kiedy siewca rzuca ziarno, 

czy może stwierdzić, że już wszystko uczynił, by móc powiedzieć: mam zbiory? 

Nie. Z pewnością nie. Ileż ma jeszcze do zrobienia, zanim powie: “Oto 
skończona moja praca!” Aż do tej chwili nie może spocząć.  

Popatrzcie na te pola w radosnym słońcu szóstej godziny. Przed miesiącem, a 

nawet mniej niż przed miesiącem, ziemia była naga, ciemna, bo zalewały ją 

deszcze. Teraz, patrzcie. Niezliczone łodygi zbóż właśnie wykiełkowały. Bardzo 

delikatna zieleń, która w tym wielkim świetle wydaje się jeszcze jaśniejsza, 

okrywa pola jakby lekką, niemalże białą zasłoną. To przyszły plon i wy mówicie 

widząc ją: “Za cztery miesiące będą żniwa. Siewcy najmą żniwiarzy, bo chociaż 

sam siewca wystarczy, by zasiać, to potrzeba wielu ludzi do zebrania żniwa. 

Wszyscy są szczęśliwi. Ten, kto zasiał mały worek ziarna [cieszy się, bo] teraz 
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musi przygotować spichrze na zbiory, a żniwiarze – bo w ciągu kilku dni zdobyli 

środki, by żyć przez wiele miesięcy.”  

Na polu ducha także ci, którzy zbierają żniwo z tego, co Ja zasiałem, cieszą się 

wraz ze Mną i tak jak Ja, dam im bowiem Moją zapłatę i to, co im się należy. 

Udzielę im tego, co potrzebne, by żyli w Moim wiecznym Królestwie. Wy macie 

tylko zbierać żniwo. Najcięższą pracę Ja wykonałem. Mówię wam: “Przyjdźcie 

zbierać żniwo na Moim polu. Jestem szczęśliwy widząc was obarczonych 

plonami Mojego ziarna. Kiedy zasieję całe Moje ziarno, wtedy zostanie 
wypełniona wola Boża, a Ja zasiądę na uczcie w niebieskim Jeruzalem.”  

Oto idą Samarytanie wraz z Fotynaj. Okażcie im miłość. To dusze, które 

przychodzą do Boga.» 

4. Z MIESZKAŃCAMI SYCHAR [por. J 4,39-42] 

Napisane 23 kwietnia 1945. A, 4905-4909 

Oto podchodzą w grupie do Jezusa znaczący Samarytanie, których prowadzi 

Fotynaj. 

«Bóg z Tobą, Rabbi. Niewiasta powiedziała nam, że jesteś prorokiem i nie 

wzgardzisz rozmową z nami. Prosimy Cię, zostań z nami i nie odmawiaj nam 

Swego słowa. Prawdą jest, że jesteśmy odłączeni od Judy, ale nie można mówić, 

że tylko Juda jest święta i że wszystko w Samarii jest grzechem. Nawet pośród 
nas są sprawiedliwi.» 

«Ja również taką myśl wyraziłem niewieście. Nie narzucam się, jednak nie 

odmawiam Siebie, jeśli ktoś Mnie szuka.» 

«Jesteś sprawiedliwy. Niewiasta powiedziała nam, że jesteś Chrystusem. Czy to 

prawda? Odpowiedz nam w imię Boga.»  

«Jestem Nim. Nadszedł czas mesjański. Król gromadzi Izraela i nie tylko 

Izraela.» 

«Jednak Ty będziesz [Mesjaszem] dla tych, którzy... którzy nie są w błędzie jak 

my» – zauważa postawny starzec. 

«Mężu, widzę w tobie przywódcę wszystkich i dostrzegam w tobie także 

uczciwe poszukiwanie tego, co prawdziwe. Teraz posłuchaj ty, który znasz 

święte Pisma. Do Mnie zostało powiedziane to, co mówił Duch Ezechielowi, gdy 

zapowiedział mu misję prorocką: “Synu człowieczy, posyłam cię do synów 

Izraela, do ludu buntowników, którzy oddalili się ode Mnie... Są synami o 

bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach... A jeśli cię będą słuchać, a 

potem nie będą zważać na twoje słowa, które są Moimi słowami, bowiem dom 

ten jest zbuntowany, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Nie bój się ich... 

i niech cię nie przerażają ich słowa, bowiem są oni niedowierzający i 

zbuntowani... Przekażesz im Moje słowa: czy będą słuchać, czy też je odrzucą. 

Ty czyń, co ci mówię. Słuchaj tego, co ci mówię, abyś nie był buntownikiem jak 

oni. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam.”  

I przyszedłem. Nie mam złudzeń i nie oczekuję na przyjęcie jako zwycięzca. 

Jednak ponieważ wola Boża jest Moim miodem, oto ją wypełniam i jeśli chcecie, 

powiem wam słowa, które Duch złożył we Mnie.» 

«Jakże Przedwieczny mógł pomyśleć o nas?» 

«Ponieważ On jest Miłością, dzieci.» 
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«Nie tak mówią rabini w Judzie.» 

«Ale tak mówi wam Mesjasz Pański.» 

«Jest powiedziane, że Mesjasz narodzi się z dziewicy w Judei. A Ty jak się 

narodziłeś?» 

«W Betlejem Efrata, z Maryi z rodu Dawida, za sprawą duchowego poczęcia. 

Zechciejcie w to uwierzyć.» 

Piękny głos Jezusa jest jak dzwon radosnego tryumfu, kiedy ogłasza dziewictwo 

Matki. 

«Twoje oblicze jaśnieje wielkim światłem. Nie, Ty nie możesz kłamać. Synowie 

ciemności mają ponure oblicza i zmącony wzrok. Ty jaśniejesz, a Twój wzrok 

jest jasny jak kwietniowy poranek. Słowa Twoje są dobre. Wejdź do Sychar, 

proszę Cię, i poucz synów tego ludu. Potem odejdziesz... a my będziemy 
pamiętać o Gwieździe, która przemierzyła nasze niebo...» 

«A dlaczego za nią nie pójdziecie?» 

«Jak mamy to zrobić? – Rozmawiając, kierują się ku miastu. –Jesteśmy 

odłączeni. Przynajmniej tak nam powiedziano. Jednakże urodziliśmy się już w 

tej wierze i nie wiemy, czy słusznym jest ją porzucać. Poza tym... Tak, z Tobą 

możemy rozmawiać, czuję to. Poza tym my też mamy oczy, by widzieć, i umysł, 

by rozmyślać. Gdy przemierzamy wasze ziemie – podróżując lub w sprawach 

handlowych – nie wszystko, co dostrzegamy, jest tak święte, abyśmy wierzyli, 
że Bóg jest z wami w Judei lub z wami, w Galilei.» 

«Zaprawdę powiadam ci: na czele oskarżeń dla reszty Izraela znajdzie się to, że 

nie zostaliście przekonani ani przyciągnięci do Boga przez przykład miłości, lecz 
[odepchnięci] przez zniewagi i przekleństwa.» 

«Jakaż mądrość jest w Tobie! Słyszycie?»  

Wszyscy potakują, szepcząc z podziwem. W międzyczasie przybyli do miasta i 

wielu innych ludzi podchodzi, oni zaś kierują się w stronę jakiegoś domu. 

«Posłuchaj, Rabbi. Ty jesteś mądry i dobry, wyjaśnij naszą wątpliwość. Wiele w 

przyszłości może zależeć od tego. Ty, który jesteś Mesjaszem – a więc 

Odnowicielem królestwa Dawida – powinieneś się cieszyć przyłączeniem tego 
członka, oddzielonego od ciała państwa. Prawda?» 

«Nie tyle ponownym połączeniem oddzielonych członków tego nietrwałego 

państwa, ile przyprowadzaniem do Boga duchów. Troszczę się o Prawdę i cieszę 

się, gdy przywracam ją jednemu sercu. Jednak wyjaw twoją wątpliwość.» 

«Nasi ojcowie zgrzeszyli. Odtąd dusze Samarytan są wstrętne dla Boga. Jakie 

więc dobro otrzymamy, jeśli pójdziemy za Dobrem? Przecież na zawsze 

jesteśmy trędowaci w oczach Boga.» 

«To wasza wieczna tęsknota, nieustanne niezadowolenie wszystkich 

odłączonych. Jednak odpowiem ci także [słowami z] Ezechiela: “Wszystkie 

dusze do Mnie należą” – mówi Pan. Zarówno ojca, jak i syna. Jednak umrze 

tylko ta dusza, która zgrzeszyła. Jeśli człowiek jest sprawiedliwy, jeśli nie jest 

bałwochwalcą, jeśli nie popełnia nieczystości, jeśli nie kradnie, nie jest 

lichwiarzem, jeśli jest miłosierny względem ciała i ducha bliźniego, będzie w 

Moich oczach sprawiedliwym i będzie żył prawdziwym życiem. A jeśli 

sprawiedliwy ma zbuntowanego syna, czy jego syn będzie miał życie, dlatego że 

jego ojciec był sprawiedliwy? Nie. Nie będzie go miał. A jeśli syn grzesznika jest 
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sprawiedliwy, czy umrze jak jego ojciec, dlatego że jest jego synem? Nie, on 

będzie żył życiem wiecznym, bo był sprawiedliwy. Nie byłoby sprawiedliwym, 

aby jeden niósł grzech innego. Dusza, która zgrzeszyła, umrze. Ta, która nie 

zgrzeszyła, nie umrze. A jeśli ten, kto zgrzeszy, nawróci się i przyjdzie do 

Sprawiedliwości, to i on będzie miał prawdziwe życie. Pan Bóg – jedyny i jeden 

Pan – mówi: “Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, a nie raczej na 

tym, by się nawrócił i żył?” To dlatego On Mnie posłał, o błądzący synowie: 

abyście mieli prawdziwe życie. Ja jestem Życiem. Ten, kto we Mnie wierzy i w 

Tego, kto Mnie posłał, będzie miał życie wieczne, nawet jeśli dotąd był 
grzesznikiem.» 

«Oto jesteśmy w moim domu, Nauczycielu. Czy nie brzydzisz się do niego 

wejść?» 

«Brzydzę się jedynie grzechem.» 

«A więc wejdź i pozostań. Podzielimy się z Tobą chlebem, a potem – jeśli to nie 

będzie Ci zbytnio ciążyć – podzielisz się z nami Słowem Bożym. To Słowo 

przekazywane przez Ciebie ma inny smak... A żyjemy tu w udręce: nie ma w nas 
pewności, że mamy słuszność...» 

«Ogarnie was całkowicie pokój, jeśli ośmielicie się przyjść otwarcie do Prawdy. 

Bóg mówi w was, o mieszkańcy miasta. Wkrótce zapadnie noc, lecz jutro o 

trzeciej godzinie będę do was długo mówił, jeśli chcecie. Idźcie w towarzystwie 
Miłosierdzia.» 

5. GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY W SYCHAR [por. J 4,39-42] 

Napisane 24 kwietnia 1945. A, 4909-4915 

W międzyczasie zapisuję tę uwagę, w przeciwnym razie zapomnę: 

Fragment “Grób Jezusa” z zeszłego roku, umieszczony pod tytułem Męki – który 

oddzieliliśmy, bo wydawał się nam niepotrzebny jako powtórka – był, 

przeciwnie, pożyteczny dla wyjaśnienia niektórych spraw tym, którzy pragną 

poznać (uczciwie) wszystko, co odnosi się do Pana, oraz tym, którzy 

zaprzeczają rzeczywistości śmierci Chrystusa. Na koniec było powiedziane, jak 

Ciało zostało zabalsamowane i owinięte w całun. A to wyjaśniało wiele spraw. 

Teraz jest to już zrobione. Niech jednak ojciec będzie pewien, że kiedy Jezus 

mnie nie prowadzi, jestem zupełną tępotą: nic nie widzę, nic nie rozumiem. Jest 

więc całkowicie bezużyteczne przychodzić mnie i o coś pytać po skończeniu 

przeze mnie pracy. Już nic więcej nie wiem. Nie rozumiem przydatności 

jakiegoś fragmentu. Nic. Całkowite zero i zupełna ciemność. Tego ranka o świcie 

zostało mi ukazane, dlaczego obecny fragment został umieszczony pod 

wymienionym tytułem. Przełknęłam moje... lekarstwo na pychę ludzkiego 

osądu. Teraz zrobię dodatek na dołączonej kartce, gdzie zostanie wyjaśnione, 

jak zostało przygotowane ciało [Chrystusa do złożenia w grobie]. Dołączę ją dla 

pożytku i oświecenia tych, którzy chcą wiedzieć, i dla zaprzeczających. A teraz 
naprzód. 

Jezus przemawia pośrodku placu do licznego tłumu. Wszedł na małą kamienną 

ławeczkę znajdującą się blisko źródła. Otaczają Go ludzie. Całkiem blisko jest 

także dwunastu z obliczami... zmieszanymi, znużonymi lub ujawniającymi 

nawet wyraźną niechęć do podobnych kontaktów. Szczególnie Bartłomiej i 

Iskariota ukazują otwarcie zakłopotanie. Dla jak najskuteczniejszego uniknięcia 

sąsiedztwa Samarytan Iskariota siadł okrakiem na gałęzi drzewa, jakby chciał 

górować nad sceną. Bartłomiej tymczasem oparł się o bramę w rogu placu. 

Wszyscy [okazują] żywą niechęć i uprzedzenia. W Jezusie, przeciwnie, nie ma 
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nic odmiennego od zwyczajnego [zachowania]. Powiedziałabym, że usiłuje nie 

wywoływać lęku przed Swoim majestatem, starając się równocześnie Go 

ujawnić, aby [Samarytanie] wyzbyli się wszelkiej wątpliwości. Głaszcze kilkoro 

małych dzieci. Pyta je o imiona. Interesuje się niewidomym starcem i sam daje 

mu jałmużnę. Odpowiada na kilka pytań, które są Mu stawiane, dotyczące spraw 
prywatnych, a nie ogólnych.  

Jedno z pytań stawia ojciec, którego córka uciekła z powodu miłości [do kogoś], 

a teraz prosi o wybaczenie.  

«Bez zwlekania udziel jej twego przebaczenia.» 

«Jednak cierpiałem z tego powodu, Nauczycielu! I nadal cierpię. W niecały rok 

postarzałem się o dziesięć lat.» 

«Przebaczenie przyniesienie ci ulgę.» 

«To niemożliwe. Pozostaje rana.» 

«To prawda. Jednak w ranie są dwa elementy, które wywołują ból. Jednym jest 

niezaprzeczalna zniewaga zadana ci przez córkę. Innym jest wysiłek, jaki 

czynisz, by jej odmawiać swej miłości. Odrzuć przynajmniej ten ostatni. 

Przebaczenie, które stanowi najwznioślejszą formę miłości, sprawi, że to 

zniknie. Pomyśl, biedny ojcze, że córka zrodzona jest z ciebie i ma zawsze 

prawo do twojej miłości. Gdybyś widział ją chorą fizycznie i gdybyś wiedział, że 

jeśli nie będziesz się nią opiekował, właśnie ty, ona umrze, czy zostawiłbyś ją, 

by umarła? Z pewnością nie. Pomyśl więc, że ty, właśnie ty, możesz przez twoje 

przebaczenie zatrzymać zło i nawet sprawić, że ona wyzwoli się z [niewoli] 

zmysłów. Widzisz, wzięła nad nią górę najnędzniejsza strona cielesnej natury.» 

«Mówisz więc, że powinienem przebaczyć?» 

«Powinieneś.» 

«Czy jednak będę mógł patrzeć na nią w domu po tym, co zrobiła, bez 

przeklęcia jej?» 

«To znaczyłoby, że jej nie wybaczyłeś. Przebaczenie nie jest aktem otwarcia jej 

drzwi domu, lecz otwarcia jej serca. Bądź dobry, mężu. Cóż zatem, czy 

cierpliwości, którą mamy dla rozkapryszonego byczka, nie mielibyśmy okazać 
własnemu dziecku?» 

Jakaś niewiasta pyta Go, czy dobrze zrobi poślubiając swego szwagra, aby 

zapewnić ojca swym osieroconym [dzieciom]. 

«Czy jesteś pewna, że on będzie prawdziwym ojcem?» 

«Tak, Nauczycielu. Mam trzech chłopców. Trzeba mężczyzny, aby nimi 
pokierować.» 

«Uczyń to zatem i bądź dla niego małżonką wierną, taką jaką byłaś dla 

pierwszego męża.» 

Trzecia [osoba] pyta Go, czy uczyni dobrze czy też źle, jeśli przyjmie 

zaproszenie udania się do Antiochii. 

«Mężu, dlaczego chcesz się tam udać?» 

«Dlatego, że tu nie mam środków do życia ani dla mnie, ani dla moich licznych 

dzieci. Poznałem poganina, który chce mnie zatrudnić, bo widział, że jestem 
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zdatny do pracy, i dałby także pracę moim synom. Ale nie chciałbym... ta obawa 

może Ci się wydać dziwna u Samarytanina, lecz mam ją: nie chciałbym stracić 
wiary. Bo ten człowiek, rozumiesz, to poganin!» 

«Cóż z tego? Nic nas nie zaraża, jeśli nie chcemy być zarażeni. Idź więc do 

Antiochii i bądź [wierny] Bogu Prawdziwemu. On tobą pokieruje i będziesz 
nawet dobroczyńcą dla swego pana, który pozna Boga poprzez twą prawość.» 

Potem Jezus zwraca się do wszystkich ludzi. 

«Słuchałem wielu z was i we wszystkich odkryłem tajemny ból, troskę, z jakiej 

nawet wy sami nie zdajecie sobie sprawy, a która jednak płacze w waszych 

sercach. To już od wieków ona się gromadzi i ani racje, które wyrażacie, ani 

obelgi, jakie do was są kierowane, nie mogą sprawić, by troska ta znikła. Wręcz 

przeciwnie, ona w was twardnieje i ciąży coraz bardziej jak śnieg, zamieniający 

się w lód. 

Ja nie jestem wami ani nie jestem jednym z tych, którzy was oskarżają. Jestem 

Sprawiedliwością i Mądrością. Dla rozstrzygnięcia waszego przypadku jeszcze 

raz cytuję wam Ezechiela. On mówi w sposób proroczy o Samarii i Jerozolimie, 

że są córkami jednego łona, i nazywa je Ohola i Oholiba. Pierwsza, Ohola, 

popadła w bałwochwalstwo jako pierwsza, gdyż była już pozbawiona duchowej 

pomocy płynącej z więzi z Ojcem Niebieskim. Jedność z Bogiem jest zawsze 

zbawieniem. Ohola zamieniła prawdziwe bogactwo, prawdziwą moc, prawdziwą 

mądrość na liche bogactwo, siłę i mądrość kogoś, kto był jeszcze bardziej niż 

ona oddalony od Boga. Została przez niego zwiedziona w takim stopniu, że stała 

się niewolnicą życia takiego, jakie prowadził ten, kto ją zwiódł. Chcąc być 

silniejsza, stała się słaba. Pragnąc wyniesienia, jeszcze bardziej upadła. Z 

powodu nierozwagi, stała się szalona. Gdy ktoś z braku rozwagi zaraził się 

chorobą, bardzo trudno mu wyzdrowieć.  

Powiecie: “Zostaliśmy poniżeni? Nie. My byliśmy wielcy.” Wielcy, tak, ale jak? 

Za jaką cenę? Wiecie to. Ileż to niewiast zdobywa bogactwo za przerażającą 

cenę swej czci! Nabywają rzecz nietrwałą. Tracą coś, co trwałoby bez końca: 
swe dobre imię. 

Oholiba widząc, że szaleństwo Oholi przyniosło jej bogactwo, chciała ją 

naśladować i stała się szalona bardziej niż Ohola, obarczając się [przez to] 

podwójną winą. Prawdziwy Bóg był bowiem z nią i nie powinna była nigdy 

podeptać mocy, jaką czerpała z tego związku. I surowa, straszna kara przyszła i 

jeszcze większa przyjdzie na Oholibę podwójnie szaloną i cudzołożną. Bóg 

odwróci się od niej. Już to czyni, by skierować się ku tym, którzy nie są z Judy. I 

nie będzie można oskarżać Boga o niesprawiedliwość, bowiem On się nie 

narzuca. Do wszystkich otwiera ramiona, zaprasza wszystkich, lecz jeśli ktoś 

mówi Mu: “odejdź”, odchodzi. Idzie szukać miłości i zaprosić do niej innych, aż 
znajdzie kogoś, kto Mu powie: “Idę”.  

Zatem mówię wam: możecie otrzymać ulgę w udręce, którą musieliście 

odczuwać, rozmyślając o tych sprawach.  

Oholo, ocknij się! Bóg cię wzywa. 

Mądrość człowieka polega na nawróceniu się. Mądrość ducha to miłość do Boga 

Prawdziwego i Jego Prawdy. Nie patrzcie ani na Oholibę, ani na Fenicję, ani na 

Egipt, ani na Grecję. Patrzcie na Boga. To Ojczyzna wszelkiego prawego ducha: 

Niebo. Nie ma wielu praw, lecz jedno jedyne: prawo Boże. Dzięki niemu ma się 

Życie. Nie mówcie: “Grzeszymy”, lecz powiedzcie: “Nie chcemy więcej 

grzeszyć.” Dowodem na to, że Bóg jeszcze was kocha, jest to, iż wysłał wam 

Swoje Słowo, aby wam powiedziało: “Chodźcie”. Pójdźcie, mówię wam. Czy 
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jesteście znieważani i wypędzani? A przez kogo? Przez ludzi wam podobnych. 

Jednak Bóg jest większy od nich i mówi wam: “Przyjdźcie”. Nadejdzie dzień, w 

którym będziecie się cieszyć, że nie byliście w Świątyni... Umysłem ucieszycie 

się z tego. Lecz bardziej rozraduje się duch, bowiem na rozproszonych w 

Samarii, którzy mają prawe serca, zstąpi przebaczenie Boże. Przygotujcie się na 

nie. Przyjdźcie do Zbawcy wszystkich, o synowie Boga, którzy zgubiliście 
drogę.» 

«Przynajmniej kilku z nas by przyszło, ale to ci z drugiej strony nie chcą nas 

[przyjąć].» 

«Wraz z kapłanem i prorokiem mówię wam jeszcze: “Wezmę drewno Józefa, 

które jest w rękach Efraima ze szczepami Izraela, które są z nim sprzymierzone 

i połączę je z drzewem Judy i uczynię z nich jedno drzewo...” Tak. Nie do 

Świątyni. Przyjdźcie do Mnie. Ja was nie odrzucam. Ja jestem tym, którego 

nazywają Królem panującym nad wszystkimi. Jestem Królem nad królami. Ja 

was wszystkich oczyszczę, o ludy pragnące oczyszczenia. Ja was zgromadzę, o 

stada pozbawione pasterza lub mające za pasterzy bałwochwalców. Ja bowiem 

jestem Dobrym Pasterzem. Ja dam wam jedyną arkę i umieszczę ją pośrodku 

Moich wiernych. Ta arka stanie się źródłem życia, chlebem życia, stanie się 

światłem i będzie zbawieniem, ochroną, mądrością. Będzie wszystkim, 

ponieważ będzie Żyjącym danym na pokarm śmiertelnym, aby ich ożywić. 

Będzie Bogiem, który się udziela przez Swoją świętość, aby uświęcać. Tym Ja 

jestem i będę. Czas nienawiści, niezrozumienia, lęku minął. Pójdź, ludu Izraela! 

Ludu odłączony! Ludu zasmucony! Ludu oddalony! Ludu drogi, tak bardzo drogi, 

nieskończenie drogi, bo chory, bo osłabiony, bo wykrwawiony z powodu strzały, 

która otwarła żyły duszy i sprawiła, że uciekł dający życie związek z twoim 

Bogiem. Pójdź! Przyjdź na łono, które cię zrodziło. Przyjdź na pierś, która daje ci 

życie. Tam jest dla ciebie słodycz i ciepło. Zawsze. Pójdź! Przyjdź do Życia i do 

Zbawienia.» 

6. POŻEGNANIE Z LUDEM W SYCHAR [por. J 4,39-42] 

Napisane 25 kwietnia 1945. A, 4916-4919 

Jezus mówi do Samarytan z Sychar: 

«Zanim was opuszczę – mam bowiem innych synów do ewangelizowania – chcę 

przed wami otworzyć jasne drogi nadziei i postawić was na nich, mówiąc: 

idźcie, wiedząc dobrze, że dotrzecie do celu. Dziś nie przytaczam [słów] 

wielkiego Ezechiela, lecz ulubionego ucznia Jeremiasza – bardzo wielkiego 
Proroka.  

Baruch przemówi do was. O! Rzeczywiście porywa wasze dusze i mówi do nich 

wszystkich o najwyższym Bogu, który mieszka w Niebie. Wasze dusze... Nie 

mówię: tylko [dusze] Samarytan, lecz wszystkie wasze dusze, o potomkowie 

narodu wybranego, którzy popadliście w liczne grzechy. On bierze także wasze 

dusze, o ludy pogańskie, przeczuwające – pośród licznych bóstw, które 

adorujecie – istnienie nieznanego Boga. Wasze dusze przeczuwają, że On jest 

Bogiem Jedynym i Prawdziwym, lecz wasza ociężałość przeszkadza wam w 

poznaniu Go tak, jak dusza by tego pragnęła. Przynajmniej jedno prawo 

moralne zostało wam dane, o poganie, o bałwochwalcy, bowiem jesteście 

ludźmi. Człowiek zaś ma w sobie coś istotnego, pochodzącego od Boga, co 

nazywa się duchem i co zawsze mówi do was, zachęca do wznoszenia się i 

nakłania do uświęcania życia. Wy jednak ugięliście się, by stać się niewolnikami 

występnego ciała. Złamaliście ludzkie prawo moralne: to, które posiadaliście. 

Staliście się grzesznikami nawet z ludzkiego punktu widzenia. Poniżyliście 
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waszą wiarę. Sami doszliście do takiego poziomu okrucieństwa, że staliście się 

gorsi od zwierząt. A jednak posłuchajcie! Słuchajcie wszyscy.  

Im lepiej poznacie Prawo nadprzyrodzonej moralności, dane wam przez 

Prawdziwego Boga, tym głębiej je zrozumiecie i właściwiej będziecie działać. 

Oto modlitwa Barucha. Powinna ona trwać w waszych sercach uniżonych 

szlachetnym ukorzeniem, które nie jest poniżeniem ani opieszałością, lecz 

dokładnym poznaniem własnego nędznego położenia i świętym pragnieniem 
znalezienia sposobu duchowej poprawy. Oto więc jego modlitwa:  

“Panie, spojrzyj ze świętego przybytku Swego! Nakłoń ucha i wysłuchaj nas! 

Otwórz, Panie, Swe oczy i zobacz, że to nie umarli przebywający w Szeolu, 

których duch oddzielił się od ciała, oddadzą Ci chwałę i uwielbienie, lecz dusza 

zasmucona z powodu wielkości zła, ten, kto chodzi schylony i zbolały, ma 

przygnębiony wygląd. To dusza spragniona Ciebie, o Boże, ona odda Ci chwałę i 
sprawiedliwość, Panie!” 

I płacze Baruch pokornie, i wszyscy sprawiedliwi powinni płakać wraz z nim, 

widząc i nazywając prawdziwym imieniem zło, które naród silny uczyniło ludem 

smutnym, podzielonym i zniewolonym: “Nie posłuchaliśmy głosu Twego, więc 

wypełniłeś słowa, które mówiłeś przez proroków, sługi swoje. I oto kości 

królów i przodków naszych wyniesione z ich grobów i porzucone na skwar dnia i 

chłód nocy. A mieszkańcy miast pomarli w straszliwych boleściach z powodu 

głodu, miecza i zarazy. A Świątynię, w której wzywano Twego Imienia, 

sprowadziłeś do stanu, w którym znajduje się dziś z powodu nieprawości 
Izraela i Judy.” 

O, dzieci Ojca, nie mówcie: “Zarówno nasza Świątynia, jak i wasza jest 

wzniesiona, odrodzona i piękna.” Nie. Drzewo rozłupane piorunem od czubka do 

korzeni nie przeżyje. Będzie mogło nędznie wegetować odruchem życia dzięki 

odroślom wyrosłym z korzeni, które nie chcą umrzeć, jednak będzie tylko 

krzewem pozbawionym owoców. Nigdy więcej nie będzie bujnym drzewem, 
bogatym, zdrowym, ze słodkimi owocami.  

Rozpad, który rozpoczął się od podziału [narodu] zaznacza się coraz bardziej, 

choć budowla materialna nie tylko nie wydaje się uszkodzona, lecz nawet 

piękniejsza i nowa. Przytłacza jednak dusze, które ją zamieszkują. Ale potem 

nadejdzie chwila, gdy wszelki nadprzyrodzony płomień zgaśnie i zabraknie w 

Świątyni ołtarza z drogocennego metalu, który dla istnienia potrzebuje 

podtrzymywania przez stałe połączenie z ciepłem wiary i miłości swoich sług, to 

bowiem jest jego życiem. Lodowaty, zgaszony, splamiony, wypełniony umarłymi 

stanie się zgnilizną, na którą spadną obce kruki i lawina Bożej kary, aby go 

zrujnować. 

Synowie Izraela, módlcie się, płacząc ze Mną, waszym Zbawicielem. Niech Mój 

głos podtrzyma wasze wołania i niech dojdzie – a może [to uczynić] – do tronu 

Boga. Tego, kto modli się z Chrystusem, Synem Ojca, wysłuchuje Bóg, Ojciec 
Syna. Odmawiajmy dawną, sprawiedliwą modlitwę Barucha: 

“Panie wszechwładny, Boże Izraela, wszelka dusza w ucisku i każdy duch 

wylękniony woła do Ciebie. Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, bo zgrzeszyliśmy przed 

Tobą. Ty trwasz na wieki, a my czyż zmarniejemy na zawsze? Panie 

wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i ich synów, 

którzy grzeszyli wobec Ciebie. Nie słuchali głosu Pana, Boga swego, i ich 

nieszczęścia do nas przylgnęły. Nie pamiętaj już o grzechach przodków naszych, 

lecz pomnij na moc Twoją i imię Twoje... abyśmy wezwali imienia Twego i 

odwrócili się od wszelkiej niegodziwości naszych przodków. Miej litość.” 
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Módlcie się w ten sposób i nawracajcie się szczerze, powracając do prawdziwej 

mądrości. Ona jest mądrością Boga i znajduje się w Księdze Bożych Przykazań i 

w Prawie, które trwa na wieki. To Prawo Ja, Mesjasz Boży, przyszedłem teraz 

przynieść na nowo – w jego formie prostej i niezmiennej – ubogim tego świata, 

ogłaszając im dobrą nowinę i epokę Odkupienia, Przebaczenia, Miłości i Pokoju. 
Ten, kto uwierzy w to Słowo, osiągnie życie wieczne. 

Opuszczam was, mieszkańcy Sychar, którzy byliście dobrzy dla Mesjasza 

Bożego. Pozostawiam wam Mój pokój.» 

«Pozostań jeszcze!» 

«Powróć jeszcze!» 

«Nigdy więcej nikt do nas nie przemówi tak, jak Ty mówiłeś.» 

«Bądź błogosławiony, dobry Nauczycielu!» 

«Pobłogosław mojego małego.» 

«Módl się za mnie, Ty, Święty.» 

«Pozwól mi zachować jeden z Twoich frędzli jako [znak] błogosławieństwa.» 

«Pamiętaj o Ablu.» 

«I o mnie, Tymoteuszu.» 

«I o mnie, Joraju.» 

«O wszystkich, wszystkich... Niech pokój przyjdzie do was.» 

Idą z Nim za miasto kilkaset metrów. Potem powoli, powoli, wracają. 

7. POUCZENIE APOSTOŁÓW. CUD UZDROWIENIA SAMARYTANKI [por. J 4,4-38]  

Napisane 26 kwietnia 1945. A, 4920-4927 

Jezus idzie przodem, sam. Przechodzi obok rzędu kaktusów, które – kpiąc sobie 

ze wszystkich innych ogołoconych z liści roślin – błyszczą w słońcu potężnymi 

najeżonymi łopatami. Ocalało na nich kilka owoców, które z czasem stały się 

ceglastoczerwone. Na niektórych już uśmiecha się jakiś przedwczesny żółty 

kwiat zabarwiony karminem.  

Za Nim apostołowie szepczą między sobą i nie wydaje mi się, by naprawdę 

pochwalali Nauczyciela. W pewnym momencie Jezus odwraca się nagle i mówi: 

«”Kto spogląda, skąd przychodzi wiatr, nie sieje, a kto trwa spoglądając na 

chmury, nigdy nie zbiera żniwa.” To stare przysłowie, ale Ja na nim polegam. I 

widzicie, że tam – gdzie wy obawialiście się złych wiatrów i nie chcieliście 

pozostać – Ja znalazłem sposób i teren przydatny do siewu. Ja jestem już 

pewien plonów tam, gdzie Miłosierdzie pragnie ukazać swe słońce, choć wy 

wskazujecie – powiedzmy to sobie, niesłusznie – “wasze” chmury.» 

«Nikt jednak nie poprosił Cię o cud. Dziwną mają wiarę w Ciebie!» [– odzywa 

się Tomasz.] 

«Sądzisz, Tomaszu, że jedynie prośba o cud dowodzi istnienia wiary? Mylisz się. 

Jest całkiem przeciwnie. Kto pragnie cudu, aby móc uwierzyć, ten daje 
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świadectwo o tym, że bez cudu – namacalnego dowodu – nie uwierzy. Ten 

natomiast kto na słowo bliźniego mówi: “Wierzę”, ujawnia wiarę największą.» 

«W takim razie Samarytanie są lepsi od nas!» 

«Nie mówię tego. Jednak w ich warunkach duchowego osłabienia ujawnili się 

jako o wiele bardziej zdolni słuchać Boga niż wierni z Palestyny. Z tym 

spotkacie się w życiu wiele razy, dlatego proszę was: pamiętajcie także o tym 

wydarzeniu, abyście potrafili zachowywać się bez uprzedzeń w stosunku do 
dusz, które [dopiero] dojdą do wiary w Chrystusa.» 

«A jednak – wybacz mi, Jezu, że Ci to mówię – sądzę, że z powodu całej 

nienawiści, jaka Cię dosięga, zaszkodzi Ci wywoływanie nowych oskarżeń. 

Gdyby członkowie Sanhedrynu dowiedzieli się, że okazałeś...» [– mówi Jakub i 
milknie.] 

«Powiedz po prostu: “miłość”, bo miałem ją i nadal mam, Jakubie. Ty, Mój 

kuzynie, potrafisz pojąć, że Ja nie mogę okazać niczego innego oprócz miłości. 

Pokazałem ci, że mam tylko miłość nawet wobec tych, którzy byli Mi wrodzy 

wśród Moich krewnych i ziomków. Czy powinienem nie mieć miłości wobec tych, 

którzy Mnie szanowali nie znając Mnie? Członkowie Sanhedrynu mogą 

wyrządzać wszelkie zło, jakie chcą. Jednak znajomość przyszłego zła nie 

zamknie tamy dla Mojej miłości wszechobecnej i wszechdziałającej. Zresztą... 

nawet gdybym działał inaczej... nienawidzący Mnie Sanhedryn i tak znalazłby 
oskarżenia.» 

«Jednak Ty, Nauczycielu, tracisz Swój czas w kraju bałwochwalczym, podczas 

gdy czeka na Ciebie tyle miejsc w Izraelu. Mówisz, że każda godzina powinna 
być poświęcona Panu. Czy nie są to godziny stracone?» [– pyta Filip] 

«Nie jest straconym czas wykorzystany na gromadzenie rozproszonych 

owieczek. Nie jest stracony, Filipie... Powiedziano: “Wiele ofiar składa ten, kto 

przestrzega Prawa... jednak to ten, kto posługuje się miłosierdziem, daje 

[prawdziwą] ofiarę”. Powiedziano też: “Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, 

radośnie, dar według swej możności!” To właśnie czynię, przyjacielu. A czas 

ofiary nie jest czasem straconym. Okazuję miłosierdzie i według środków, jakie 

otrzymałem, ofiarowuję Moją pracę Bogu. Bądźcie więc spokojni. A poza tym... 

Kto z was wymagał prośby o cud, aby się przekonać o tym, że ludzie z Sychar 

wierzą we Mnie, ten zostanie teraz zaspokojony. Ten człowiek, który idzie za 

nami, ma z pewnością jakiś powód, [by to czynić]. Stańmy.» 

Rzeczywiście zbliża się jakiś mężczyzna. Wydaje się zgięty pod ciężkim 

ładunkiem niesionym ostrożnie na ramionach. Widzi, że grupa się zatrzymuje, 

więc i on się zatrzymuje. 

«Chce nam wyrządzić krzywdę. Staje, bo widzi, że go zauważyliśmy. O, to 

Samarytanie!» [– stwierdza Piotr] 

«Jesteś tego pewien, Piotrze?» 

«O, całkowicie!» 

«Zatem zostańcie tutaj. Ja wychodzę mu na spotkanie.» 

«O nie, Panie. Jeśli Ty idziesz, ja idę również.» 

«Chodź więc.» 

Jezus podchodzi do mężczyzny. Piotr idzie u Jego boku, równocześnie ciekawy i 

wrogi. Kiedy znajdują się w odległości kilku metrów od mężczyzny, Jezus mówi: 
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«Czego chcesz, mężu? Czego szukasz?» 

«Ciebie.» 

«A dlaczego nie znalazłeś Mnie w mieście?» 

«Nie miałem śmiałości... Gdybyś Mnie odrzucił w obecności wszystkich, byłoby 

to zbyt bolesne i zawstydzające.» 

«Mogłeś Mnie przywołać, gdy byłem sam z Moimi uczniami.» 

«Miałem nadzieję spotkać Cię samego jak Fotynaj. Ja też mam wielki powód, 

aby być sam z Tobą...» 

«Czego chcesz? Co niesiesz na plecach z takim wysiłkiem?» 

«Moją żonę. Duch nią zawładnął i ciało jej jakby obumarło, a rozum zgasł. 

Muszę ją karmić, ubierać, nosić jak dziecko. To stało się nagle, bez choroby... 

Mówią na nią “opętana”. Cierpię z tego powodu. Smuci mnie to i mam wydatki. 
Popatrz.» 

Mężczyzna składa na ziemi swoje brzemię: bezwładne członki owinięte w 

płaszcz jak w worek. Odkrywa oblicze niewiasty jeszcze młodej. Gdyby nie 

oddychała, można by sądzić, że umarła. Oczy zamknięte, usta rozchylone... Ma 

wygląd osoby, która oddała ostatnie tchnienie. 

Jezus pochyla się nad nieszczęsną [niewiastą] położoną na ziemi. Patrzy na nią, 

patrzy na mężczyznę: 

«Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Dlaczego w to wierzysz?» 

«Bo Ty jesteś Chrystusem.» 

«Nie widziałeś nic, co by tego dowodziło.» 

«Usłyszałem Twoje słowo. Ono mi wystarczy.» 

«Piotrze, czy słyszysz? Cóż, według ciebie, mam teraz uczynić, w obliczu wiary 

tak doskonałej?» 

«Ale... Nauczycielu... Ty... ja... No, w końcu, uczyń to.»  

Piotr jest bardzo zmieszany. 

«Tak. Zrobię to. Mężu, popatrz.» 

Jezus bierze niewiastę za rękę i rozkazuje: 

«Odejdź od niej. Rozkazuję ci!» 

Niewiastą, dotąd nieruchomą, wstrząsa straszliwa konwulsja. Najpierw jest 

niema, a potem – krzyczy i lamentuje kończąc wielkim wrzaskiem. Otwiera oczy 

dotąd zamknięte. Wytrzeszcza je ze zdumienia, jakby budziła się z koszmarnego 

snu. Potem się uspokaja i nieco oszołomiona rozgląda się wokół siebie. 

Najpierw spogląda na Jezusa, Nieznanego, który się do niej uśmiecha... Patrzy 

na pył drogi, na której leży, na kępkę trawy rosnącą przy brzegu drogi. Widzi 

gotowe do rozkwitu biało-czerwone główki stokrotek jak perły. Patrzy na 

żywopłot z kaktusów, lazurowe niebo, a potem odwraca oczy i widzi swego 

męża... Mąż patrzy na nią z niepokojem i uważnie obserwuje jej ruchy. Kobieta 

uśmiecha się i potem z całkowitą swobodą, jaka jej powróciła, wstaje i chroni 
się na piersi męża, który ją głaszcze i całuje, płacząc. 
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«Jak to? Tutaj? Dlaczego? Kim jest ten człowiek?» 

«To Jezus. Mesjasz. Byłaś chora. On cię uzdrowił. Powiedz mu, że Go bardzo 

kochasz.» 

«O, tak! Dziękuję... Ale co mi było? Moje dzieci... Szymonie... Nie wiem, co 

zdarzyło się wczoraj, ale pamiętam, że miałam dzieci...» 

Jezus mówi: 

«Nie musisz przypominać sobie dnia wczorajszego. Pamiętaj o dniu dzisiejszym. 

I bądź dobra. Żegnaj. Bądźcie dobrzy, a Bóg będzie z wami.» 

Jezus, za którym podążają błogosławieństwa obydwojga, szybko odchodzi. 

Kiedy dochodzi do innych, wciąż opartych o żywopłot, nie mówi do nich. Zwraca 
się jednak do Piotra: 

«A ty, który byłeś pewien, że ten człowiek chciał Mi wyrządzić krzywdę, cóż 

teraz powiesz? Szymonie, Szymonie! Jakże wiele brakuje ci do doskonałości! 

Ileż wam brakuje! Oprócz jawnego bałwochwalstwa posiadacie wszystkie 

grzechy tych ludzi i w dodatku pychę osądu. Teraz spożyjmy posiłek. Nie 

możemy przed nocą dojść tam, gdzie chciałem. Przenocujemy w jakiejś stodole, 
jeśli nic lepszego nie znajdziemy.» 

Dwunastu z uczuciem wyrzutu w sercach siada bez słowa. Spożywają posiłek. 

Słońce spokojnego dnia oświetla wioskę, zstępującą łagodnymi fałdami ku 

równinie. Po zakończonym posiłku trwają tak jeszcze przez jakiś czas, aż Jezus 
wstaje i mówi: 

«Podejdź, Andrzeju i ty, Szymonie. Pójdę zobaczyć, czy ten dom jest przyjazny 

czy wrogi.» 

Odchodzi, podczas gdy inni pozostają milczący aż do chwili, gdy Juda, syn 

Alfeusza, mówi do Judasza Iskarioty: 

«Czyż nie podchodzi tu tamta kobieta z Sychar?» 

«Tak. To ona. Poznaję ją po ubraniu. Czegóż ona chce?» 

«Iść swoją drogą» – odpowiada nadąsany Piotr. 

«Nie. Ona patrzy na nas, osłaniając oczy ręką.» 

Obserwują ją, aż dochodzi do nich. Pyta pokornie: 

«Gdzie jest wasz Nauczyciel?» 

«Poszedł. Dlaczego o to pytasz?» 

«Potrzebuję Go...» 

«On nie traci czasu z niewiastami» – odpowiada Piotr sucho. 

«Wiem o tym. Z niewiastami – nie, ale ja jestem duszą niewiasty, która Go 
potrzebuje.» 

«Zostaw ją – radzi Juda, syn Alfeusza i odpowiada Fotynaj –Poczekaj. On 

wkrótce powróci.» 

Niewiasta staje na zakręcie drogi. Trwa nieruchoma i milcząca. Nikt się nią nie 

zajmuje. Jezus szybko powraca i Piotr mówi: 
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«Oto Nauczyciel. Powiedz Mu szybko, czego chcesz.» 

Niewiasta nawet mu nie odpowiada. Biegnie do stóp Jezusa i pochyla się w 

milczeniu aż do ziemi. 

«Fotynaj, czego chcesz ode Mnie?» 

«Twojej pomocy, Panie. Jestem tak słaba, a nie chcę więcej grzeszyć. 

Powiedziałam to już temu mężczyźnie. Jednak teraz, gdy już nie jestem 

grzesznicą, nie wiem nic więcej. Nic nie wiem o dobru. Co powinnam robić? Ty 

mi to powiedz. Ja jestem błotem. Twoje stopy kroczą po drodze, aby dojść do 

dusz. Podepcz moje błoto, ale przyjdź do mojej duszy z Twoimi radami.»  

Płacze. 

«Jako niewiasta sama nie możesz chodzić za Mną. Jednak, jeśli rzeczywiście 

chcesz już nie grzeszyć i posiąść wiedzę o tym, jak nie grzeszyć, wracaj do 

siebie w duchu pokuty i czekaj. Nadejdzie dzień, w którym ty – niewiasta 

pomiędzy innymi kobietami także odkupionymi – będziesz mogła być blisko 

twego Odkupiciela i zdobyć wiedzę o Dobru. Idź. Nie bój się. Bądź wierna twej 
obecnej decyzji, by nie grzeszyć. Żegnaj.» 

Niewiasta całuje proch, podnosi się i pokonuje kilka metrów oddalając się 

tyłem. Potem odwraca się i idzie ku Sychar. 

8. JEZUS ODWIEDZA CHRZCICIELA W POBLIŻU MIASTA ENON 

Napisane 27 kwietnia 1945. A, 4927-4931 

Noc. Światło księżyca jest tak jasne, że ukazuje wszystkie szczegóły terenu. 

Młode, kiełkujące zbożem pola wydają się aksamitnymi, srebrno-zielonymi 

dywanami, poprzecinanymi ciemnymi wstęgami ścieżek. Strzegą ich drzewa 
całkiem oświetlone od strony księżyca, a zupełnie czarne po stronie przeciwnej. 

Jezus idzie spokojnie. Jest sam. Kroczy bardzo szybko drogą aż do koryta wody 

spływającej z szemraniem ku równinie, w kierunku północno-wschodnim. 

Wspina się w górę aż do samotnego miejsca, blisko zadrzewionego stoku. 

Jeszcze skręca, wspina się ścieżką i dochodzi do naturalnego schronienia na 

stoku wzgórza. Wchodzi, pochyla się nad kimś śpiącym, kogo z ledwością można 

dostrzec w świetle księżyca oświetlającego ścieżkę, jednak nie dochodzącego 

do groty. Woła go: 

«Janie!» 

Mężczyzna budzi się i siada jeszcze zaspany. Jednak szybko pojmuje, Kim jest 

ten, kto go wzywa. Podnosi się pospiesznie, by następnie upaść na twarz ze 

słowami: 

«Jakże się to stało, że mój Pan przyszedł do mnie?» 

«Przyszedłem uradować twoje serce i Moje. Pragnąłeś Mnie, Janie. Oto jestem. 

Wstań. Wyjdźmy i w świetle księżyca usiądźmy na tym kamieniu przy grocie, by 
porozmawiać.» 

Jan jest posłuszny. Wstaje i wychodzi. Gdy Jezus siada, wtedy on – w owczej 

skórze nędznie okrywającej wychudzone ciało – klęka naprzeciw Chrystusa i 

chcąc lepiej widzieć Syna Bożego, odrzuca w tył długie, spadające mu na oczy, 

zmierzwione włosy. 
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Kontrast pomiędzy nimi jest wielki. Jezus – blady i jasnowłosy ma włosy 

delikatne i uczesane, krótką brodę. Drugi wygląda jak kłąb czarnej sierści. 

Wyłaniają się z niego zapadnięte oczy, powiedziałabym: rozgorączkowane, tak 
bardzo błyszczy czerń ich gagatu. 

«Przyszedłem ci powiedzieć: “dziękuję”. Wypełniłeś i wypełniasz z całą 

doskonałością Łaski, jaka jest w tobie, misję bycia Moim Poprzednikiem. Kiedy 

nadejdzie godzina, wejdziesz do Nieba u Mojego boku, bowiem na wszystko 

zasłużyłeś u Boga. Czekając na to będziesz już w pokoju Pana, Mój umiłowany 
przyjacielu.» 

«Wkrótce osiągnę pokój. Mój Nauczycielu i mój Boże, pobłogosław Twego sługę, 

aby go umocnić na ostatnią próbę. Wiem, że jest już bardzo bliska i że mam dać 

jeszcze to świadectwo: krwi. Tobie jeszcze bardziej niż mnie znane jest to, że 

moja godzina wkrótce nadejdzie. Twoje przyjście to miłosierna dobroć Twego 

Bożego serca, które pragnęło tego dla umocnienia ostatniego męczennika 

Izraela i pierwszego męczennika nowych czasów. Powiedz mi tylko: czy będę 
długo czekał na Twoje przyjście?» 

«Nie, Janie, niewiele więcej czasu niż ten, który upłynął pomiędzy twoim i Moim 

narodzeniem.» 

«Niech Najwyższy będzie za to błogosławiony. Jezu... czy mogę Cię tak 

nazywać?» 

«Możesz z powodu więzów krwi i twojej świętości. Imię, które wypowiadają 

nawet grzesznicy, może wypowiedzieć święty Izraela. Dla nich jest ono 

zbawieniem, dla ciebie – słodyczą. Czego chcesz od Jezusa, twego Nauczyciela i 
Kuzyna?» 

«Wkrótce umrę. Jednak jak ojciec zajmuje się swymi dziećmi, tak ja troszczę 

się o moich uczniów. Moich uczniów... Ty jesteś Nauczycielem i wiesz, jak żywa 

jest w nas miłość do nich. Jedyny smutek z powodu mojej śmierci to lęk, żeby 

nie zagubili się jak owieczki bez pasterza. Przyjmij ich. Oddaję Ci trzech, którzy 

należą do Ciebie i którzy byli moimi doskonałymi uczniami, czekając na Ciebie. 

W nich, a szczególnie w Mateuszu, Mądrość jest rzeczywiście obecna. Mam 

innych. Przyjdą do Ciebie. Jednak tych pozwól mi polecić Ci szczególnie. To trzej 
mi najdrożsi.» 

«Dla Mnie również oni są bardzo drodzy. Odejdź spokojny, Janie. Nie zginą. Ani 

ci, ani inni, którzy są twoimi prawdziwymi uczniami. Przyjmuję twoje 

dziedzictwo i będę nad nim czuwał, jak nad najdroższym skarbem otrzymanym 
od Mojego doskonałego przyjaciela i sługi Pana.» 

Jan pochyla się aż do ziemi i – rzecz prawie niemożliwa u człowieka tak 

surowego – płacze, wstrząsany silnym szlochem duchowej radości. Jezus 

kładzie mu rękę na głowie: 

«Twoje łzy, będące radością i pokorą, przypominają odległy śpiew, na którego 

dźwięk twoje małe serce zadrżało z radości. Tamten śpiew i twoje łzy są tym 

samym hymnem uwielbienia dla Przedwiecznego, który “uczyni wielkie rzeczy – 

On, który działa z mocą w duszach pokornych”. Moja Matka też wkrótce na 

nowo zaintonuje Swój kantyk, który śpiewała wtedy. A potem przyjdzie także 

dla Niej największa chwała, jak dla ciebie, po męczeństwie. Przynoszę Tobie 

także Jej pozdrowienie. Wszystkie życzenia i wszystkie pociechy. Zasługujesz 

na nie. Tu jedynie ręka Syna Człowieczego jest na twojej głowie, jednak z 
otwartych Niebios zstępuje Światłość i Miłość, aby cię pobłogosławić, Janie.» 

«Nie zasługuję na tyle. Jestem Twoim sługą.» 
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«Jesteś Moim Janem. Tamtego dnia, nad Jordanem byłem Mesjaszem, który się 

ujawnił. Tutaj, teraz jestem Kuzynem i Bogiem, który pragnie dać ci na drogę 

umocnienie Swej miłości Boga i krewnego. Wstań, Janie. Przekażmy sobie 
pożegnalny pocałunek.» 

«Nie zasługuję na tak wiele... zawsze tego pragnąłem, w czasie całego mego 

życia, jednak nie ośmielam się tego uczynić wobec Ciebie. Ty jesteś moim 
Bogiem.» 

«Jestem twoim Jezusem. Żegnaj. Moja dusza będzie blisko twojej, aż 

[osiągniesz] pokój. Żyj i umieraj spokojny o swoich uczniów. Na razie mogę dać 

ci tylko tyle. W Niebiosach dam ci stokroć więcej, znalazłeś bowiem wszelką 
łaskę w oczach Boga.» 

Podniósł go i przytulił, całując w policzki i przyjmując jego pocałunek. Potem 

Jan jeszcze raz klęka. Jezus kładzie mu ręce na głowie. Modli się z oczami 

skierowanymi ku Niebu. Wydaje się, jakby go poświęcał. Wygląda imponująco. 

Cisza trwa przez jakiś czas. Potem Jezus żegna się Swym słodkim 

pozdrowieniem: 

«Niech Mój pokój będzie zawsze z tobą.» 

Udaje się w drogę powrotną. 

9. JEZUS POUCZA APOSTOŁÓW 

Napisane 28 kwietnia 1945. A, 4931-4937 

«Panie, dlaczego nie odpoczywasz w nocy? Tej nocy wstałem i nie znalazłem 

Ciebie. Twoje miejsce było puste.» 

«Dlaczego Mnie szukałeś, Szymonie?» [– pyta Jezus Zelotę.] 

«Aby Ci dać mój płaszcz. Bałem się, żeby nie było Ci zimno w tę noc pogodną, 

ale chłodną» [– odpowiada Zelota.] 

«A tobie nie było zimno?» 

«Przyzwyczaiłem się przez długie lata mojej biedy do nędznego okrycia, 

marnego jedzenia i lichego mieszkania... Ta dolina umarłych!... Jakie to 

straszne! W tej chwili to niemożliwe, ale gdy pójdziemy do Jerozolimy – bo z 

pewnością tam pójdziemy – idź, mój Panie, do tego miejsca śmierci. Tam 

znajduje się tylu nieszczęśliwych... a nędza materialna nie jest 

najpoważniejsza. Najbardziej dręczy i wyczerpuje brak nadziei... Czy nie 
sądzisz, mój Panie, że jest zbyt wielka nieczułość wobec trędowatych?» 

Przed Jezusem Iskariota odpowiada Zelocie, który prosi za swoimi dawnymi 

towarzyszami. Iskariota mówi: 

«I chciałbyś, żeby zostali pośród ludu? Tym gorzej dla nich, jeśli są trędowaci!» 

«Tylko tego brakuje dla uczynienia z Hebrajczyków męczenników! Trąd 

przechadzający się po ulicach z oddziałami [wojska] i z resztą!...» – woła Piotr. 

«Wydaje mi się, że oddzielanie ich to postępowanie wynikające ze słusznej 

ostrożności» – zauważa Jakub, syn Alfeusza. 

«Tak, lecz trzeba to robić z litością. Ty nie wiesz, co znaczy być trędowatym. 

Nie możesz o tym mówić. Dlaczego – skoro słuszna jest troska o nasze ciała – 

nie mielibyśmy tak samo [troszczyć się] o dusze trędowatych? Kto mówi im o 



 28 

Bogu? A Bóg jeden wie, do jakiego stopnia potrzebują myślenia o Nim i o pokoju 

w tym straszliwym przygnębieniu, jakiego doświadczają!» 

«Szymonie, masz rację. Pójdę do nich, bo jest to sprawiedliwe i chcę was 

nauczyć takiego miłosierdzia. Dotąd uzdrawiałem trędowatych spotkanych 

przypadkowo. Dotąd znaczy aż do chwili, gdy wypędzono Mnie z Judei. 

Zwróciłem się do wielkich w Judei jako do najbardziej oddalonych i najbardziej 

potrzebujących odkupienia, aby pomagali Odkupicielowi. Teraz przekonany o 

bezużyteczności Mego usiłowania porzucam je. To nie ku wielkim, lecz ku 

najmniejszym, ku nędzom Izraela pójdę. Pomiędzy nimi będą trędowaci z doliny 

umarłych. Nie zawiodę ufności pokładanej we Mnie przez tych, którzy byli 

ewangelizowani przez trędowatego pełnego wdzięczności.» 

«Skąd możesz wiedzieć, Panie, że to robiłem?» [– pyta Zelota.] 

«Tak samo wiem, co myślą o Mnie przyjaciele i wrogowie, których serca 

badam.» 

«Miłosierdzia! Wiesz więc o wszystkim, co nas dotyczy, Nauczycielu?» – 

wykrzykuje Piotr. 

«Tak. Nawet to, że ty, i nie tylko ty, chciałeś oddalić Fotynaj. Czyż nie wiesz, że 

nie wolno ci oddalać duszy od dobra? Czy nie wiesz, że aby wejść do jakiegoś 

kraju, trzeba mieć litość nasyconą łagodnością? Nawet wobec tych, których 

społeczeństwo – pozbawione świętości z powodu braku jedności z Bogiem – 

nazywa i osądza jako niegodnych litości? Jednak nie martw się, że Ja o tym 

wiem. Ubolewaj jedynie nad tym, że twoje serce ma odruchy, których Bóg nie 
pochwala, i usiłuj ich już więcej nie mieć.  

Powiedziałem wam: pierwszy rok się zakończył. W ciągu nowego roku postąpię 

na Mojej drodze używając nowych sposobów. Wy także powinniście w ciągu 

tego roku uczynić postępy. Inaczej bezużytecznie będę się trudził ewangelizując 

i “nadewangelizując” was, Moich przyszłych kapłanów.» 

«Modliłeś się, Nauczycielu? Obiecałeś nam, że nauczysz nas Twoich modlitw. 

Czy zrobisz to w tym roku?» [– pyta Jan.] 

«Tak. Jednak chcę was nauczyć dobroci. Dobroć jest już modlitwą. Zrobię to, 

Janie.» 

«W tym roku nauczysz nas też czynić cuda?» – pyta Iskariota. 

«Cudu się nie uczy. To nie zabawa kuglarza. Cud pochodzi od Boga. Otrzymuje 

go ten, kto jest w łasce u Boga. Jeśli nauczycie się być dobrymi, zostaniecie 
obdarzeni łaską i będziecie czynić cuda.» 

«Jednakże nie odpowiedziałeś na nasze pytanie. Postawił Ci je Szymon i Jan. 

Nie powiedziałeś nam, dokąd poszedłeś tej nocy? Iść tak, samemu, w 
pogańskim kraju to może być niebezpieczne.» 

«Poszedłem sprawić radość duszy prawej, a ponieważ musi umrzeć, poszedłem 

przyjąć od niej dziedzictwo.» 

«Tak? Było wielkie?» 

«Wielkie, Piotrze, i o dużej wartości. Owoc pracy prawdziwie sprawiedliwego.» 

«Ale... nic nie widziałem w Twojej torbie. Może to klejnoty i trzymasz je w 

zanadrzu?» 
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«Tak. To klejnoty bardzo drogie Memu sercu.» 

«Pokaż nam je, Panie!» 

«Będę je miał po śmierci tego, który musi umrzeć. Na razie służą jemu i Mnie, 

będąc tam, gdzie są.» 

«Oddał je dla zysku?» 

«Czy sądzisz, że wszystko, co ma wartość, to pieniądz? On jest rzeczą najmniej 

użyteczną i najbardziej odrażającą, jaka istnieje na ziemi. Służy jedynie 

rzeczom materialnym, grzechowi i piekłu. Rzadko człowiek posługuje się nim 
dla dobra.» 

«Zatem... jeśli to nie pieniądze, to co to jest?» 

«Trzech uczniów uformowanych przez świętego.» 

«Byłeś u Chrzciciela. O! Ale dlaczego?» 

«Dlaczego?... Wy macie Mnie zawsze. A wszyscy jesteście warci mniej niż jeden 

paznokieć Proroka. Czyż nie było sprawiedliwe, żebym poszedł do świętego 

Izraela zanieść mu błogosławieństwo Boże, aby go umocnić w jego 
męczeństwie?» 

«Ale skoro jest święty... to nie potrzebuje umocnienia. On sobie wystarczy!...» 

«Przyjdzie dzień, w którym “Moi” święci będą prowadzeni przed sędziów i na 

śmierć. Będą święci, będą w łasce Bożej, umacniać ich będzie wiara, nadzieja i 

miłość. A jednak słyszę już ich krzyk, wołanie ich ducha: “Panie, pomóż nam w 

tej godzinie!” To jedynie dzięki Mojej pomocy Moi święci staną się silni w 

prześladowaniach.» 

«Ale... my nie będziemy do nich należeć, prawda? Bo ja naprawdę nie jestem 
zdolny cierpieć.» 

«To prawda. Nie jesteś zdolny cierpieć. Jednak ty, Bartłomieju, nie zostałeś 

jeszcze ochrzczony.» 

«Ależ zostałem ochrzczony!» 

«W wodzie. Brakuje ci jednak jeszcze innego chrztu. Wtedy będziesz umiał 

cierpieć.» 

«Mam już swoje lata...» 

«W starości będziesz silniejszy niż młodzieniec.» 

«Ale Ty sam pomożesz nam, prawda?» 

«Będę zawsze z wami.» 

«Będę się starał przyzwyczajać do cierpienia» – mówi Bartłomiej. 

«Ja będę się modlił od dziś bez wytchnienia, aby otrzymać tę łaskę od Ciebie» – 

mówi Jakub, syn Alfeusza. 

«Jestem stary. Proszę tylko o to, abym Cię mógł wyprzedzić i wejść z Tobą do 

[wiecznego] pokoju» – mówi Szymon Zelota. 
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«Ja... nie wiem, czego bym chciał: umrzeć przed Tobą czy równocześnie z 

Tobą...» – mówi Juda, syn Alfeusza. 

«Ja będę zasmucony, jeśli będę żył dłużej niż Ty, ale znajdę pociechę nauczając 

tłumy» – wyznaje Iskariota. 

«Ja myślę jak Twój kuzyn» – mówi Tomasz. 

«Ja, przeciwnie, jak Szymon Zelota» – mówi Jakub, syn Zebedeusza. 

«A ty, Filipie?» 

«Ja... powiem, że nie chcę o tym myśleć. Przedwieczny da mi to, co jest 

najlepsze.» 

«O! Zamilknijcie! Wydaje się, jakby Nauczyciel musiał wkrótce umrzeć! Nie 

każcie mi myśleć o Jego śmierci!» – woła Andrzej. 

«Dobrze powiedziałeś, bracie. Jezu, jesteś młody i zdrowy. Wszystkich nas 

musisz złożyć do grobu: nas – starszych od Ciebie» [– odzywa się Piotr.] 

«A jeśli Mnie zabiją?» [– pyta Jezus.] 

«Oby to nigdy nie nadeszło. Ale pomściłbym Cię.» 

«Jak? Krwawą zemstą?» 

«No... nawet tak, gdybyś mi pozwolił. W przeciwnym razie [zrobię to] moim 

wyznaniem wiary, usuwając nią oskarżenia ludzi, jakie są rzucane na Ciebie. 
Świat Cię pokocha, bo będę niestrudzenie głosił Ciebie.» 

«To prawda. Tak się stanie. A ty, Janie. A ty, Mateuszu?» 

«Ja muszę cierpieć i czekać na obmycie mojego ducha w wielkiej męce» – mówi 

Mateusz. 

«A ja... ja... nie wiem. Chciałbym zaraz umrzeć, aby nie widzieć Ciebie, jak 

cierpisz. Chciałbym być przy Tobie, aby pocieszyć Cię w agonii. Chciałbym żyć 

długo, aby długo Ci służyć. Chciałbym z Tobą umrzeć, aby z Tobą wejść do 

Nieba. Chciałbym tego wszystkiego, bo Cię kocham. I myślę, że ja, najmniejszy 

pomiędzy moimi braćmi, sprostam temu wszystkiemu, jeśli będę Cię kochać 

doskonale. Jezu, powiększ Twoją miłość!» – mówi Jan. 

«Chciałeś powiedzieć: “Powiększ moją miłość” – wtrąca się Iskariota – bo to 
my musimy kochać coraz bardziej...» 

«Nie. Powiedziałem: “Powiększ Twoją miłość”. My będziemy Go kochać 

bardziej, jeśli On rozpali nas Swoją miłością» [– wyjaśnia Judaszowi Jan.] 

Jezus przyciąga do Siebie czystego i miłującego Jana. Całuje go w czoło, a 

potem mówi mu: 

«Ujawniłeś Bożą tajemnicę uświęcania serc. Bóg udziela się sprawiedliwym i im 

bardziej oddają się Jego miłości, tym bardziej On powiększa ją i tym bardziej 

wzrasta świętość. To tajemnicze i niewyrażalne działanie Boga i duchów. 

Dokonuje się ono w mistycznej ciszy, a Jego moc, której ludzkie słowa nie mogą 

wyrazić, tworzy nieopisane arcydzieła świętości. Prośba o to, by Bóg powiększył 
Swą miłość w jakimś sercu, to nie błąd, lecz słowo mędrca.» 
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10. JEZUS W NAZARECIE: «SYNU, PÓJDĘ Z TOBĄ» 

Napisane 30 kwietnia 1945. A, 4938-4940 

Jezus jest w pobliżu Nazaretu. Idzie szybko sam główną drogą. Wchodzi do 

miasta kierując się ku domowi. Kiedy jest blisko, widzi Matkę idącą do domu z 

krewnym Szymonem, obładowanym suchym drewnem. Woła Ją: «Mamo!» 

Maryja odwraca się wołając: «O, Synu Mój błogosławiony!» 

Obydwoje biegną Sobie naprzeciw. Szymon, rzuciwszy drewno na ziemię, 

naśladuje Maryję podążając w stronę Kuzyna, którego serdecznie wita. 

«Mamo, przybyłem. Czy jesteś teraz zadowolona?» 

«Bardzo, Mój Synu. Ale... jeśli uczyniłeś to tylko na Moją prośbę, jaką 

wyraziłam, to mówię Ci, że ani Mnie, ani Tobie nie wolno bardziej iść [za 
głosem] krwi niż misji.» 

«Nie, Mamo. Przybyłem także z innych powodów.» 

«A więc to prawda, Synu? Sądziłam, wolałam sądzić, że to były kłamstwa i że 

nie zostałeś znienawidzony do tego stopnia...» 

W głosie Maryi wyczuwa się płacz. W oczach widać łzy. 

«Nie płacz, Mamo. Nie zadawaj Mi tej boleści. Potrzebuję Twego uśmiechu.» 

«Tak, Synu, tak. To prawda. Widzisz tyle twarzy twardych i wrogich, że 

potrzebujesz wiele miłości i uśmiechu. A tutaj, widzisz, jest ktoś, kto kocha Cię 

za wszystkich...» 

Maryja – wsparta lekko na Swoim Synu, który obejmuje Ją ramieniem – idzie 

powoli ku domowi i próbuje się uśmiechnąć, aby zdjąć całą troskę z serca 
Jezusa. Szymon wziął wiązkę drewna i idzie obok Jezusa. 

«Jesteś blada, Mamo. Zadali Ci wiele bólu? Czy byłaś chora? Jesteś 

przemęczona?» 

«Nie, Synu, nie. Nie mam innej troski poza tą, że jesteś daleko i nie kochany. 

Jednak tutaj wobec Mnie wszyscy są bardzo dobrzy. Nie mówię już o Marii 

Alfeuszowej, wiesz, jaka ona jest. Także Szymon, widzisz, jaki jest dobry? 

Zawsze tak jest. Przez te miesiące oddawał Mi przysługi. Teraz zaopatruje Mnie 
w drewno. On jest taki uczynny. I Józef, wiesz? Tyle życzliwości dla ich Maryi.» 

«Niech cię Bóg błogosławi, Szymonie, i niech błogosławi także Józefa. 

Wybaczam wam to, że nie kochacie Mnie jako Mesjasza. O! Dojdziecie do 

miłowania Chrystusa, którym jestem, lecz jakże mógłbym wam wybaczyć, 
gdybyście Jej nie kochali?» 

«Kochać Maryję to słuszne i daje pokój, Jezu. Jednak Ty też jesteś kochany... 

tylko... zbytnio obawiamy się o Ciebie.»  

«Tak, kochacie Mnie po ludzku. Dojdziecie do innej miłości.» 

«Ale Ty, Synu Mój, jesteś blady i wychudzony.» 

«Tak, wydaje się, że się postarzałeś. Ja też to widzę» – zauważa Szymon. 

Wchodzą do domu i Szymon, po złożeniu drewna na właściwe miejsce, 

dyskretnie się wycofuje. 
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«Synu, teraz kiedy jesteśmy sami, powiedz Mi całą prawdę. Dlaczego Cię 

wypędzili?» – Maryja mówi z dłońmi na ramionach Swego Jezusa, wpatrując się 
w Jego wychudzone oblicze. Uśmiech Jezusa jest łagodny, pełen zmęczenia. 

«Ponieważ usiłowałem doprowadzić człowieka do uczciwości, sprawiedliwości, 

do prawdziwej religii.» 

«Ale kto Cię oskarża? Lud?» 

«Nie, Matko. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, z wyjątkiem kilku sprawiedliwych 

spośród nich.» 

«Cóż zrobiłeś, aby ściągnąć na Siebie ich oskarżenia?» 

«Powiedziałem prawdę. Czy nie wiesz, że u ludzi to największy błąd?» 

«A cóż mogli powiedzieć, by usprawiedliwić oskarżenia?» 

«Kłamstwa. Te, które znasz i jeszcze inne.» 

«Powiedz o nich Swej Mamie. Wlej całą Twoją boleść w Moje serce. Matczyne 

łono jest przyzwyczajone do boleści i jest szczęśliwe mogąc ją całą wchłonąć, 

aby zdjąć ją z serca Syna. Daj Mi Twą boleść, Jezu. Usiądź tutaj tak jak wtedy, 
gdy byłeś całkiem mały i wylej całą Swoją gorycz.» 

Jezus siada na małej ławeczce u stóp Matki i opowiada wszystko – bez urazy, 

ale i bez osłony – o miesiącach [spędzonych] w Judei. Maryja głaszcze Mu włosy 

z heroicznym uśmiechem, kontrastującym ze łzami błyszczącymi w Jej 

lazurowych oczach. Jezus mówi też o konieczności nauczania kobiet dla ich 

zbawienia i o smutku, jaki odczuwa, nie mogąc tego uczynić z powodu ludzkiej 
złośliwości. Maryja potakuje i podejmuje decyzję: 

«Synu, nie możesz odmawiać Mi tego, czego chcę. Odtąd będę chodziła z Tobą, 

kiedy się oddalisz. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku, niezależnie 

od miejsca. Będę Cię bronić przed oszczerstwem. Moja obecność sprawi, że 

odpadnie błoto. I Maria [Alfeuszowa] pójdzie ze Mną. Ona tego tak pragnie. 
Tego potrzeba przy Świętym przeciw demonowi i światu: matczynych serc.» 

11. W KANIE, W DOMU ZUZANNY. URZĘDNIK KRÓLEWSKI 

Napisane 1 maja 1945. A, 4941-4944 

[por. J 4,46-54] Jezus kieruje się chyba w stronę jeziora. Z pewnością udaje się 

do Kany, w kierunku domu Zuzanny. Z Nim są Jego kuzyni. Zatrzymują się w 

domu, odpoczywają, odświeżają, słuchają jak zawsze krewnych i przyjaciół z 

Kany. Jezus poucza prostymi [słowami] tych dobrych ludzi i pociesza małżonka 

Zuzanny w jego trosce. [Zuzanna] jest chyba chora, bowiem nie ma jej tutaj i 

słyszę, jak mówi się nieprzerwanie o jej cierpieniach. To właśnie wtedy wchodzi 
dobrze odziany człowiek, który upada do stóp Jezusa. 

«Kim jesteś? Czego chcesz?» 

Mężczyzna wzdycha i płacze, a pan domu ciągnie Jezusa za szatę i mówi Mu 

całkiem cicho: 

«To urzędnik Tetrarchy. Zbytnio mu nie ufaj.» 

«Mów zatem, czego chcesz ode Mnie?» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-04.htm#46
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«Nauczycielu, dowiedziałem się, że powróciłeś. Czekałem na Ciebie tak, jak 

czeka się na Boga. Przyjdź zaraz do Kafarnaum. Mój syn leży tak bardzo chory, 

że jego godziny są policzone. Widziałem Twego ucznia, Jana. Od niego 

dowiedziałem się, że tutaj przyjdziesz. Chodź, chodź zaraz, zanim nie będzie 

zbyt późno.» 

«Jak to? Jakże ty, sługa prześladowcy Świętego izraelskiego, możesz wierzyć 

we Mnie? Wy nie wierzycie w Poprzednika Mesjasza, jakże zatem możecie 

wierzyć w Mesjasza?» 

«To prawda, grzeszymy niedowiarstwem i okrucieństwem. Ulituj się jednak nad 

ojcem! Znam Chuzę i widziałem Joannę. Widziałem ją przed i po cudzie i 
uwierzyłem w Ciebie.» 

«Właśnie! Jesteście pokoleniem tak niedowierzającym i tak zepsutym, że bez 

znaków i bez cudów nie wierzycie. Brakuje wam pierwszej, niezbędnej cechy, 
aby otrzymać cud.» 

«To prawda! Tak, to jest prawda! Jednak widzisz... ja wierzę w Ciebie i teraz 

proszę Cię: przyjdź, przyjdź zaraz do Kafarnaum. Znajdę dla Ciebie łódź w 
Tyberiadzie, abyś przybył szybciej. Jednak przyjdź, zanim umrze moje dziecko!» 

Płacze zrozpaczony. 

«Na razie nie pójdę. Jednak ty idź do Kafarnaum. W tej chwili syn twój doznaje 

uzdrowienia i żyje.» 

«Niech Cię Bóg błogosławi, mój Panie! Wierzę. Jednak chciałbym, żeby cały dom 

Cię ugościł, dlatego przyjdź później do Kafarnaum, do mojego domu.» 

«Przyjdę. Żegnaj. Pokój niech będzie z tobą.» 

Mężczyzna wychodzi natychmiast. Zaraz potem słychać [tętent] kłusującego 

konia. 

«Czy ten chłopiec rzeczywiście jest uzdrowiony?» – pyta małżonek Zuzanny. 

«Sądzisz może, że kłamię?» 

«Nie, Panie. Jednak Ty jesteś tutaj, a chłopiec jest tam.» 

«Nie ma barier ani odległości dla Mojego ducha.» 

«O, mój Panie, Ty, który zamieniłeś wodę w wino na moim weselu, zamień też 

moje łzy w uśmiech: uzdrów Zuzannę.» 

«A co Mi dasz w zamian?» 

«Taką sumę, jakiej zażądasz.» 

«Nie plamię tego, co jest święte, krwią Mamony. Pytam twego ducha, co Mi 

da.» 

«Samego siebie, jeśli chcesz.» 

«A gdybym poprosił cię o wielką, niewypowiedzianą ofiarę?» 

«Mój Panie, proszę Cię o zdrowie dla małżonki i o uświęcenie dla nas 

wszystkich. Sądzę, że dla otrzymania tego żadna ofiara nie będzie dla mnie zbyt 
wielka.» 
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«Cierpisz z powodu [choroby] żony. Jednak cóż powiesz, jeśli przywrócę ją 

życiu, zdobywając ją na zawsze jako uczennicę?» 

«Że... że masz do tego prawo... i że... będę naśladował Abrahama w gotowości 

złożenia ofiary.» 

«Dobrze powiedziałeś. Posłuchajcie wszyscy: czas Mojej Ofiary nadchodzi jak 

woda, która płynie szybko i bez przerwy ku ujściu. Muszę wypełnić wszystko, co 

należy. A zatwardziałość ludzi zamyka Mi tak wielkie pole misji. Moja Matka i 

Maria Alfeuszowa pójdą ze Mną, kiedy odejdę [stąd], by iść do ludzi, którzy Mnie 

jeszcze nie kochają lub nigdy nie będą kochać. Moja mądrość wie, że niewiasty 

będą mogły pomóc Nauczycielowi na tym zamkniętym polu. Przyszedłem, by 

odkupić także niewiastę i w przyszłym wieku, w Moim czasie, ujrzy się 

niewiasty podobne do kapłanek, służące Panu i sługom Boga. Wybrałem Moich 

uczniów. Jednak, ażeby wybrać niewiasty, które nie są wolne, muszę pytać o to 

ich ojców i ich mężów. Czy chcesz tego?» 

«Panie... kocham Zuzannę, ale do dziś kochałem ją bardziej cieleśnie niż 

duchowo. Jednak pod wpływem Twego nauczania coś się już zmieniło we mnie i 

widzę w mojej małżonce bardziej duszę niż ciało. Dusza należy do Boga, a Ty 

jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Nie mogę się z Tobą spierać o prawo należące 

do Boga. Jeśli Zuzanna zechce iść za Tobą, nie będę się sprzeciwiał. Proszę Cię 

tylko, uczyń cud: uzdrów jej ciało i moje zmysły...» 

«Zuzanna jest zdrowa. Za kilka godzin przybędzie powiedzieć ci o swojej 

radości. Pozwól jej duszy iść za porywem [serca] i nie mów jej o tym, o czym z 

tobą rozmawiałem. Zobaczysz, że jej dusza przyjdzie do Mnie naturalnie jak 

płomień wystrzelający ku górze. To nie zgasi jej miłości małżonki, lecz wzniesie 

ją na najwyższy poziom, jakim jest miłowanie się tym, co jest w nas 

najlepszego – duchem.» 

«Zuzanna do Ciebie należy, Panie. Miała powoli umierać w wielkich 

cierpieniach. A gdyby umarła, rzeczywiście straciłbym ją na ziemi. Jeśli stanie 

się, jak mówisz, będę ją jeszcze miał u mego boku i wprowadzi mnie ze sobą na 

Twoje drogi. Bóg mi ją dał i Bóg mi ją odbiera. Niech Najwyższy będzie 
błogosławiony, kiedy daje i kiedy zatrzymuje dla Siebie.» 

12. W DOMU ZEBEDEUSZA. SALOME PRZYJĘTA JAKO UCZENNICA 

Napisane 2 maja 1945. A, 4945-4947 

Jezus znajduje się w jakimś domu. Na podstawie rozmów obecnych osób, 

pojmuję, że jest to dom Jakuba i Jana. Z Jezusem – oprócz Jego dwóch uczniów 
– jest Piotr i Andrzej, Szymon Zelota, Iskariota i Mateusz. Innych nie widzę. 

Jakub i Jan są szczęśliwi. Chodzą tam i z powrotem od swej matki do Jezusa i 

znowu do matki, jak motyle, które nie wiedzą, który kwiat wybrać spomiędzy 

dwóch tak samo ulubionych. Maria Salome głaszcze za każdym razem swoje 

dzieci, szczęśliwa, Jezus zaś uśmiecha się. Musieli właśnie skończyć posiłek, bo 

widzę, że stół jest zastawiony. Jednak chcą koniecznie, aby Jezus zjadł kiść 

jasnych winogron, które zachowała ich matka. Muszą być słodkie jak miód. 

Czegóż nie daliby Jezusowi!  

Jednak Salome chce dać i otrzymać coś więcej niż winogrona i pieszczoty. Po 

chwili pełnego zamyślenia wpatrywania się w Jezusa spojrzała na Zebedeusza i 

podjęła decyzję. Podchodzi do Nauczyciela siedzącego z plecami wspartymi o 
stół. Klęka przed Nim.  

«Czego chcesz, niewiasto?» 
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«Nauczycielu, postanowiłeś, że pójdzie z Tobą Twoja Matka i matka Jakuba i 

Judy oraz Zuzanna. Z pewnością przyjdzie też wielka Joanna, żona Chuzy. 

Wszystkie niewiasty, które Cię czczą, przyjdą, jeśli uczyni to jedna. Ja także 
chciałabym iść. Weź mnie, Jezu. Będę ci służyć z miłością.» 

«Masz Zebedeusza, którym musisz się opiekować. Czy już go nie kochasz?» 

«O, tak! Kocham go. Jednak Ciebie kocham bardziej. O, nie chcę powiedzieć, że 

kocham Cię jako mężczyznę. Mam sześćdziesiąt lat. Od czterdziestu lat jestem 

małżonką. Nigdy nie spojrzałam na innego mężczyznę niż mój małżonek. Teraz, 

na starość, nie popadam w szaleństwo. Starość nie sprawia też, że zamiera we 

mnie miłość do Zebedeusza. Jednak Ty... Nie umiem mówić. Jestem biedną 

niewiastą. Mówię, jak potrafię. Oto Zebedeusza kocham wszystkim, czym byłam 

dotąd. Ciebie kocham wszystkim, co dzięki Tobie przyszło do mnie poprzez 

słowa Twoje i te, które przekazali mi Jakub i Jan. To coś całkiem innego... lecz 

tak pięknego.» 

«To nigdy nie będzie równie piękne, jak miłość doskonałego małżonka.» 

«O, to coś o wiele większego!... O, nie przyjmuj tego źle, Zebedeuszu! Kocham 

cię jeszcze całą sobą. Jednak Jego kocham czymś, co jest jeszcze Marią, lecz już 

nie jest Marią, biedną Marią, twoją małżonką... czymś, co jest o wiele większe... 

O! Nie umiem tego wypowiedzieć!...» 

Jezus uśmiecha się do kobiety, która nie chce zranić męża, lecz która nie może 

milczeć o swej wielkiej, nowej miłości. Nawet Zebedeusz uśmiecha się poważnie 

i podchodzi do małżonki, która – trwając na kolanach – odwraca się raz do 
męża, a raz do Jezusa. 

«Ale czy wiesz, Mario, że musiałabyś opuścić dom? Jesteś do niego tak 

przywiązana! Twoje gołębie.... kwiaty... winnicę, która daje słodkie winogrona, 

z których jesteś tak dumna... Twoje ule najsłynniejsze w okolicy... i także to 

krosno, na którym utkałaś tak wiele lnu i wełny dla twoich ukochanych... A 
wnuczęta? Czy potrafiłabyś żyć bez tych maleństw?» [– pyta Jezus Salome] 

«O, mój Panie! Czymże chcesz, by były dla mnie mury, gołębie, kwiaty, winnica, 

ule, krosna, wszystkie dobre i drogie rzeczy, lecz tak nikłe w porównaniu z 

Tobą, z miłością do Ciebie?! Wnuczęta... o! Tak, to będzie smutne nie móc ich 

już usypiać na piersi i nie słyszeć, jak mnie wołają... jednak Ty, Ty jesteś czymś 

więcej! O, tak! Jesteś czymś więcej niż wszystkie rzeczy, które wymieniłeś! A 

gdyby wszystkie te rzeczy razem wzięte z powodu mojej słabości były mi milsze 

niż to, by Tobie służyć i iść za Tobą, wtedy ja, płacząc niewieścim płaczem, 

odsunęłabym je na bok, by Ci służyć z roześmianą duszą. Weź mnie, Panie. 

Powiedzcie Mu to... Janie, Jakubie... i ty, mężu. Bądźcie dobrzy. Pomóżcie mi, 
wszyscy.» 

«Dobrze. Pójdziesz razem z innymi. Chciałem, abyś się dobrze zastanowiła nad 

przeszłością i nad teraźniejszością, nad tym, co opuszczasz, i nad tym, co 
otrzymujesz. Pójdź, Salome. Jesteś dojrzała, by wejść do Mojej rodziny.» 

«O, dojrzała! Jestem mniej dojrzała niż najmniejsze [dziecko]. Jednak Ty 

wybaczysz moje błędy i będziesz mnie prowadził za rękę. Ty... jestem tak 

nieokrzesana, że będę się czerwienić przed Twoją Matką i przed Joanną. Wobec 

wszystkich będę się wstydzić, jednak nie przed Tobą, bo Ty jesteś Dobrocią, Ty 
wszystko rozumiesz, nad wszystkim się litujesz i wszystko wybaczasz.» 
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13. JEZUS MÓWI DO SWOICH [UCZNIÓW] O APOSTOLSTWIE KOBIET 

Napisane 3 maja 1945. A, 4948-4950 

«Co ci jest, Piotrze? Wydajesz się niezadowolony» – mówi Jezus, idąc wiejską 

drogą pod gałęziami kwitnących migdałowców, zapowiadających ludziom koniec 

brzydkiej pory. 

«Rozmyślam, Nauczycielu.» 

«Rozmyślasz. To widzę dobrze, lecz twój wygląd wskazuje, że nie myślisz o 

rzeczach radosnych.» 

«Przecież Ty, znając wszystko, co nas dotyczy, już to wiesz.» 

«Tak. Ja już o tym wiem. Także Bóg Ojciec zna potrzeby człowieka, jednak chce 

znaleźć w człowieku ufność, dzięki której przedstawi Mu on swe własne 

potrzeby i poprosi o pomoc. Mogę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie dręcząc się 
tym.» 

«Zatem moja małżonka nie jest Ci mniej droga?» 

«Oczywiście że nie, Piotrze. A dlaczego miałoby tak być? Tak liczne są w Niebie 

mieszkania Mojego Ojca. Tak liczne są na ziemi role ludzi. I jeśli tylko są 

wypełniane w sposób święty, wszystkie są błogosławione. Czy mógłbym 

powiedzieć, że w niełasce u Boga są wszystkie niewiasty nie naśladujące Marii, 
Maryi i Zuzanny?» 

«O, nie! Moja małżonka wierzy w Nauczyciela, a nie idzie za przykładem 

innych» – mówi Bartłomiej. 

«Moja też i córki. Zostają w domu, zawsze chętne udzielić gościny, tak jak 

wczoraj» – odzywa się Filip. 

«Sądzę, że i moja matka postąpi podobnie. Nie może wszystkiego opuścić... jest 

sama» – mówi Iskariota. 

«To prawda! Prawda! Było mi smutno, bo wydawało mi się, że moja żona jest 

tak... tak mało... O! Nie mogę tego powiedzieć!» 

«Nie krytykuj jej, Piotrze. To prawa niewiasta» – mówi Jezus. 

«Jest bardzo nieśmiała. Jej matka wodzi na pasku wszystkie córki i synowe» – 
stwierdza Andrzej. 

«Jednak od tak wielu lat jest ze mną. Powinna była się zmienić!» [– mówi 

Piotr.] 

«O, bracie! Wiesz, że sam też nie jesteś zbyt łagodny. Na osobę nieśmiałą 

działasz jak wielka belka przygniatająca nogi. Moja szwagierka jest bardzo 

dobra, a dowodzi tego fakt, że znosi cierpliwie złośliwość swej matki i twój 
despotyzm.» 

Wszyscy śmieją się ze szczerego wniosku Andrzeja i z zaskoczenia widocznego 

na twarzy Piotra, który usłyszał, że nazwano go despotą. Nawet Jezus śmieje 
się dobrodusznie. Potem mówi: 

«Niewiasty wierne – które nie czują się wezwane do opuszczenia swych 

domów, aby iść za Mną – służą Mi tak samo pozostając w domu. Gdyby 

wszystkie chciały iść ze Mną, musiałbym niektórym nakazać pozostanie. Teraz, 



 37 

gdy niewiasty się do nas przyłączą, muszę także o nich pomyśleć. Nie byłoby ani 

stosowne, ani roztropne, gdyby niewiasty znalazły się bez schronienia idąc to 

tu, to tam. My możemy spać byle gdzie. Niewiasta ma inne potrzeby i musi mieć 

schronienie. My możemy spać na tym samym nędznym posłaniu. One nie mogą 

zostawać z nami z szacunku i ostrożności dla ich delikatniejszej budowy. Nigdy 

nie należy wystawiać na próbę Opatrzności ani natury poza wyznaczone 

granice. Uczynię teraz z każdego przyjaznego domu, w którym mieszka jedna z 

waszych niewiast, schronienie dla innych. Z twojego, Piotrze, z twojego, Filipie, 

z twojego, Bartłomieju i z twojego, Judaszu. Nie możemy narzucać niewiastom 

stałych marszów, jakie robimy. Zaczekają na nas w wyznaczonym miejscu, a my 
wyruszymy każdego rana i powrócimy wieczorem.  

Udzielimy im pouczeń w czasie godzin odpoczynku i świat nie będzie już mógł 

szemrać, gdy inne nieszczęsne stworzenia przyjdą do Mnie, i nie będzie Mi 

zakazywał rozmawiania z nimi. Matki i małżonki, które pójdą z nami, posłużą 

jako obrona dla swoich sióstr i dla Mnie przed oszczerstwami świata. Widzicie, 

że właśnie szybko odwiedzam i pozdrawiam tych, którzy są już Moimi 

przyjaciółmi, i tych, którzy – jak wiem – mogą nimi być. Nie czynię tego ze 

względu na Mnie, lecz przez wzgląd na najsłabszych uczniów, których słabość 

podtrzyma naszą siłę i uczyni ją pożyteczną dla bardzo wielu stworzeń.» 

«Teraz zmierzamy do Cezarei, jak powiedziałeś. Kto tam jest?» 

«Stworzenia, które dążą do Boga Prawdziwego, są wszędzie. Wiosna już się 

zbliża, co widać po jasnym różu migdałowców w kwiatach. Dni mroźne się 

skończyły. Za kilka dni wyznaczę miejsca pobytu i schronienia dla niewiast - 

uczennic. Wtedy podejmiemy na nowo nasze wędrówki w celu rozsiewania 

słowa Bożego, nie musząc zajmować się siostrami i nie obawiając się 

oszczerstw. Ich cierpliwość pouczy was... i także ich słodycz. Również dla 

niewiasty nadchodzi godzina, kiedy zostanie jej przywrócona wartość. Dziewice, 
małżonki, święte matki będą stanowić wielki kobierzec w Moim Kościele.» 

14. JEZUS PRZEMAWIA DO GALERNIKÓW W CEZAREI NADMORSKIEJ  

Napisane 4 maja 1945. A, 4951-4962 

Jezus stoi pośrodku wielkiego i dość ładnego placu, znajdującego się na 

przedłużeniu bardzo szerokiej drogi, ciągnącej się wzdłuż brzegu morza. Przed 

chwilą galera opuściła port i wypływa na szerokie morze, poruszana wiatrem i 

wiosłami. Inna manewruje wpływając, bo żagle są już zwinięte, a wiosła 

poruszają się tylko z jednej strony, aby ustawić statek we właściwej pozycji. Z 

placu nie widać portu, ale musi być bardzo blisko. Przy placu wznoszą się 

przestronne domy o murach zewnętrznych prawie całkowicie pozbawionych 
otworów. Żadnego sklepu. 

«Dokąd teraz idziemy? Wolałeś przyjść raczej tu niż do wschodniej dzielnicy. To 

miejsce pogańskie. Któż będzie chciał Cię tutaj słuchać?» – pyta Piotr, robiąc 

wymówkę Jezusowi. 

«Pójdziemy w dół, do tamtego zacisza blisko morza i tam będę przemawiał.» 

«Do fal?» 

«Je także stworzył Bóg.» 

Idą tam. Teraz są dokładnie w tym zakątku. Widzą port. Wpływa do niego wolno 

oglądana wcześniej galera. Cumuje. Kilku marynarzy próżnuje przy nabrzeżu. 

Kilku sprzedawców owoców ośmiela się podejść do rzymskiego statku, chcąc 
sprzedać produkty. Nie ma nikogo więcej.  
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Jezus z plecami wspartymi o mur wydaje się rzeczywiście przemawiać do fal. 

Apostołowie niezbyt zadowoleni z tej sytuacji znajdują się wokół Niego. Jedni 

stoją, inni siedzą na blokach skalnych rozproszonych wszędzie, aby mogły 
służyć do siedzenia. 

«Głupcem jest człowiek, który widząc, że jest potężny, w dobrym zdrowiu i 

szczęśliwy, mówi: “Czegóż jeszcze potrzebuję? I kogo? Nikogo. Nic mi nie 

brakuje. Sam sobie wystarczam. Nie mają dla mnie żadnego znaczenia nakazy 

Boga ani moralności. Moje prawo jest następujące: czynić wszystko, co 
możliwe, bez zastanawiania się, czy to jest dobre czy złe dla innych...”» 

Jakiś sprzedawca odwraca się słysząc ten dźwięczny głos i idzie w stronę 

Jezusa, który mówi dalej: 

«Tak mówią mąż i niewiasta pozbawieni mądrości i wiary. W ten sposób 

ujawniają, że posiadają potęgę mniejszą lub większą, a równocześnie ukazują 
swoje spokrewnienie ze Złem.» 

Mężczyźni schodzą z galery i z łodzi. Idą w kierunku Jezusa. 

«Nie słowami, lecz czynami ukazuje człowiek swe pokrewieństwo z Bogiem i 

Cnotą, gdy zastanowi się nad tym, że życie jest bardziej zmienne niż morze, 

które obecnie jest spokojne, a jutro się rozszaleje. W ten sam sposób dobrobyt i 

dzisiejsza potęga może stać się jutro nędzą i niemocą. Cóż uczyni wtedy 

człowiek pozbawiony związku z Bogiem? Iluż jest na tej galerze takich, którzy 

niegdyś byli szczęśliwi i mocni, a teraz są niewolnikami uważanymi za 

przestępców! Za winowajców – a więc podwójni niewolnicy: prawa ludzkiego, z 

którego próżno się wyśmiewali, ono bowiem istnieje i karze tych, którzy je 

przekraczają; oraz [niewolnikami] szatana, który na wieki bierze w posiadanie 

winnego, który nie dochodzi do znienawidzenia swej winy.» 

«Witaj, Nauczycielu! Ty tutaj? Poznajesz mnie?» 

«Niech Bóg przyjdzie do ciebie, Publiuszu Kwintylianusie. Widzisz? Przybyłem.» 

«I to nawet tu, do dzielnicy rzymskiej. Nie miałem już nadziei Cię zobaczyć. To 

przyjemność dla mnie słuchać Ciebie.» 

«Dla mnie też. Czy na tej galerze jest wielu wioślarzy?» 

«Wielu. Przeważnie więźniowie wojenni. Ciekawią Cię?» 

«Chciałbym podejść do statku.» 

«Chodź. A wy usuńcie się!» – nakazuje kilku osobom, które podeszły, a teraz 

szybko schodzą z drogi mamrocząc jakieś obelgi.  

«Zostaw ich także. Jestem przyzwyczajony do ścisku pomiędzy ludźmi.» 

«Można [podejść] aż dotąd. Dalej już nie. To galera wojskowa.» 

«Wystarczy. Niech Bóg ci odpłaci!» 

Jezus zaczyna ponownie mówić, żołnierz zaś w swym wspaniałym stroju wydaje 

się trzymać straż u Jego boku. 

«Niewolnicy z powodu jakiegoś bolesnego wydarzenia, czyli niewolnicy, którzy 

jeden raz [zawinili]. Niewolnicy na całe życie. Każda łza spadająca na ich 

łańcuchy, każde uderzenie, smagające ich ciało wywołując ból, zaostrza 

kajdany, lecz zdobi tym, co nie umiera, otwiera przed nimi pokój Boga, który 
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jest przyjacielem Swoich biednych nieszczęśliwych synów, i udzieli im bardzo 

wiele radości w zamian za wszystko, co tutaj było ich bólem.» 

Z wnętrza galery wychylają się mężczyźni, członkowie załogi, i słuchają. 

Oczywiście nie ma pomiędzy nimi galerników. Jednak z pewnością przez 

otwory, z których wychodzą wiosła, słyszą oni dochodzący do nich mocny głos 

Jezusa, rozlegający się w spokojnym powietrzu godziny odpływu morza. 
Publiusz Kwintylianus, przywołany przez jakiegoś żołnierza, oddala się. 

«Chcę powiedzieć tym nieszczęśliwym, których Bóg kocha, żeby przyjmowali z 

poddaniem swe cierpienie, żeby czynili z niego płomień, który jak najszybciej 

przerwie łańcuchy galery i życia, pochłaniając w pragnieniu Boga biedny dzień, 

jakim jest życie, dzień mroczny, burzowy, napełniony lękami i wyrzeczeniami, 

aby wejść w dzień Boży – promienny, pogodny, w którym nie będzie już nigdy 

więcej lęków ani cierpień. Wejdziecie w wielki pokój, w nieskończoną wolność 

Raju, o męczennicy bolesnego losu. Obyście tylko w cierpieniu potrafili być 
dobrzy i pragnęli Boga.» 

Publiusz Kwintylianus powraca wraz z innymi żołnierzami. Za nimi przybywa 

niesiona przez niewolników lektyka. Żołnierze torują jej przejście. 

«Kim jest Bóg? Przemawiam do pogan, którzy nie wiedzą, kim jest Bóg. Mówię 

do synów ludów poddanych, którzy nie wiedzą, kim jest Bóg. W waszych gajach, 

o Galowie, o Iberyjczycy, o Tracyci, o Germanie, o Celtowie, posiadacie cień 

Boga. Dusza spontanicznie podąża ku adoracji, pamięta bowiem Niebo. Jednak 

wy nie potraficie znaleźć Prawdziwego Boga, który złożył w waszych ciałach 

duszę, taką samą jak dusze nasze, synów Izraela; taką samą jak dusze 

potężnych Rzymian, którzy was podbili: duszę, która ma te same obowiązki i te 

same prawa w obliczu Dobra. Wobec tej duszy Dobro, to znaczy Bóg Prawdziwy, 

będzie wierne. Bądźcie i wy wierni Dobru. Bóg czy bogowie, których dotąd 

adorowaliście – których imienia lub imion nauczyliście się na matczynych 

kolanach, bóg, o którym być może teraz już nie myślicie, bo nie widzicie, by 

przychodził wam z pociechą w cierpieniach, którego być może nienawidzicie i 
przeklinacie w rozpaczy waszego dnia – nie jest Bogiem prawdziwym. 

Prawdziwy Bóg jest Miłością i Współczuciem. Czy tym byli wasi bogowie? Nie. 

Oni byli zaciętością, okrucieństwem, kłamstwem, obłudą, występkiem, 

złodziejstwem. Teraz was zostawili bez odrobiny pociechy, którą stanowi 

nadzieja bycia kochanymi i pewność odpoczynku po tylu cierpieniach. Tak jest 

dlatego, że wasi bogowie nie istnieją. Jednak Bóg, prawdziwy Bóg, który jest 

Miłością i Współczuciem i o którego istnieniu wam zaświadczam, to Ten, który 

uczynił niebiosa, morza, góry, lasy, drzewa, kwiaty, zwierzęta, człowieka. To 

Ten, który wpaja zwycięzcy podobne do Swego współczucie i miłość do ubogich 

tej ziemi. O potężni, o panowie, pomyślcie, że wszyscy macie to samo 

pochodzenie. Nie znęcajcie się nad tymi, których nieszczęście oddało w wasze 

ręce. Bądźcie ludzcy także wobec tych, których przestępstwo przywiązało do 
ławy galery.  

Człowiek grzeszy wiele razy. Nikt nie jest bez grzechów bardziej lub mniej 

ukrytych. Jeśli się nad tym zastanowicie, będziecie dobrzy dla braci, którzy 

mając mniej szczęścia zostali ukarani za winy, jakie i wy popełniliście, choć was 

kara nie dosięgła. Ludzka sprawiedliwość jest tak niepewna w swych osądach i 

byłoby nieszczęściem, gdyby sprawiedliwość Boża była też taka. Są winowajcy, 

którzy nie wydają się nimi być i są też niewinni, których skazuje się jako 

winowajców. Nie usiłujmy dochodzić, dlaczego. Oskarżałoby to zbytnio 

człowieka niesprawiedliwego i napełniłoby nienawiścią wobec bliźniego! Są 

winowajcy prawdziwi, których jednak do zbrodni doprowadziły potężne siły, 

usprawiedliwiające częściowo ich winę. Dlatego wy, którzy jesteście 
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zwierzchnikami galerników, bądźcie ludzcy. Ponad ludzką sprawiedliwością jest 

sprawiedliwość Boża, o wiele wyższa: sprawiedliwość Boga prawdziwego – 

Tego, który stworzył króla i niewolnika, skałę i ziarno piasku. On na was patrzy: 

na was, wioślarze, i na was pełniących służbę na statku. I biada wam, jeśli 

bylibyście okrutni bez przyczyny. Ja, Jezus Chrystus, Mesjasz Boga 

prawdziwego, zapewniam was o tym: On, przy waszej śmierci, przykuje was do 

galery wiecznej, powierzając bicz zbroczony krwią demonom i będziecie znosić 

te same tortury i te same razy, które zadawaliście. Chociaż bowiem istnieje 

prawo ludzkie, które przewiduje ukaranie winnego, to nie należy w karaniu 

przebierać miary. Starajcie się o tym pamiętać. Ten, kto dziś jest potężny, jutro 
może być nędzarzem. Jedynie Bóg jest wieczny. 

Chciałbym zmienić serca i chciałbym przede wszystkim zerwać łańcuchy, 

przywrócić wam wolność i utracone ojczyzny. Bracia galernicy, chociaż wy nie 

widzicie Mojej twarzy, to jednak Mnie znane jest serce każdego z was z 

wszystkimi jego zranieniami. W zamian za wolność i ojczyznę ziemską, której 

nie mogę wam dać, o biedni ludzie, niewolnicy możnych, dam wam wyższą 

wolność i lepszą Ojczyznę. Dla was stałem się więźniem i opuściłem Moją 

ojczyznę, aby was odkupić. Oddam samego Siebie za was, także za was, którzy 

nie jesteście – jak się o was mówi – hańbą tej ziemi, lecz wstydem człowieka 

zapominającego o umiarkowaniu w surowości wojny i [wymierzaniu] 

sprawiedliwości. Ja ustanowię nowe Prawo na ziemi i słodkie mieszkanie w 

Niebie. Zapamiętajcie Moje Imię, wy, płaczący synowie Boży. To Imię 

Przyjaciela. Wypowiadajcie je w smutkach. Bądźcie pewni, że jeśli Mnie 

będziecie kochać, posiądziecie Mnie, nawet jeśli na ziemi nigdy się nie ujrzymy. 
Jestem Jezusem Chrystusem, Zbawicielem, waszym Przyjacielem.  

Pocieszam was w Imię Boga prawdziwego. Niech pokój rychło zstąpi na was.» 

Tłum, w większości złożony z Rzymian, zgromadził się wokół Jezusa, którego 

nowe idee zdumiały wszystkich.  

«Na Jupitera! Sprawiłeś, że myślę o nowych rzeczach. Nigdy o nich nie 

myślałem, jednak czuję, że są prawdziwe...» 

Publiusz Kwintylianus patrzy na Jezusa równocześnie zamyślony i pełen 

entuzjazmu. 

«Tak to jest, przyjacielu. Gdyby człowiek posługiwał się rozumem, nigdy nie 

doszedłby do popełnienia zbrodni.» 

«Na Jupitera, na Jupitera! Co za słowa! Muszę je zapamiętać! Powiedziałeś: 
“Gdyby człowiek kierował się rozumem...» 

«...nigdy nie popełniłby zbrodni.» 

«Ależ to prawda! Na Jupitera! Czy wiesz, że jesteś wielki?» 

«Każdy człowiek, gdyby tego chciał, mógłby być jak Ja, gdyby był całkowicie 

zjednoczony z Bogiem.» 

Rzymianin kontynuuje litanię swych: “na Jupitera” – jedno bardziej pełne 
podziwu od drugiego. Jezus mówi:  

«Czy mógłbym dać pociechę tym galernikom? Mam pieniądze. Owoc, 

podniesienie na duchu, aby wiedzieli, że ich kocham.» 

«Daj, mogę to uczynić. W dodatku jest tutaj pewna dama, która ma wielkie 

wpływy. Powiem jej o tym.»  
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Publiusz idzie ku lektyce i rozmawia przez z lekka uchyloną zasłonę. Powraca: 

«Mam pełną władzę. Będę czuwał nad rozdzielaniem, aby dozorcy galerników 

nie zrobili tego niewłaściwie. To będzie jedyny raz, gdy żołnierz cesarski okaże 

litość niewolnikom wojennym.» 

«Pierwszy raz, lecz nie jedyny. Przyjdzie dzień, gdy nie będzie już niewolników. 

Przedtem Moi uczniowie wejdą pomiędzy galerników i niewolników, aby ich 

nazwać “braćmi”.» 

Następna seria “na Jupitera” przeszywa spokój powietrza, w czasie gdy 

Publiusz czeka na otrzymanie wystarczającej ilości owoców i wina dla 
galerników. Potem, przed wejściem na galerę, mówi Jezusowi na ucho: 

«Tam, [w lektyce,] jest Klaudia Prokula. Chciałaby Cię jeszcze usłyszeć, lecz na 

razie chce Cię o coś zapytać. Idź.» 

Jezus idzie w stronę lektyki. Zasłona lekko się odsuwa ukazując piękną 

niewiastę w wieku około trzydziestu lat. 

«Witaj, Nauczycielu.» 

«Niech zstąpi na ciebie pragnienie mądrości» [– odpowiada Jezus.] 

«Powiedziałeś, że dusza przypomina sobie Niebiosa. Jest więc wieczna ta rzecz, 

o której mówisz, że w nas istnieje?» 

«Jest wieczna. To dlatego przypomina sobie Boga, który ją stworzył.» 

«Co to jest dusza?» 

«Dusza jest prawdziwym szlachectwem człowieka. Jesteś dumna z tego, że 

pochodzisz z rodu Klaudiuszów. Człowiek jest czymś więcej, bo należy do Boga. 

Masz w sobie krew rodu Klaudiuszów – rodziny potężnej, która jednak miała 

początek i będzie miała koniec. W człowieku dzięki duszy płynie krew Boża. 

Dusza jest krwią duchową – Bóg bowiem jest najczystszym Duchem – 

Stworzyciela człowieka: Boga wiecznego, potężnego, świętego. Człowiek jest 

więc wieczny, potężny, święty z powodu duszy, którą w sobie posiada i która 

żyje tak długo, jak długo jest złączona z Bogiem.» 

«Jestem poganką, a więc nie posiadam duszy...» 

«Masz duszę, lecz ona wpadła w letarg. Obudź ją do Prawdy i do Życia...» 

«Żegnaj, Nauczycielu.» 

«Niech zdobędzie cię Sprawiedliwość. Żegnaj.» 

«Jak widzicie, tu też są słuchacze» – mówi Jezus do uczniów. 

«Tak, lecz poza Rzymianami, któż Cię zrozumiał? To barbarzyńcy!» 

«Kto [Mnie zrozumiał]? Wszyscy. Pokój jest w nich i będą o Mnie pamiętać 

bardziej niż wielu innych w Izraelu. Chodźmy na posiłek do domu, który udziela 
nam gościny.» 

«Nauczycielu, ta niewiasta była tą samą kobietą, która rozmawiała ze Mną w 

dniu uzdrowienia chorego. Widziałem ją i rozpoznałem» – mówi Jan. 

«Widzicie więc, że był tutaj ktoś, kto na nas czekał. Jednak nie wydajecie się 

zbyt zadowoleni. Wiele zdziałam w dniu, w którym was przekonam, że to nie 
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tylko do Izraela przyszedłem, lecz do wszystkich ludów i że to dla wszystkich 

was przygotowałem. Powiadam wam więc: pamiętajcie o wszystkim, co 

[przekaże wam] Nauczyciel. Nie uczyniłem niczego – choćby to było pozornie 
bez znaczenia – co nie miałoby być któregoś dnia zasadą dla apostolatu.» 

Nikt nie odpowiada. Jezus uśmiecha się ze smutkiem, pełen współczucia. 

Tego ranka Jezus i do mnie tak się uśmiechnął... Ogarnęło mnie bowiem takie 

zniechęcenie, że zaczęłam z wielu powodów płakać. Jednym było zmęczenie 

pisaniem oraz pisanie z przekonaniem, że bezużyteczna jest wielka dobroć Boga 

i ogromny wysiłek małego Jana. Płacząc przywoływałam mojego Nauczyciela. A 

ponieważ dzięki Swej dobroci zaraz przyszedł do mnie, wypowiedziałam Mu tę 

myśl. Wzruszył ramionami, co miało oznaczać: “Porzuć świat z jego sprawami”. 

Potem pogłaskał mnie, mówiąc: “Więc nie chcesz Mi już pomagać? Ludzie nie 

chcą znać Moich słów? Zatem opowiedzmy wszystko sami sobie dla radości, 

jaką Ja mam powtarzając je sercu wiernemu, a ty – słuchając ich. Zmęczenie 

apostolstwem!... Bardziej przygniatające niż zmęczenie jakąkolwiek pracą! 

Zaciemnia najbardziej pogodny dzień i napełnia goryczą najsłodszy pokarm. 

Wszystko staje się popiołem i błotem, mdłością i żółcią. Jednak, Moja duszo, to 

są godziny, w których my bierzemy na siebie jarzmo zmęczenia, zwątpienia, 

nędzy ludzi, którzy umierają, bo nie posiadają tego, co my mamy. To są godziny, 

w których działamy więcej. Powiedziałem ci o tym już w ubiegłym roku. “Po co 

to?” – pyta dusza pogrążona we wszystkim, w czym zanurzony jest świat, to 

znaczy [dusza pogrążona] w falach zsyłanych przez szatana, w których świat 

tonie. Jednak dusza przybita ze swym Bogiem do krzyża nie ginie. Ona traci na 

chwilę światło i zanurza się w odrażających wodach duchowego zmęczenia, a 

potem uwalnia się ożywiona i piękniejsza. To zmęczenie powoduje, że mówisz: 

“Nie jestem już do niczego zdolna”. [Sama] nigdy nie będziesz do niczego 

zdolna. Jednak Ja jestem zawsze Sobą i dlatego ty będziesz zawsze zdolna do 

służby posłańca Słowa. Powiedziałbym Moje: “dość”, gdybym widział, że wielki i 

bardzo cenny klejnot Mojego daru jest ze skąpstwa ukrywany, nieroztropnie 

używany lub z opieszałości nie ochroni się go gwarancjami, jakie złośliwość 

ludzka narzuca, by je przedsiębrać w pewnych wypadkach dla ochronienia daru 

i stworzenia, poprzez które przychodzi. [Powiedziałbym Moje: “dość”] tym 

razem bez odwrotu. “Dość” dla wszystkich z wyjątkiem Mojej małej duszy, 

która dziś wydaje się małym kwiatkiem powalonym gwałtowną ulewą. Czy przy 

tych wszystkich pieszczotach możesz wątpić, że cię kocham? Chodźmy! 
Pomagałaś Mi w czasie wojny. Pomóż Mi także teraz... Jest tyle do zrobienia.» 

I uspokoiłam się głaskana tą smukłą dłonią i widząc jakże słodki uśmiech 

mojego Jezusa – w bieli, jak zawsze kiedy przychodzi tylko do mnie. 

15. UZDROWIENIE MAŁEJ RZYMIANKI W CEZAREI  

Napisane 5 maja 1945. A, 4963-4975 

Jezus mówi: 

«Mały Janie, chodź ze Mną. Dam ci pouczenie dla dzisiejszych konsekrowanych. 

Patrz i pisz.» 

Jezus jest jeszcze w Cezarei Nadmorskiej. Nie na tym placu, na którym był 

wczoraj, lecz w innym miejscu, bardziej w głębi, z którego jednak widać port i 

statki. Jest tu wiele magazynów i sklepów. Nawet na ziemi, w tym miejscu, 

gdzie jest ona ubita, znajdują się maty pokryte różnymi produktami. Wnioskuję 

z tego, że jestem blisko targowisk, które są być może usytuowane w 

sąsiedztwie portu i magazynów, dla wygody żeglarzy i tych, którzy przybywają 

kupić produkty przywożone statkami. Miejsce wrze od napływu i odpływu 
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tłumu. Jezus czeka z Szymonem i kuzynami, aż inni zakupią potrzebne im 

jedzenie. Dzieci patrzą z ciekawością na Jezusa. On głaszcze je delikatnie, cały 
czas rozmawiając z apostołami. Zbawiciel mówi: 

«Nie podoba Mi się wasze niezadowolenie z tego powodu, że zbliżam się do 

pogan. Wypełniam jedynie Mój obowiązek, a jest nim: być dobrym wobec 

wszystkich. Usiłujcie być dobrzy, przynajmniej wy trzej i Jan. Inni pójdą za 
wami, naśladując was.» 

«Jak to jednak zrobić, by być dobrym dla wszystkich ludzi? W końcu ci ludzie 

nami pogardzają, prześladują nas, nie rozumieją nas, są pełni wad...» – mówi 

Jakub, tłumacząc się. 

«Jak to zrobić? Jesteś zadowolony z tego, że urodziłeś się jako syn Alfeusza i 
Marii?» 

«Tak. Oczywiście. Dlaczego o to pytasz?» 

«A gdyby Bóg zapytał cię o to przed twoim poczęciem, czy [wtedy] chciałbyś się 

z nich narodzić?» 

«Ależ tak. Nie rozumiem...» 

«A gdybyś urodził się jako syn poganina, co byś powiedział, gdyby cię 
oskarżano, że chciałeś się urodzić poganinem?» 

«Powiedziałbym... powiedziałbym... “Nie jestem za to odpowiedzialny. 

Urodziłem się z niego, lecz mogłem urodzić się z kogoś innego.” Powiedziałbym: 

“Jesteście niesprawiedliwi, oskarżając mnie. Skoro nie uczyniłem nic złego, 
dlaczego mnie nienawidzicie?» 

«[Dobrze] powiedziałeś. Również ci, których nienawidzicie, bo są poganami, 

mogą powiedzieć to samo. To nie twoja zasługa, że urodziłeś się jako syn 

Alfeusza, prawdziwego Izraelity. Powinieneś jedynie dziękować za to 

Przedwiecznemu, bowiem uczynił ci wielki dar. Z wdzięczności i pokory 

[powinieneś] usiłować przyprowadzać do Boga prawdziwego tych, którzy nie 
otrzymali tego daru. Musicie być dobrzy.» 

«Trudno jest kochać tego, kogo się nie zna!» 

«Nie. Popatrz... Chłopcze, podejdź tutaj.» 

Ośmioletni być może chłopiec, który bawił się na uboczu z dwoma kolegami, 

zbliża się do nich. Jest krępy. Ma bardzo ciemne włosy i bladą cerę. 

«Kim jesteś?» 

«Jestem Lucjusz. Kajusz Lucjusz, syn Kajusza Mariusza. Jestem Rzymianinem, 

synem dekuriona ze straży, który pozostał tu po tym, jak go zraniono.» 

«A tamci kim są?» 

«To Izaak i Tobiasz. Ale nie wolno tego mówić, bo zostaliby ukarani.» 

«Dlaczego?» 

«Dlatego że są Hebrajczykami, a ja jestem Rzymianinem. Nie wolno...» 

«Jednak przebywasz z nimi. Dlaczego?» 
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«Bo bardzo się lubimy. Zawsze bawimy się razem w kości lub w skoki. Jednak 

ukrywamy się.»  

«A Mnie byś polubił? Ja też jestem Hebrajczykiem, ale nie jestem dzieckiem. 

Zastanów się: jestem nauczycielem, można powiedzieć – kapłanem.» 

«A cóż to ma dla mnie za znaczenie? Jeśli Ty mnie lubisz, to i ja będę Cię lubił, a 
lubię Cię, bo Ty mnie lubisz.» 

«Skąd to wiesz?» 

«Bo jesteś dobry. Kto jest dobry, ten bardzo kocha.» 

«Moi przyjaciele, oto tajemnica miłości: być dobrym. Wtedy kochamy bez 

pytania, jaką religię wyznaje drugi człowiek.» 

Jezus, trzymając za rękę Kajusza Lucjusza, odchodzi, aby pogłaskać małych 
Hebrajczyków, którzy przerażeni ukryli się w sieni. Mówi do nich: 

«Dobre dzieci są aniołami. Aniołowie mają tylko jedną ojczyznę: Raj. Posiadają 

tylko jedną religię: religię Boga jedynego. Mają tylko jedną Świątynię: serce 

Boga. Kochajcie się bardzo, jak aniołowie, zawsze.» 

«Jeśli nas zobaczą, zbiją nas...» 

Jezus smutno potrząsa głową i nie odpowiada... Jakaś kobieta wysoka i otyła 

woła Lucjusza, który opuszcza Jezusa, krzycząc:  

«Mamo! Mam wielkiego przyjaciela, wiesz? To Nauczyciel!...» 

Niewiasta nie odchodzi, lecz przeciwnie razem z synem podchodzi do Jezusa i 

pyta: 

«Witaj. Czy jesteś tym mężem z Galilei, który przemawiał wczoraj w porcie?»  

«Tak. To Ja.» 

«Zatem zaczekaj tutaj. Pośpieszę się.» 

I oddala się z synkiem. W międzyczasie przychodzą inni apostołowie, z 

wyjątkiem Mateusza i Jana. Pytają: 

«Kto to był?» 

«Chyba Rzymianka» – odpowiada Szymon i pozostali. 

«A czego chciała?» 

«Poprosiła, żeby tu zaczekać. Zaraz się dowiemy.» 

W tym czasie podeszli różni ludzie i czekają zaciekawieni. Niewiasta powraca z 

innymi Rzymianami.  

«A więc Ty jesteś Nauczycielem?» – pyta ktoś wyglądający na sługę w bogatym 

domu. Uzyskawszy potwierdzenie, pyta: 

«Czy brzydziłbyś się uzdrowieniem małej córeczki przyjaciółki Klaudii? Dziecko 

umiera. Dusi się, a lekarz nie wie, dlaczego umiera. Wczoraj wieczorem była 

całkiem zdrowa. Dziś od rana jest w agonii.» 

«Chodźmy.» 
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Idą kilka kroków ulicą, która prowadzi w to samo miejsce, w którym byli 

wczoraj. Dochodzą do szeroko otwartej bramy domu, który – jak się wydaje – 
zamieszkują Rzymianie. 

«Zaczekaj chwilę.» 

Sługa wchodzi szybko i natychmiast wychodzi, mówiąc: 

«Wejdź.» 

Zanim Jezus zdołał wejść, wychodzi młoda niewiasta, wyraźnie udręczona. Z 

pewnością należy do rzymskiej arystokracji. Ma w ramionach małą dziewczynkę 

kilkumiesięczną, siną, wyglądającą jakby się dusiła. Powiedziałabym, że cierpi 

na śmiertelny dyfteryt i właśnie umiera. Kobieta chroni się na piersi Jezusa jak 

topielec na skale. Tak bardzo płacze, że nie potrafi mówić. 

Jezus bierze dziecko, którego rączkami o już fioletowych paznokciach 

wstrząsają słabe konwulsje. Podnosi dziewczynkę. Mała główka opada 

bezwładnie w tył. Matka, nie okazując wcale rzymskiej pychy wobec 

Hebrajczyka, osuwa się do stóp Jezusa, na ziemię, i szlocha z podniesioną 

twarzą. Ma włosy w nieładzie, wyciągniętymi ramionami czepia się szaty i 

płaszcza Jezusa. Za nią i wokół [stoją] przyglądający się Rzymianie z domu i 
Hebrajczycy z miasta. 

Jezus ślini prawy palec wskazujący i wkłada go do małej ciężko oddychającej 

buzi. Wkłada go głęboko. Dziewczynka rzuca się i [jej twarz] jeszcze bardziej 
ciemnieje. Matka jęczy: 

«Nie! Nie!» 

Wydaje się, że zwija się pod przeszywającym ją ostrzem. Ludzie wstrzymują 

oddech. Palec Jezusa wysuwa się z masą ropiejących błon. Dziewczynka już się 

nie miota i po wylaniu kilku łez uspokaja się z niewinnym uśmiechem, 

poruszając rączkami i wargami jak ptaszek, który piszczy trzepocząc 
skrzydełkami w oczekiwaniu na pokarm. 

«Weź ją, niewiasto. Daj jej mleka. Jest zdrowa.» 

Matka jest oszołomiona. Bierze dziewczynkę i pozostając tam gdzie jest, w 

kurzu, całuje ją, głaszcze, karmi piersią. Zachowuje się jak szalona. Zapomniała 
o wszystkim, co nie jest jej dzieckiem. Rzymianin pyta Jezusa: 

«Jak to zrobiłeś? Jestem lekarzem Prokonsula i uczonym. Próbowałem wyjąć 

przeszkodę, lecz była bardzo głęboko, zbyt głęboko!... A Ty... w ten sposób...» 

«Ty jesteś uczonym, lecz nie ma z tobą Boga prawdziwego. Niech On będzie 

błogosławiony! Żegnaj.» 

Jezus chce odejść. Lecz oto mała grupa Izraelitów odczuwa potrzebę wtrącenia 

się.  

«Jak możesz pozwalać Sobie na spotykanie się z cudzoziemcami? Oni są 

zepsuci, nieczyści. Kto do nich podchodzi, staje się taki jak oni.» 

Jezus patrzy na nich – jest ich trzech – uważnie, surowo.  

Potem mówi: 

«Czyż ty nie jesteś Aggeuszem? Mężem z Azot, który przybył tu ubiegłego 

miesiąca Tiszri, aby dobić targu z handlarzem, mieszkającym blisko zabudowań 
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starego źródła? A ty, czyż nie jesteś Józefem z Ramy, który przyszedł tu 

zasięgnąć porady rzymskiego lekarza, i wiesz równie dobrze jak Ja, dlaczego? A 
więc? Czy wy nie czujecie się nieczyści?» 

«Lekarz nigdy nie jest cudzoziemcem. Leczy ciało, a ciało jest takie samo u 

wszystkich.» 

«Dusze są takie same z liczniejszych powodów niż ciało. A zresztą co Ja 

uzdrowiłem? Niewinne ciało dziecka i w ten sam sposób mam zamiar uleczyć 

dusze cudzoziemców, które nie są niewinne. Jako lekarz i jako Mesjasz mogę 
więc podchodzić do każdego.» 

«Nie, nie możesz.» 

«Nie, Aggeuszu? A ty dlaczego masz interesy z rzymskim handlarzem?» 

«Zbliżam się jedynie do towarów i pieniędzy.» 

«I dlatego, że nie dotykasz jego ciała, lecz tylko to, czego dotknęła jego ręka, 

wydaje ci się, że się nie zanieczyszczasz?  

O! Ślepi i okrutni! Posłuchajcie wszyscy: 

W księdze Proroka, którego imię nosi ten człowiek, jest powiedziane: “Zapytaj 

no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii Prawa: „Gdyby ktoś zawinął 

poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba albo gotowanej 

strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu, czy wówczas 

stanie się on poświęcony?‟ Na to kapłani odrzekli: „Nie‟. Aggeusz więc pytał 

dalej: „Gdyby ktoś zanieczyszczony przez dotknięcie zmarłego dotknął którejś z 

tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona?‟ Na to kapłani odrzekli: „Tak.‟” Takim 

to podstępnym, kłamliwym i niespójnym sposobem działania zamykacie drogę 

Dobru i potępiacie je. Przyjmujecie jedynie to, co sprzyja waszym interesom. 

Wtedy nie ma już pogardy, odrazy ani obrzydzenia. Biorąc pod uwagę osobistą 

szkodę określacie, czy jakaś rzecz jest nieczysta czy nie. Jakże możecie wy, usta 

kłamliwe, wyznawać, że to, co uświęcone – dlatego że dotknęło ciała świętego 

lub rzeczy świętej – nie uświęca tego, co dotyka, a to, co dotyka rzeczy 
nieczystej może uczynić nieczystym tego, kto jej dotyka? 

Nie rozumiecie, że sobie zaprzeczacie, zakłamani słudzy Prawdziwego Prawa, że 

przekręcacie je jak sznur, aby wyciągnąć z niego korzyść? Obłudni faryzeusze, 

którzy pod pretekstem religii wylewacie waszą ludzką nienawiść, na wskroś 

ludzką! Profanatorzy tego, co należy do Boga, wrogowie Wysłańca Bożego, 

którego znieważacie! Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy z waszych 

czynów, każdy z waszych wniosków, każdy z waszych kroków poruszany jest 

przez cały podstępny mechanizm, któremu za koła, sprężyny i ciężarki służą 

różne formy waszego egoizmu, namiętności, braku szczerości, nienawiści, 

pragnienia panowania, zazdrości.  

To haniebne! Chciwi, drżący z lęku, pełni nienawiści żyjecie w zrodzonej z pychy 

obawie, aby inny – nie należący do waszej grupy – nie stał się wyższym od was. 

Zasługujecie, by być jak ten, który wywołuje wasz lęk i gniew! Wy – jak mówi 

Aggeusz – z dwudziestu korców robicie dziesięć, a z pięćdziesięciu baryłek – 

dwadzieścia, kradnąc różnicę. A tymczasem – dla przykładu, jaki macie dawać 

ludziom, i z miłości, jaką macie okazywać Bogu – powinniście do korców i do 

baryłek dokładać ze swego dobra dla tych, którzy są głodni, a nie – ubierać z 

nich. Zasługujecie, aby palący wiatr, rdza zbożowa i grad uczyniły bezowocnymi 

wszystkie dzieła rąk waszych. 
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Kim są ci spośród was, którzy przychodzą do Mnie? To ci, [właśnie] ci, których 

wy uważacie za nieczystość i śmieci; to ci zupełnie nic nie wiedzący, którzy nie 

zdają sobie nawet sprawy, że istnieje prawdziwy Bóg. Przychodzą [do Mnie] ci, 

dla których ten Bóg uobecnia się w słowach i dziełach. Ale wy, wy! Uczyniliście 

sobie kryjówkę i w niej pozostajecie – oschli, zimni jak bożki, czekający na 

kadzidło i adorowanie. A ponieważ uważacie się za bogów, wydaje się wam 

bezużyteczne myśleć o Bogu prawdziwym tak, jak powinno się o Nim myśleć. I 

wydaje się wam niebezpieczne, że inni, poza wami, ośmielają się na to, czego 

wy nie robicie. Wy rzeczywiście nie możecie się na to zdobyć, jesteście bowiem 

bożyszczami i sługami Bożka. Ten zaś, kto się ośmiela, może to uczynić, bowiem 
to nie on sam działa, lecz [działa] w nim Bóg. 

Idźcie! Donieście temu, kto wysłał was śledzić Mnie, że gardzę handlarzami, nie 

uważającymi za nieczystość sprzedawania swych towarów, ojczyzny lub 

Świątyni tym, od których otrzymują pieniądze. Powiedzcie im, że Ja brzydzę się 

tymi bezrozumnymi zwierzętami uprawiającymi jedynie kult własnego ciała, 

własnej krwi i którzy dla swego uzdrowienia nie uważają za zanieczyszczenie 

wizyty u cudzoziemskiego lekarza. Powiedzcie im, że jest jedna miara, równa 

dla wszystkich, że nie ma dwóch miar. Powiedzcie im, że Ja, Mesjasz, 

Sprawiedliwy, Doradca, Godzien Podziwu, Ten, na którym spocznie Duch Pański 

ze Swymi siedmioma darami, jestem Tym, który nie będzie sądził na podstawie 

tego, co zewnętrzne, lecz według tego, co ukrywają serca. Jestem tym, który 

nie potępi na podstawie zasłyszanych pogłosek, lecz na podstawie głosu ducha, 

który usłyszy we wnętrzu każdego człowieka. [Ja jestem] Tym, który weźmie w 

obronę pokornych i sprawiedliwie osądzi ubogich. Ja jestem Tym, bowiem Ja 

Jestem i już odbywa się sąd. Uderzeni zostaną ci na świecie, którzy są tylko ze 

świata, a tchnienie Mojego oddechu sprawi, że umrze bezbożny i zniszczeje jego 

kryjówka. Wtedy będzie Życie i Światłość, Wolność i Pokój dla tych, którzy – 

pragnąc sprawiedliwości i wiary – przyjdą na Moją górę świętą nasycić się 

Poznaniem Pana. To mówi Izajasz, prawda? 

Ludu Mój! Wszystko pochodzi od Adama, a Adam pochodzi od Mojego Ojca. 

Wszystko jest więc dziełem Ojca, Ja zaś mam obowiązek zgromadzić was 

wszystkich u Ojca. I prowadzę Ci ich, Ojcze Święty, wieczny, mocny, prowadzę 

do Ciebie synów błądzących, zgromadziwszy ich wezwaniem głosu miłości, 

gromadząc ich pod Moją laską pasterską podobną tej, którą Mojżesz podniósł 

przeciw wężom, których ukąszenie było śmiertelne. Abyś miał Swoje Królestwo i 

Swój lud. I nie czynię różnicy pomiędzy ludźmi, bowiem w głębi każdej istoty 

żyjącej widzę punkt bardziej błyszczący niż ogień: duszę – iskierkę pochodzącą 

od Ciebie, Wieczna Wspaniałości. O, Moje odwieczne pragnienie! O, Moje 

niestrudzone pragnienie!  

Tego chcę, takim [pragnieniem] płonę: ziemi, która cała śpiewa Twoje Imię; 

ludzkości, która Ciebie nazywa Ojcem; odkupienia, które wszystkich ocala; 

umocnionej woli, która wszystkich czyni posłusznymi Twej woli; wiecznego 

tryumfu, napełniającego Raj nie kończącym się “Hosanna”... O! Mnóstwo [dusz] 

w Niebiosach!... Widzę uśmiech Boga... i to wynagradza [Mi] wszelką 

zatwardziałość ludzi.» 

Trzej [mężowie] uciekli ścigani gradem wyrzutów. Wszyscy inni, Rzymianie czy 

Hebrajczycy, stoją z otwartymi ustami. Rzymianka z nakarmioną mlekiem 

córeczką – która zasnęła na matczynej piersi – pozostała tam, gdzie była, 

niemal u stóp Jezusa. Płacze z matczynej radości i z duchowego wzruszenia. 

Wiele osób płacze po porywającym zakończeniu [mowy] Jezusa. On wydaje się 

płonąć w ekstazie. 

Jezus – przenosząc spojrzenie i ducha z Nieba na ziemię – widzi tłum, dostrzega 

matkę... Po pożegnaniu gestem wszystkich, przechodząc, musnął lekko rękę 



 48 

młodej Rzymianki, jakby dla pobłogosławienia jej za wiarę. Odchodzi ze Swoimi 

[uczniami], podczas gdy ludzie, jeszcze pod wrażeniem, pozostają na placu... 

Młoda Rzymianka – o ile nie jest to przypadkowe podobieństwo – jest jedną z 

tych, które były z Joanną, małżonką Chuzy, na drodze na Kalwarię. Ponieważ 
jednak nikt nie wypowiedział jej imienia, nie jestem tego pewna. 

16. ANNALIA ŚLUBUJE DZIEWICTWO 

Napisane 6 maja 1945. A, 4977-4986 

Jezus w towarzystwie Piotra, Andrzeja i Jana kołacze do drzwi domu w 

Nazarecie. Mama otwiera natychmiast. Twarz rozświetla Jej promienny uśmiech 
na widok Jezusa. 

«Dobrze, że wracasz, Mój Synu! Od wczoraj mam u Siebie czystą gołębicę, która 

na Ciebie czeka. Przychodzi z daleka, a osoba, która jej towarzyszyła, nie mogła 

dłużej pozostać. Prosiła o radę, więc powiedziałam jej to, co potrafiłam. Jednak 
Ty, Mój Synu, jesteś Mądrością. Witajcie wszyscy. Wejdźcie i wypocznijcie.» 

«Tak. Zostańcie tu. Ja idę zaraz spotkać się z tym stworzeniem, które na Mnie 

czeka.» 

Ciekawość ożywia wszystkich, lecz różnie się przejawia. Piotr rozgląda się na 

wszystkie strony, jakby miał nadzieję, że ujrzy coś przez mury. Jan wydaje się 

pragnąć odczytać z uśmiechniętej twarzy Maryi imię nieznajomej. Andrzej 

natomiast bardzo się zaczerwienił. Patrzy cały czas na Jezusa i nieme błaganie 
drży w jego spojrzeniu i na wargach. 

Jednak Jezus nikim się nie zajmuje. W czasie gdy trzej [apostołowie] decydują 

się wejść do kuchni, w której Maryja ofiarowuje im posiłek i ciepło paleniska, 

Jezus podnosi zasłonę, zakrywającą wyjście do ogrodu i oddala się. Łagodne 

słońce sprawia, że pokryte kwiatami gałęzie starego migdałowca w ogrodzie są 

jeszcze bardziej zwiewne i jakby nierzeczywiste. Jest to jedyne [tonące] w 

kwiatach największe z drzew ogrodu, okazałe w swej szacie z biało-różowego 

jedwabiu, kontrastującej z ubóstwem innych ogołoconych drzew: gruszą, 

jabłonią, figowcem, winoroślą, granatowcem – wszystkie jeszcze wyschłe i 

pozbawione liści. Migdałowiec natomiast – napuszony w swym lekkim i żywym 

welonie przy pokornej szarości drzew oliwnych – wygląda jakby swymi długimi 

gałęziami pochwycił leciutki obłok, zabłąkany na lazurowej połaci nieba i nim 

się otulił, by powiedzieć całemu światu: “Wiosenne gody nadeszły, cieszcie się 

drzewa i zwierzęta! To pora pocałunków wiatru, pszczół i kwiatów. To czas 

pocałunków pod dachami, w listowiu krzewów, o ptaszki Boże, o białe owieczki. 

Dziś pocałunki, jutro – potomstwo dla przedłużenia dzieła Stwórcy, naszego 

Boga.” 

Jezus, z rękoma skrzyżowanymi na piersi, stanął w słońcu. Uśmiecha się do 

czystego, pełnego wdzięku matczynego ogrodu z kobiercami lilii, 

zapowiadanymi przez pierwsze kępki liści, z krzewami różanymi jeszcze bez 

liści i srebrną oliwką; z innymi rodzinami kwiatów rozsianymi po ubogich 

grządkach jarzyn i sałaty, która właśnie zaczyna się zielenić. Ogród czysty, 

uporządkowany i miły wydaje się rozsiewać czystość prawdziwego dziewictwa. 

«Synu, przyjdź do Mojego pokoju. Przyprowadzę Ci ją. Ukryła się tam, w głębi, 

słysząc tak wiele głosów.» 

Jezus wchodzi do małego matczynego pokoju, zawsze tak niewinnego, tak 

bardzo czystego małego pokoiku, który słyszał słowa anielskiej rozmowy. 

Ujawnia on jeszcze bardziej niż ogród dziewiczą, anielską i świętą naturę Tej, 
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która mieszka w nim od lat, odkąd Archanioł uczcił w Niej Swoją Królową. Czy 

minęło trzydzieści lat czy to spotkanie odbyło się wczoraj? Dziś także na kądziel 

nawinięte jest delikatne i niemal srebrzyste pasmo przędzy, a na wrzeciono – 

nitka. Złożona robótka znajduje się na małym stoliku blisko drzwi, pomiędzy 

zwojem pergaminowym i miedzianą amforą z gałęzią kwitnącego migdałowca. I 

jeszcze teraz prążkowana zasłona, opadająca na tajemnicę dziewiczej siedziby, 

drży pod tchnieniem lekkiego wiatru. Uprzątnięte posłanie w kącie wciąż ma 

wygląd łóżeczka dziewczynki, która właśnie wchodzi w wiek młodzieńczy. 

Jakież sny miała i co jeszcze śnić się Jej będzie na tej małej poduszeczce?...  

Maryja podnosi lekko ręką zasłonę. Jezus – który stoi tyłem do wejścia, 

podziwiając to gniazdko czystości – odwraca się. 

«Oto, Mój Synu, przyprowadzam Ci ją. To owieczka, a Ty jesteś jej Pasterzem.» 

Maryja weszła, prowadząc za rękę młodziutką, wysoką brunetkę, rumieniącą się 

mocno na widok Jezusa. Potem wychodzi cichutko, pozwalając opaść zasłonie. 

«Pokój z tobą, dziewczyno.» 

«Pokój... Panie...»  

Dziewczyna stoi bez słowa, bardzo wzruszona. Klęka z głową pochyloną ku 

ziemi. 

«Wstań, czego chcesz ode Mnie? Nie lękaj się...» 

«To nie strach... tylko... teraz, gdy jestem przed Tobą... po tym, jak bardzo tego 

pragnęłam... wszystko, co wydawało mi się łatwe i konieczne, żeby Ci to 

powiedzieć... nie uważam już... nie wydaje mi się to takie... Głupia jestem... 
wybacz mi, Panie...» 

«Prosisz o łaskę na ziemi? Potrzebujesz cudu? Chcesz nawrócenia dusz? Nie? A 

więc? Mów zatem! Miałaś tyle odwagi, a teraz ci jej brak? Czy nie wiesz, że Ja 

jestem Tym, który umacnia? Tak? Wiesz o tym? Zatem mów, jakbym był dla 

ciebie ojcem. Jesteś młoda. Ile masz lat?» 

«Szesnaście, mój Panie.» 

«Skąd przybywasz?» 

«Z Jerozolimy.» 

«Jak ci na imię.» 

«Annalia...» 

«Drogie imię mojej babci i wielu świętych niewiast w Izraelu, a wśród nich 

dobrej, łagodnej, wiernej, czułej małżonki Jakuba. Będzie dla ciebie 

zapowiedzią przyszłości. Staniesz się przykładną małżonką i matką. Nie? 

Zaprzeczasz? Płaczesz? Zostałaś odtrącona? Też nie? Mężczyzna, którego miałaś 
poślubić, umarł? Nikt jeszcze nie poprosił o ciebie?» 

Dziewczyna cały czas zaprzecza ruchem głowy. Jezus robi jeden krok, głaszcze 

ją, zmusza do podniesienia głowy i popatrzenia na Niego... Uśmiech Jezusa 

pokonuje zmieszanie młodej dziewczyny. Ośmiela się i mówi: 

«Panie, byłabym małżonką i to szczęśliwą dzięki Tobie. Nie poznajesz mnie, 

Panie? Jestem suchotniczką, umierającą, zaręczoną dziewczyną, którą 

uzdrowiłeś na prośbę Twego Jana... Od czasu Twej łaski... ja... mam inne ciało, 
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zdrowe... nie takie, jakie miałam wcześniej – umierające. Mam inną duszę... Nie 

wiem. Wydaje mi się, że nie byłam sobą... Radość z uzdrowienia, pewność, że 

mogę wyjść za mąż – bo umierając odczuwałam żal z tego powodu, że nie będę 
poślubiona – to trwało tylko kilka godzin. A potem...» 

Dziewczyna coraz bardziej się ośmiela i odnajduje słowa i myśli, zagubione w 

zmieszaniu, gdy pozostała sama z Nauczycielem... 

«...Potem zrozumiałam, że nie powinnam być egoistką i myśleć jedynie: “Teraz 

będę szczęśliwa”, lecz że powinnam myśleć o czymś więcej, co powinno 

prowadzić do Ciebie, do Boga: Twojego Ojca i mojego. Mała rzecz, która miałaby 

wyrazić, że jestem wdzięczna. Wiele rozmyślałam, a kiedy w ostatni szabat 

widziałam narzeczonego, powiedziałam mu: “Posłuchaj, Samuelu. Bez tego 

cudu byłabym po kilku miesiącach martwa i utraciłbyś mnie na zawsze. 

Chciałabym teraz ponieść ofiarę dla Boga, a ty ze mną, aby powiedzieć Bogu, że 

Go wychwalam i że Mu dziękuję”. I Samuel, ponieważ mnie kocha, powiedział 

zaraz: “Chodźmy do Świątyni złożyć ofiarę”. Ale ja nie tego chciałam. Jestem 

ubogą dziewczyną, z ludu, mój Panie. Jestem niewykształcona i mam niewiele 

pieniędzy. Jednak przez Twoją dłoń położoną na moich chorych piersiach coś 

weszło we mnie, w moje zakażone płuca i do mojego serca. W płuca weszło 

zdrowie, a w serce – mądrość. I pojęłam, że ofiara z baranka nie jest ofiarą, 
jakiej pragnie mój duch, który Ciebie kocha... Ciebie.» 

Milknie, zarumieniona po tym wyznaniu miłości. 

«Mów dalej, bez lęku. Czego chciał twój duch?» 

«Poświęcić Tobie coś, co byłoby godne Ciebie, Syna Bożego! I wtedy... i wtedy 

pomyślałam, że to powinno być coś duchowego, jak [duchowe jest] to, co 

pochodzi od Boga. [Chciałam] w ofierze odłożyć zaślubiny, z miłości do Ciebie, 

mojego Zbawcy. Zaślubiny to wielka radość, czy wiesz o tym? Kiedy się kocha, 

to wielka rzecz! Pragnie się tego, spieszy się, by były dopełnione!... jednak ja 

nie byłam już tą osobą sprzed kilku dni. Nie pragnęłam już tego tak, jakby to 

było coś najpiękniejszego... Powiedziałam to Samuelowi... i on mnie zrozumiał. 

On też chce złożyć ślub nazireatu na rok, rozpoczynając od dnia, który miał być 

dniem zaślubin, to znaczy od dnia następującego po miesiącu Adar. Poszedł 

szukać Ciebie, aby pokochać tego, który przywrócił mu małżonkę, aby pokochać 

i poznać Ciebie. Odnalazł Cię po kilku miesiącach w “Pięknej Rzece”. Ja także 

tam poszłam i Twoje słowo dokończyło przemiany mojego serca. Teraz nie 

wystarcza mi ślub złożony wcześniej. Jak ten migdałowiec, tam na dworze – 

który w coraz cieplejszym słońcu powrócił do życia, choć miesiącami był jakby 

umarły, i przystroił się kwiatami, a potem będzie miał liście i owoce – tak i ja 

coraz bardziej postępowałam w zrozumieniu tego, co jest najlepsze. W końcu – 

już pewna siebie i tego, czego chcę, a nad czym rozmyślałam przez te wszystkie 

miesiące – przybyłam do “Pięknej Rzeki”, ale Ciebie już tam nie było... 

Przepędzili Cię. Tak bardzo płakałam i tak prosiłam Najwyższego, żeby mnie 

wysłuchał. Przekonywałam moją matkę, aby mnie tu wysłała z krewnym, który 

szedł do Tyberiady na rozmowę z dworzanami Tetrarchy. Zarządca powiedział 

mi, że tu Cię odnajdę. Znalazłam Twoją Matkę i... Jej słowa... Samo słuchanie Jej 
i pozostawanie przy Niej przez te dwa dni sprawiło, że dojrzał owoc Twej łaski.» 

Dziewczyna uklękła jak przed ołtarzem, z ramionami skrzyżowanymi na 

piersiach. 

«Dobrze więc. Ale czegóż właściwie chcesz? Co mogę uczynić dla ciebie?» 

«Panie, chciałabym... chciałabym wielkiej rzeczy. A Ty jeden, Dawca życia i 

zdrowia, możesz mi ją dać. Myślę bowiem, że to, co dajesz, możesz także 
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odebrać... Chciałabym, abyś to życie, które mi dałeś, odebrał w czasie tego roku 

mojego ślubu, zanim ten rok się skończy...» 

«Ale dlaczego? Czyż nie jesteś wdzięczna Bogu za odzyskane zdrowie?» 

«Tak bardzo! Bez miary! Zwłaszcza za jedną rzecz: żyjąc dzięki Jego łasce i 

Twemu cudowi zrozumiałam, co jest najlepsze.» 

«Cóż to jest?» 

«Żyć jak aniołowie. Jak Twoja Matka, mój Panie... jak Ty żyjesz... jak żyje Twój 

Jan... Trzy lilie, trzy białe płomienie, trzy błogosławieństwa na ziemi, Panie. Tak. 

Myślę bowiem, że jest błogosławieństwem posiadanie Boga, a czyści posiadają 

Boga. Ten, kto jest czysty, jest Niebem z Bogiem otoczonym aniołami. O, mój 

Panie! Tego pragnę! Mało Cię słyszałam, mało słyszałam Twą Matkę i ucznia 

Izaaka. Nie chodziłam do innych, którzy mogliby mi głosić Twe słowa. Jednak 

wydaje mi się, że mój duch słyszy Cię zawsze i że jesteś dla niego Panem... 
Powiedziałam, mój Panie...» 

«Annalio, o wiele prosisz i wiele dajesz... Córko, zrozumiałaś Boga i 

doskonałość, do której stworzenie może się wznieść, by się upodobnić do 

Najczystszego, by podobać się Najczystszemu...» 

Jezus wziął w Swe ręce brunatną głowę młodej, klęczącej dziewczyny i mówi, 

pochylając się nad nią: 

«Ten, który zrodził się z Dziewicy – nie mógł bowiem uczynić sobie gniazda 

gdzie indziej jak tylko w kielichu lilii – brzydzi się, córko, potrójną 

pożądliwością świata i ugiąłby się, zmiażdżony wielkim wstrętem, gdyby Ojciec, 

który wie, czym żyje Jego Syn, nie posługiwał się pełną miłości pomocą dla 

podtrzymania Mojej udręczonej duszy. Czyści są Moją radością. Przywracasz Mi 

to, co odbiera Mi świat swą niewyczerpaną nikczemnością. Niech Ojciec będzie 

za to błogosławiony, dziewczyno. Idź spokojna. Stanie się coś, co uczyni 

wiecznym twój ślub. Bądź jedną z lilii zasianych na zakrwawionej drodze 
Chrystusa.» 

«O, mój Panie... chciałabym jeszcze czegoś...» 

«Czego?» 

«Nie widzieć Twej śmierci... Nie mogłabym widzieć umierającego Tego, który 

jest moim Życiem.» 

Jezus uśmiecha się lekko i ociera dłonią dwa potoki łez, które spływają po jej 

twarzy.  

«Nie płacz. Lilie nigdy nie są w żałobie. Będziesz się śmiać wszystkimi perłami 

twej anielskiej korony, gdy ujrzysz Króla ukoronowanego, wchodzącego do 

Swego Królestwa. Idź. Niech Duch Pański kieruje tobą pomiędzy jednym i 

drugim Moim przybyciem. Błogosławię cię płomieniami wiecznej Miłości.» 

Jezus idzie do ogrodu i woła: 

«Mamo! Oto mała córeczka, cała dla Ciebie. Teraz jest szczęśliwa. Jednak Ty 

zanurzaj Ją w Twojej bieli, teraz i za każdym razem, gdy pójdziemy do Miasta 

Świętego, aby stała się śniegiem niebiańskich płatków rozsianych na tronie 

Baranka.» 
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Jezus powraca do [uczniów], a Maryja zostaje i głaszcze dziewczynę. Piotr, 

Andrzej i Jan patrzą na Niego pytająco. Rozpromieniona twarz Jezusa mówi im, 
że jest szczęśliwy. Piotr nie wytrzymuje dłużej i pyta: 

«Z kim tak długo rozmawiałeś, mój Nauczycielu? I kogo usłyszałeś, że jesteś 

taki radosny?» 

«Z niewiastą o świtaniu jej życia, z którą rozpocznie się świt dla wielu innych, 

które przyjdą.» 

«Dla kogo?» 

«Dla dziewic.» 

Andrzej szepcze cicho sam do siebie: 

«To nie była ona...» 

«Nie, to nie ona, ale nie ustawaj w modlitwie, cierpliwie i z dobrocią. Każde 

słowo twej modlitwy jest jak wezwanie, jak światło w nocy, które ją 
podtrzymuje i prowadzi.» 

«A kogóż to oczekuje mój brat?» 

«Duszy, Piotrze, wielkiej nędzy, którą on chce przemienić w wielkie bogactwo.» 

«A gdzież ją znalazł Andrzej, który się nigdy nie rusza, nigdy nic nie mówi, 
nigdy nie podejmuje działania?» 

«Na Mojej drodze. Chodź ze Mną, Andrzeju. Pójdziemy do Alfeusza. 

Pobłogosławimy go pośród licznego potomstwa. Wy zaczekajcie na Mnie w 

domu Jakuba i Judy. Moja Matka musi dziś zostać sama.» 

Tak wychodzą, jedni w jedną stronę, inni – w drugą i tajemnica okrywa radość z 

pierwszej [niewiasty], która dla miłości Chrystusa poświęciła się dziewictwu. 

17. POUCZENIA DLA UCZENNIC W NAZARECIE 

Napisane 7 maja 1945. A, 4986-4998  

Jezus jest jeszcze w Nazarecie, w Swoim domu lub raczej w dawnym warsztacie 

ciesielskim. Z Nim znajduje się dwunastu apostołów, a oprócz nich: Maryja i 

Maria, matka Jakuba i Judy, Salome, Zuzanna i ktoś nowy – Marta. Marta jest 

bardzo zasmucona. W jej oczach widać ślady łez. [Wydaje się] wyobcowana i 

onieśmielona, że jest z tyloma innymi osobami, a szczególnie z Matką Pana. 

Maryja próbuje ułatwić jej nawiązanie kontaktu z innymi i odjąć jej to 

skrępowanie, z powodu którego – jak dostrzega – cierpi. Jednak Jej pieszczoty 

powodują raczej napełnienie [bólem] serca biednej Marty. Wypieki i wielkie łzy 

na przemian [pojawiają się] pod zasłoną mocno opuszczoną na jej boleść i 

zmieszanie. 

Wchodzi Jan z Jakubem Alfeuszowym. 

«Nie ma jej, Panie. Wyjechała z mężem odwiedzić przyjaciółkę. Tak mówią 

słudzy» – wyjaśnia Jan. 

«Z pewnością będzie jej przykro. Jednak będzie Cię jeszcze mogła ujrzeć i 

usłyszeć Twoje pouczenia» – kończy Jakub. 
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«No cóż. Nie jest to więc [pełne] grono uczennic, o których myślałem. Jednak 

widzicie, że na miejscu Joanny znajduje się obecna Marta, córka Teofila, siostra 

Łazarza. Uczniowie wiedzą, kim jest Marta. Moja Matka także, ty też, Mario, i 

być może ty, Salome. Wiecie już dzięki waszym synom, kim jest Marta, nie jako 

niewiasta w oczach świata, lecz jako stworzenie w oczach Boga. Zaś ty, Marto, 

wiesz, kim są te, które uważają cię za siostrę i które tak bardzo kochają ciebie – 

siostrę i córkę. Tego tak bardzo potrzebujesz, Moja dobra Marto, aby otrzymać 

też ludzką pociechę szlachetnych uczuć, których Bóg nie potępia, gdyż dał je 

człowiekowi dla podtrzymania go w trudach życia. 

Bóg przywiódł cię tu w godzinie, którą wybrałem, by dać podstawy, jakby 

kanwę, na której wyhaftujecie waszą doskonałość uczennic. Uczeń to ktoś, kto 

podąża za nauczaniem nauczyciela i za jego doktryną. Z tego powodu nazwie się 

uczniami w szerokim sensie [tego słowa] wszystkich, którzy teraz i w wiekach 

nadchodzących będą podążać za Moją nauką. Aby uniknąć wielu nazw i aby 

[nie] mówić: uczniowie Jezusa według nauczania Piotra albo Andrzeja, albo 

Jakuba, albo Jana, Szymona lub Filipa, Judy, Bartłomieja czy Tomasza lub 

Mateusza, będzie się wypowiadać tylko jedno imię: chrześcijanie. Ono ich 

zjednoczy jednym wspólnym znakiem. W wielkiej masie tych, którzy pójdą za 

Moją nauką, wybrałem już pierwszych, a potem – następnych i tak będzie 

poprzez wieki na Moją pamiątkę. Jak w Świątyni – a wcześniej z Mojżeszem – 

był Arcykapłan, kapłani, lewici, osoby oddające się pełnieniu różnych posług, 

służb i zadań, śpiewacy i tak dalej, tak samo w Mojej nowej Świątyni, wielkiej 

jak cała ziemia i trwałej jak ona, będą wielcy i mali, [jednak] wszyscy użyteczni 

i wszyscy przeze Mnie kochani. Ponadto będą niewiasty, nowa kategoria, którą 

Izrael zawsze gardził, powierzając im w Świątyni dziewicze śpiewy lub 

kształcenie dziewic. Nic więcej.  

Nie dyskutujcie, czy było to słuszne. W zamkniętej religii Izraela i w czasach 

Gniewu to było słuszne. Wszelka obelga spadała na niewiastę, przyczynę 

grzechu. W powszechnej religii Chrystusa i w czasie przebaczenia wszystko to 

się zmienia. Wszelka łaska skupiła się w jednej Niewieście i Ona dała Ją światu, 

aby został odkupiony. Niewiasta nie jest już naznaczona gniewem Boga, lecz 

jest Jego pomocnicą. Przez Niewiastę, umiłowaną Pana, wszystkie niewiasty 

będą mogły stać się uczennicami Pana, nie tylko jako masa, lecz jakby niższe 

kapłanki, współpracownice kapłanów, którym bardzo mogą pomagać. Mogą 

nieść pomoc im samym, wiernym oraz tym, którzy nie są jeszcze wiernymi: tym, 

których przyciągnie do Boga nie tyle krzyk świętego słowa, co święty uśmiech 
jednej z Moich uczennic. 

Prosiłyście Mnie o to, by móc chodzić ze Mną, jak chodzą mężczyźni. Jednak 

tylko chodzić, tylko słuchać, tylko stosować – to zbyt mało dla Mnie, jeśli chodzi 

o was. To by was uświęciło – rzecz wielka – lecz to Mi nie wystarcza. Jestem 

Synem Absolutu i od Moich szczególnie umiłowanych pragnę całkowitego 
[daru]. Chcę wszystkiego, bowiem wszystko dałem. 

Jednak nie tylko Ja jestem, istnieje także świat. On jest wstrząsający. Powinien 

być wielki świętością: nieograniczoną co do liczby i mocy świętości mnóstwa 

dzieci Bożych. Świat jednak jest olbrzymi podłością. Cała jego nikczemność jest 

w istocie nieograniczona w liczbie przejawów i potędze występku. Wszystkie 

grzechy znajdują się na świecie, na którym nie ma już wielu synów Bożych, lecz 

mnóstwo synów szatana. Przede wszystkim żywy jest grzech, noszący 

najwyraźniejszy znak jego ojca: nienawiść. Świat nienawidzi. Kto nienawidzi, 

ten dostrzega zło w rzeczach najświętszych i chce sprawić, by widzieli je nawet 

nieświadomi tego. Gdybyście zadały światu pytanie, po co przyszedłem, nie 

odpowiedziałby wam: “Czynić dobrze i ocalać”. Powiedziałby: “Psuć i panować”. 

Gdybyście zapytały świata, co sądzi o was, idących za Mną, nie odrzekłby wam: 

“Chodzicie za Nim, by uświęcić siebie i pocieszać Nauczyciela świętością i 
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czystością”. Usłyszałybyście: “Chodzicie za Nim, bo On was zwodzi”. Taki jest 

świat.  

Mówię wam to także po to, abyście zważyły wszystko, zanim ukażecie się 

światu jako uczennice wybrane, stojące na czele zastępu przyszłych uczennic, 

współpracowniczek sług Pańskich. Weźcie serce w dłonie i powiedzcie mu – 

waszemu wrażliwemu kobiecemu sercu – że wraz z wami zostanie wyśmiane, 

oczernione; że będą wam pluli w twarz, że świat podepcze was swą pogardą, 

kłamstwami, okrucieństwem. Zapytajcie je, czy czuje się zdolne przyjąć 

wszystkie te rany bez krzyku oburzenia przeklinającego raniących je. 

Zapytajcie, czy czuje się zdolne stawić czoła moralnemu męczeństwu 

oszczerstwa – bez znienawidzenia oszczerców i Przyczyny, dla której będą was 

zniesławiać. Zapytajcie je, czy napojone i okryte nienawiścią świata będzie 

potrafiło zawsze wydzielać zapach miłości; czy zatrute piołunem będzie 

potrafiło dawać miód; czy cierpiąc wszelkie rodzaje męczarni, z powodu 

niezrozumienia, urągania, potwarzy, będzie potrafiło nadal się uśmiechać, 

wskazując palcem Niebo: cel, do którego pragniecie doprowadzić innych 

miłością kobiecą, matczyną – nawet w przypadku panien – okazywaną także 

osobom starym, które mogłyby być waszymi dziadkami, a które, z punktu 

widzenia duchowego, dopiero co się narodziły i nie są zdolne pojąć i skierować 

się ku drodze, życiu, prawdzie, mądrości. A to przyszedłem dać, ofiarowując 

samego Siebie jako Drogę, Życie, Prawdę, Bożą Mądrość. Będę was kochał tak 

samo, nawet jeśli Mi powiecie: “Nie mam sił, Panie, rzucić dla Ciebie wyzwanie 
całemu światu”.  

Wczoraj młoda dziewczyna prosiła, abym przyjął ją w ofierze, zanim wybije dla 

niej godzina zaślubin, czuje bowiem, że kocha Mnie, jak kocha się Boga, to 

znaczy całą sobą, w całkowitej doskonałości daru z siebie. I Ja to uczynię. 

Zakryłem jednak przed nią godzinę, aby jej dusza – a bardziej niż dusza ciało – 

nie drżała z lęku. Jej śmierć będzie podobna do śmierci kwiatu, który wieczorem 

zamyka koronę sądząc, że nazajutrz jeszcze ją otworzy, a już jej nie otwiera, 

bowiem pocałunek nocy odebrał mu życie. Uczynię to zgodnie z jej życzeniem. 

Jej śmiertelne zaśnięcie o niewiele dni wyprzedzi Moje, aby tej dziewicy, Mojej 

pierwszej dziewicy, nie dać długo czekać w Otchłani, lecz aby ją odnaleźć zaraz 
po Mojej śmierci... 

Nie płaczcie! Ja jestem Odkupicielem... ta święta młoda dziewczyna nie 

ograniczyła się do “hosanna” zaraz po cudzie, lecz potrafiła wykorzystać cud jak 

pieniądz oddany dla zysku. Ona przeszła od wdzięczności ludzkiej do 

wdzięczności nadprzyrodzonej, od pragnienia ziemskiego do pragnienia 

ponadziemskiego. Ujawniła dojrzałość ducha wyższą od prawie wszystkich. 

Powiedziałem “prawie”, bowiem pomiędzy wami, słuchającymi Mnie, są 

doskonałości równe jej i większe. Ona nie prosiła, by [móc] iść za Mną. 

Przeciwnie, ujawniła pragnienie dopełnienia, w tajemnicy swego domu, 

rozwoju, by stać się z dziewczyny – aniołem. A jednak kocham ją tak bardzo, że 

w godzinach odrazy do tego, co jest światem, przywołam wspomnienie tego 

słodkiego stworzenia, błogosławiąc Ojca, który tymi kwiatami miłości i czystości 

ociera Moje łzy i pot Nauczyciela świata – świata, który Mnie nie chce. 

Jeśli chcecie, jeśli macie odwagę pozostać wybranymi uczennicami, wskażę 

wam pracę, jaką będziecie musiały wykonać dla usprawiedliwienia wyboru was 

i waszej obecności przy Mnie i przy świętych Pana. Będziecie mogły uczynić 
bardzo wiele dla waszych bliźnich i dla sług Pańskich. 

Ukazałem to Marii Alfeuszowej przed wieloma miesiącami. Jakże potrzebna jest 

niewiasta przy ołtarzu Chrystusa! Niewiasta może o wiele lepiej niż mężczyzna 

objąć troską nieskończone nędze świata, a potem zaprowadzić je do mężczyzny 

dla całkowitego uzdrowienia. Wiele serc – szczególnie kobiecych – otworzy się 
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przed wami, uczennicami. Musicie je przyjąć, jakby to były drogie, zabłąkane 

dzieci, które powracają do ojcowskiego domu, lecz nie ośmielają się stanąć 

przed ojcem. Wy będziecie tymi, które pocieszą winnego i złagodzą sędziego. 

Przyjdzie do was wielu szukających Boga. Przyjmiecie ich jako strudzonych 

pielgrzymów, mówiąc im: “Tu jest dom Pana. On zaraz przyjdzie”. W 

międzyczasie otoczycie ich swą miłością. Jeśli to nie Ja przyjdę, przybędzie 
jeden z Moich kapłanów.  

Niewiasta potrafi kochać. Została stworzona dla miłowania. Upodliła miłość, 

czyniąc z niej zmysłową żądzę, lecz w głębi jej ciała jest wciąż uwięziona 

prawdziwa miłość, klejnot jej duszy: miłość oczyszczona z gorzkiego błota 

zmysłów, uczyniona ze skrzydeł i anielskich woni, z czystego płomienia i 

wspomnień o Bogu, z jej Boskiego pochodzenia, z [faktu] jej stworzenia przez 

Boga. Niewiasta – arcydzieło dobroci przy arcydziele stworzenia jakim jest 

mężczyzna: “A teraz dajmy Adamowi towarzyszkę, aby nie czuł się samotny”. 

Ona nie może opuszczać Adamów. Weźcie więc tę zdolność do miłości i niech 

ona służy miłowaniu Chrystusa, a przez Chrystusa – bliźniego. Bądźcie samą 

miłością przy skruszonych winowajcach. Powiedzcie im, żeby się nie lękali 

Boga. Jakże mogłybyście nie umieć wypełnić tego zadania wy, które jesteście 

matkami lub siostrami? Ileż razy wasze dzieci lub bracia byli chorzy, 

potrzebowali lekarza! Bali się. Jednak wy, pieszczotami i słowami miłości, 

odjęłyście im ten lęk. Z małą rączką w waszej dłoni pozwolili się leczyć, nie 

odczuwając już wcześniejszego przerażenia. Winowajcy też są waszymi braćmi i 

chorymi dziećmi. Lękają się ręki lekarza, jego osądu... Nie. Nie trzeba. Wy 

wiecie, jak Bóg jest dobry, dlatego powiedzcie im, że Bóg jest dobry i że nie 

trzeba się Go bać. Nawet jeśli powiedział stanowczo i pewnie: “Nigdy już więcej 

tego nie czyń”, On nie odrzuci tego, kto znowu to zrobił i stał się chory. On go 
uleczy, aby wyzdrowiał.  

Bądźcie matkami i siostrami przy świętych. Oni także potrzebują miłości. 

Utrudzą się i wyczerpią ewangelizowaniem. Nie uda im się uczynić wszystkiego, 

co jest do zrobienia. Wy im pomagajcie, dyskretnie i czynnie. Niewiasta potrafi 

pracować: w domu, przy stole, przy posłaniu, przy warsztacie tkackim i przy 

wszystkim, co konieczne w życiu codziennym. W przyszłości w Kościele stale 

będą napływać pielgrzymi do miejsc wybranych przez Boga. Bądźcie tam 

gospodyniami, obarczonymi drobiazgami najbardziej pokornej pracy, aby 

pozostawić sługom Bożym swobodę kontynuowania [posłannictwa] 
Nauczyciela. 

Przyjdą też czasy trudne, krwawe, okrutne. Chrześcijanie, nawet święci, będą 

przeżywać godziny przerażenia, słabości. Mężczyzna nigdy nie jest zbyt silny w 

cierpieniu. Kobieta – przeciwnie: ma nad mężczyzną tę królewską przewagę, że 

potrafi cierpieć. Nauczcie tego mężczyznę, podtrzymując go w tych godzinach 

lęku, zniechęcenia, łez, zmęczenia, krwi. W naszej historii mamy przykłady 

wspaniałych niewiast, które potrafiły dokonywać czynów śmiałych i 

wyzwolicielskich. Mamy Judytę, Jael. Wierzcie jednak, że nie było dotąd 

większej [niewiasty] od matki ośmiokrotnie umęczonej: siedem razy w swych 

synach i jeden raz w samej sobie, za czasów Machabeuszy. Potem będzie inna... 

A po Niej wzrośnie liczba niewiast bohaterek boleści, a w boleści – niewiast 

pocieszycielek męczenników. [Wzrośnie liczba] męczennic, prześladowanych 

niewiast - aniołów, niewiast - milczących kapłanek, głoszących Boga swym 

sposobem życia. Nie będą miały innych święceń niż poświęcenie otrzymane od 
Boga-Miłości – będą więc, o tak, będą poświęcone i godne tego. 

Oto zarys waszych głównych zadań. Nie będę mógł poświęcić wam osobno zbyt 

wiele czasu. Jednak ukształtujecie się słuchając Mnie, a pod doskonałym 
kierownictwem Mojej Matki uformujecie się jeszcze bardziej. 
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Wczoraj ta matczyna ręka (Jezus bierze w dłoń rękę Matki) przyprowadziła Mi 

młodą dziewczynę, o której wam mówiłem. Powiedziała Mi, że samo słuchanie i 

pozostanie przy Matce przez kilka godzin sprawiło, że dojrzał w niej owoc łaski, 

doprowadzając go do doskonałości. To nie po raz pierwszy Moja Matka pracuje 

dla Chrystusa, Swego Syna. Ty i ty – Moi uczniowie, a także Moi kuzyni – wy 

wiecie, co oznacza Maryja dla formowania dusz dla Boga. Kiedy Mnie już nie 

będzie pomiędzy wami, możecie to powiedzieć tym, którzy będą się lękać, że Ja 

nie przygotowałem ich do misji lub że stało się to w niewystarczającym stopniu. 

Ona, Moja Matka, pozostanie z wami teraz, w godzinach, w których Mnie nie 

będzie pomiędzy wami, i potem, kiedy nie będzie Mnie już pośród was. Ona 

wam pozostanie. Z Nią pozostaje mądrość i wszelkie cnoty. Idźcie odtąd za 
wszystkimi Jej radami. 

Wczoraj wieczorem, gdy byliśmy sami, siedziałem obok Niej jak wtedy, gdy 

byłem mały, z głową na Jej ramieniu, tak słodkim i silnym. Rozmawialiśmy o 

młodej dziewczynie, która we wczesnych godzinach popołudnia odeszła ze 

słońcem [w duszy] bardziej promiennym niż to na firmamencie, zamykając w 

dziewiczym sercu swój święty sekret. Moja Matka powiedziała Mi: “Jakże jest 

słodko być Matką Odkupiciela!” Tak, to słodkie, gdy stworzenie, które 

przychodzi do Odkupiciela, jest już stworzeniem Bożym, w którym jest tylko 

grzech pierworodny, który jedynie Ja – a nikt inny – mogę zmazać. Wszystkie 
inne małe plamki ludzkich niedoskonałości usunęła już miłość.  

Jednak, Moja słodka Matko – najczystsza Przewodniczko dusz do Twego Syna, 

Gwiazdo święta, która je prowadzisz, słodka Nauczycielko świętych, czuła 

Karmicielko najmniejszych, Zbawcza opiekunko niedomagających – nie zawsze 

będą przychodzić do Ciebie stworzenia, które nie odrzucają świętości... lecz 

[przyjdą] trędowaci, przerażający, fetor, gmatwanina węży [oplecionych] wokół 

rzeczy nieczystych... Przyjdą, pełznąc do Twoich stóp, o Królowo rodzaju 

ludzkiego, aby krzyczeć: “Litości! Pomóż nam! Doprowadź nas do Twojego 

Syna!” I będziesz musiała położyć rękę, tę białą rękę na ranach, oderwać gołębi 

wzrok od Raju i [przenieść go] na piekielną brzydotę, oddychać odorem grzechu 

i nie uciec. Więcej nawet – przycisnąć do serca tych, których szatan okaleczył, 

płody poronione, zgniliznę... obmyć je łzami i przyprowadzić do Mnie... Wtedy 

powiesz: “Jakże trudno być Matką Odkupiciela!” Ale uczynisz to, bo jesteś 

Matką... Całuję i błogosławię Twoje dłonie, poprzez które przyjdzie do Mnie 

wiele stworzeń, a każde z nich przyniesie Mi chwałę. Zanim jednak to 
stworzenie będzie Moją chwałą, stanie się Twoją chwałą, Matko święta. 

Wy, drogie uczennice, idźcie za przykładem Nauczycielki Mojej oraz Jakuba, 

Judy i tych wszystkich, którzy pragną kształtować się w Łasce i Mądrości. Idźcie 

za Jej słowem. To Moje [słowo], lecz słodsze. Nie trzeba do niego już nic 
dodawać, jest to bowiem słowo Matki Mądrości. 

A wy, Moi przyjaciele, nauczcie się od kobiet pokory i stałości, pokonując męską 

pychę. Nie pogardzajcie niewiastami - uczennicami, lecz w kontakcie z ich 

łagodnością powściągajcie waszą siłę, mógłbym powiedzieć: waszą twardość i 

nieprzejednanie. Przede wszystkim jednak nauczcie się od nich kochać, wierzyć 

i cierpieć dla Pana. Zaprawdę bowiem powiadam wam, że one, słabe, staną się 

mocne w wierze, w miłości, w odwadze, w poświęceniu dla swego Nauczyciela, 

którego kochają całą swoją osobą, nie prosząc o nic i nie wymagając innej 
zapłaty, jak tylko miłości za to, że dają Mi pociechę i radość.  

Idźcie teraz do domów waszych lub do tych, które udzieliły wam gościny. Ja 

pozostaję z Moją Matką. Bóg niech będzie z wami.» 

Odchodzą wszyscy z wyjątkiem Marty. 
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«Pozostań, Marto. Już rozmawiałem z twoim sługą. Dziś to nie Betania udziela 

gościny, lecz mały dom Jezusa. Chodź. Będziesz jadła przy Maryi i spała w 

małym pokoju, blisko jej izby. Duch Józefa, Naszej pociechy, umocni cię w 

czasie snu. Jutro powrócisz do Betanii silniejsza i uspokojona. Przygotujesz i 

tam uczennice, w oczekiwaniu na tę, która dla Mnie i dla ciebie jest najbardziej 

droga. Nie wątp, Marto, Ja nie składam próżnych obietnic. Jednak potrzeba 

czasu, by pustynię napełnioną wężami zmienić w rajski zagajnik... [Owoców] 

pierwszej pracy nie widać. Wydaje się, że nic nie zostało zrobione. Ziarno jest 

już jednak złożone... ziarna... wszystkie. Potem przyjdą łzy... to będzie deszcz, 

który sprawi, że wykiełkują... I wyrosną dobre drzewa... Chodź!... Nie płacz 
już!» 

18. JEZUS MÓWI NA JEZIORZE DO JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY 

Napisane 8 maja 1945. A, 4999-5005 

Jezus znajduje się na jeziorze, w łodzi Piotra, za dwoma innymi łodziami: jedna 

to zwykła łódź rybacka taka sama jak łódź należąca do Piotra; druga – 

spacerowa, lekka, bogata. To łódź Joanny, małżonki Chuzy, lecz nie ma w niej 

jej pani. Jest u stóp Jezusa, w prymitywnej łodzi Piotra.  

Wydaje się, że przypadkiem spotkali się w tym miejscu, przy ukwieconym 

brzegu Genezaret. Nabrzeże jest bardzo piękne w tym początkowym okresie 

palestyńskiej wiosny. Rozściela ona obłoki na ukwieconych migdałowcach i 

układa perły kwiatów, które właśnie mają się rozwinąć, na gruszach i 

jabłoniach, granatowcach, pigwach – na wszystkich, wszystkich drzewach, o 

najbogatszych i najwspanialszych kwiatach i owocach. Łódź płynie wzdłuż 

nasłonecznionego brzegu. Ukazują się na nim już miliony pączków 

nabrzmiewających na mających zakwitnąć gałęziach. W spokojnym powietrzu 

migoczą płatki wczesnego migdałowca, spadając na jasne wody jeziora. Brzegi 

– porośnięte nową trawą jak radosnym dywanem z zielonego jedwabiu – usłane 

są złotymi pączkami jaskrów, promieniejących gwiazd stokrotek. Obok nich – 

jak małe ukoronowane królowe – [rosną] wyprostowane na swych łodygach, 

uśmiechnięte, lekkie, spokojne jak oczy dziecka, pełne elegancji niezapominajki 

w kolorze lazuru. Zdają się mówić: “tak, tak” – słońcu, jezioru, siostrom 

trawom, [zapewniać], że są szczęśliwe kwitnąc i rozkwitając pod [spojrzeniem] 
jasnobłękitnych oczu ich Pana.  

Wiosna dopiero się zaczyna, więc jezioro nie ma jeszcze obfitości, która w 

następnych miesiącach uczyni je tak okazałym. Nie ma jeszcze tego 

zbytkownego przepychu, jakby zmysłowego, setek tysięcy prostych lub pnących 

się krzewów różanych, wznoszących się jak masywy w ogrodach lub 

zakrywających mury; setek tysięcy baldachogronów, szczodrzeńców i akacji, 

setek tysięcy skupisk tuberoz w kwiatach, setek tysięcy woskowanych gwiazd 

cytrusów, całej tej gamy kolorów, gwałtownych, odurzających woni, które 

upajają i pobudzają ludzkie pragnienie uciechy, psującej bardzo ten zakątek 

ziemi tak czysty, którym jest Jezioro Tyberiadzkie – miejsce wybrane od 
wieków, aby stać się sceną największej liczby cudów naszego Pana Jezusa. 

Joanna patrzy na Jezusa pochłoniętego pięknem Swego galilejskiego jeziora. 

Jego twarz uśmiecha się, odbijając jak w czystym zwierciadle jej uśmiech do 

Niego. W innych łodziach toczą się rozmowy, tu natomiast [panuje] milczenie. 

Jedyny dźwięk to głuchy odgłos bosych stóp Piotra i Andrzeja, regulujących 

ruch łodzi, westchnienia przecinanej dziobem wody, która wyszeptuje swój ból 

ścianom łodzi – ból zamieniający się w śmiech w jej piersi, gdy rana zamyka się 

srebrzystą bruzdą, wyglądającą w świetle słońca jak diamentowy pył.  
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Wreszcie Jezus ocknął się z zadumy. Patrzy na uczennicę, uśmiecha się do niej i 

pyta: 

«Niemalże dopłynęliśmy, prawda? I powiesz, że Nauczyciel jest niezbyt miłym 

towarzyszem. Nie przemówiłem do ciebie ani jednym słowem.» 

«Wyczytałam je na Twojej twarzy, Nauczycielu, i odczuwałam wszystko, co 
mówiłeś do otaczających nas rzeczy.» 

«Cóż takiego mówiłem?» 

«Kochajcie, bądźcie czyste, bądźcie dobre. Pochodzicie przecież od Boga, a z 

Jego ręki nie wyszło nic złego ani nieczystego.» 

«Dobrze wyczytałaś.» 

«Mój Panie, rośliny by to uczyniły. Zrobiłyby to zwierzęta... człowiek... dlaczego 
nie postępuje tak ta najdoskonalsza istota?» 

«Ponieważ jad szatana wszedł tylko w człowieka. Próbował on zniszczyć 

Stworzyciela w Jego cudzie największym, najbardziej do Niego podobnym.» 

Joanna pochyla głowę i rozmyśla. Wydaje się wahać i zastanawiać – jak ktoś 

rozdarty między dwoma przeciwstawnymi pragnieniami. Jezus obserwuje ją. 

Joanna podnosi głowę i mówi: 

«Panie, czy brzydziłbyś się przyjść do Moich przyjaciółek - poganek? Wiesz... 

Chuza należy do dworu... A Tetrarcha... a jeszcze bardziej prawdziwa pani 

dworu, Herodiada, której woli we wszystkim ulega Herod, z powodu... mody... 

aby uchodzić za inteligentniejszych od innych Palestyńczyków, aby doznawać 

protekcji Rzymu, oddają hołd Rzymowi i wszystkiemu co rzymskie... jest w 

zażyłych stosunkach z Rzymianami z domu Prokonsula... i niemal nam to 

narzuca. Muszę powiedzieć, że w istocie niewiasty te nie są gorsze od nas. 

Także pomiędzy nami, a nawet nad tym jeziorem, są takie, które upadły o wiele 

niżej. A o czym mogłybyśmy mówić, gdybyśmy nie mówiły o Herodiadzie?... 

Kiedy straciłam dziecko i kiedy byłam chora, one były dla mnie bardzo dobre, 

choć ich nie szukałam. Od tego czasu trwa przyjaźń. Lecz jeśli Ty powiesz, że to 

źle, zrezygnuję z tego. Nie? Dziękuję, Panie. Przedwczoraj byłam u jednej z tych 

przyjaciółek. Dla mnie była to wizyta przyjacielska, dla Chuzy – obowiązek. To 

był rozkaz Tetrarchy, który... chciałby bardzo tu powrócić, lecz nie czuje się zbyt 

bezpiecznie i dlatego... nawiązuje jak najkorzystniejsze kontakty z Rzymem dla 

zapewnienia sobie jego opieki. Poza tym... Proszę Cię... Ty jesteś krewnym 

Chrzciciela, prawda? Powiedz mu więc, aby zbytnio nie ufał... Niech nigdy nie 

opuszcza granic Samarii... A nawet niech się na jakiś czas ukryje, jeśli czymś 

takim nie gardzi. Wąż zbliża się do baranka i dlatego ten powinien bardzo się 

obawiać... wszystkiego. Niech będzie ostrożny, Nauczycielu. I niech nikt się nie 

dowie, że ja to powiedziałam. To zrujnowałoby Chuzę.» 

«Bądź spokojna, Joanno. Uprzedzę Chrzciciela w taki sposób, aby oddać mu 

przysługę, lecz bez wyrządzenia ci szkody.» 

«Dziękuję, Panie. Chcę Ci służyć, lecz nie chciałabym, aby to zniszczyło mego 

męża. Ponadto... ja... nie mogę zawsze chodzić z Tobą. Czasem będę musiała 

pozostać, bo on tego chce, to słuszne...» 

«Zostaniesz, Joanno. Wszystko rozumiem. Nie trzeba mówić nic ponad to, co 

konieczne.» 
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«Jednak w godzinach najbardziej dla Ciebie niebezpiecznych będziesz mnie 

chciał mieć przy Sobie?» 

«Tak, Joanno. Zapewniam cię.» 

«O! Tak mi było trudno wyrzec te słowa! Teraz jednak czuję ulgę...» 

«Jeśli będziesz wierzyć we Mnie, zawsze odczujesz ulgę... Mówiłaś Mi o jednej z 

twych przyjaciółek - Rzymianek...» 

«Tak. Ona jest bliską przyjaciółką Klaudii. Sądzę, że musi być z nią 

spokrewniona. Chciałaby z Tobą porozmawiać, a przynajmniej posłuchać Cię, 

jak mówisz. I nie tylko ona. Ponieważ uzdrowiłeś córeczkę Walerii – a 

wiadomość ta rozeszła się lotem błyskawicy – dlatego pragną tego jeszcze 

bardziej. Na uczcie tamtego wieczoru wiele mówiono o Tobie: za i przeciw 

Tobie, ponieważ byli tam i herodianie, i saduceusze... Chociaż, gdyby ich 

zapytać, zaprzeczyliby... Były też niewiasty... bogate i... i nieuczciwe. Była... 

przykro mi to mówić, bo wiem, że jesteś przyjacielem jej brata, Maria z Magdali, 

wraz z nowym przyjacielem, i inna niewiasta, Greczynka, jak sądzę, tak samo 

swobodnie prowadząca się. Wiesz... u pogan niewiasty są przy stole razem z 

mężczyznami i to jest bardzo... bardzo... O, jakże jestem zmieszana!... Z 

uprzejmości moja przyjaciółka wyznaczyła mi do towarzystwa mego własnego 

małżonka. To przyniosło mi wielką ulgę. Ale inne... o!... Tak więc mówiono o 

Tobie, bowiem cud [uzdrowienia] Faustynki wywołał wiele hałasu. Rzymianie 

podziwiali w Tobie wielkiego medyka lub maga, natomiast – wybacz, Panie – 

herodianie i saduceusze rzucali jadem na Twoje Imię, a Maria... o! Maria!... 

Jakie to straszne!... rozpoczęła od kpin, a potem... Nie, tego nie chcę Ci 
powiedzieć. Płakałam z tego powodu całą noc...» 

«Zostaw ją. Ona wyzdrowieje.» 

«Ależ ona jest w dobrym zdrowiu, wiesz o tym.» 

«Jeśli chodzi o ciało. Reszta jest zatruta. Zostanie uleczona.» 

«Ty to mówisz... Rzymianki – wiesz, jakie one są – powiedziały: “Nie boimy się 

czarów i nie wierzymy w bajki. Chciałybyśmy same osądzić”. Potem zapytały: 
“Czy mogłybyśmy Go usłyszeć?”» 

«Powiedz im, że w końcu miesiąca Szebat będę u Ciebie.» 

«Uczynię to, Panie. Czy sądzisz, że przyjdą do Ciebie?» 

«W nich trzeba wszystko na nowo zbudować. Najpierw trzeba zburzyć, a potem 

zbudować. Jednak nie jest to niemożliwe... Joanno, oto twój dom i ogród. Pracuj 

tu dla twego Nauczyciela, tak jak ci powiedziałem. Żegnaj, Joanno. Niech Pan 
będzie z tobą. Błogosławię cię w Jego Imię.» 

Łódź dobija do brzegu. Joanna pyta nalegająco: 

«Nie wejdziesz?» 

«Nie teraz. Muszę podtrzymać płomień. Przez kilka miesięcy nieobecności 

prawie zgasł. A czas ucieka...»  

Łódź zatrzymała się w małej zatoce, wdzierającej się do ogrodu Chuzy. Słudzy 

biegną, by pomóc pani wysiąść. Jej łódź dopływa po łodzi Piotra do nabrzeża. 

Jan, Mateusz, Iskariota i Filip opuścili ją, przesiadłszy się do łodzi Piotra. Powoli 
odbijają od nabrzeża, kierując się ku przeciwległemu brzegowi. 
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19. JEZUS W GERGESIE. UCZNIOWIE JANA 

Napisane 9 maja 1945. A, 5005-5013 

Jezus przemawia w miejscowości, której nigdy nie widziałam. Tak przynajmniej 

mi się wydaje, bowiem są one mniej więcej wszystkie w tym samym stylu i 

trudno je odróżnić na pierwszy rzut oka. Tu także droga dochodzi do jeziora i 

łodzie są wszystkie blisko brzegu. Domy i domki znajdują się po drugiej stronie 

drogi. Wzgórza są tu o wiele bardziej oddalone. Małe miasteczko znajduje się na 

roześmianej równinie, która rozciąga się ku wschodniemu brzegowi jeziora, 

osłonięta od wiatrów zaporą wzniesień. Cieszy się więc łagodnym klimatem, 
który tutaj bardziej jeszcze niż w innych wioskach sprzyja rozkwitaniu drzew.  

Chyba rozpoczęło się nauczanie Jezusa, który mówi: 

«...To prawda. Mówicie: “Nigdy Cię nie opuścimy, bowiem opuścić Ciebie 

oznaczałoby opuścić Boga”. Jednak, o ludu Gergesy, pamiętaj, że nic nie jest 

bardziej zmienne od ludzkiej myśli. Jestem przekonany, że w tej chwili 

rzeczywiście tak myślicie. Moje słowo i cud, który się zdarzył, poruszyły was w 

takim stopniu, że w tej chwili wasze słowa są szczere. Jednak przypomnę wam 

jedno wydarzenie. Mógłbym przytoczyć tysiące [wydarzeń], dalekich lub 
bliskich. Zacytuję wam to jedno. 

Jozue, sługa Pana, zgromadził przed śmiercią wokół siebie wszystkie pokolenia, 

z ich starszymi, przywódcami, z ich sędziami i zwierzchnikami. Mówił do nich w 

obecności Pana. Przypomniał im wszystkie dobrodziejstwa, wszystkie cuda 

dokonane przez Pana za jego pośrednictwem. Po wymienieniu wszystkich tych 

rzeczy zachęcił ich do odrzucenia każdego boga, który nie jest Panem, i do tego, 

by byli prawi w swej wierze, wybierając szczerze albo prawdziwego Boga, albo 

bogów mezopotamskich bądź amoryckich, aby w ten sposób dokonał się 

wyraźny podział między synami Abrahama, a przywiązanymi do pogaństwa. 

Lepszy jest bowiem zdecydowany błąd niż obłuda w wyznawaniu wiary lub 

pomieszanie wierzeń, stanowiące obrzydliwość dla Boga i śmierć dla dusz. Nie 

ma nic łatwiejszego i powszechniejszego niż to pomieszanie. Ma to pozory 
dobra, lecz w swej istocie nie jest dobre.  

[Tak jednak dzieje się] nadal, dzieci. Przez cały czas. [Czynią to] wierni 

mieszający zachowywanie Prawa z tym, czego Prawo zakazuje. To 

nieszczęśliwcy, wahający się jak pijani pomiędzy wiernością Prawu a korzyścią 

z handlu i kompromisów z ludźmi nie poddanymi Prawu, dzięki którym mają 

nadzieję czerpać zysk. To kapłani, uczeni w Piśmie lub faryzeusze, dla których 

służba Bogu nie jest już celem życia, lecz przebiegłą polityką dla 

zatryumfowania nad innymi i dla osiągnięcia całej władzy nad ludźmi bardziej 

uczciwymi. Oni nie są już sługami Boga, lecz władzy, o której wiedzą, że jest 

mocna i cenna dla celów, do których dążą; są obłudnikami, mieszającymi 

naszego Boga z bogami obcymi. 

Lud odpowiedział Jozuemu: “Obyśmy nigdy nie opuścili prawdziwego Boga, aby 

służyć bogom obcym”. Jozue odrzekł im to, co wam właśnie powiedziałem o 

świętej zazdrości Ojca, o Jego pragnieniu bycia kochanym niepodzielnie, całą 

naszą osobą, o Jego sprawiedliwości w karaniu tych, którzy są kłamcami. Karać! 

Bóg może karać, tak jak może nagradzać. Aby otrzymać nagrodę lub karę nie 

trzeba czekać na śmierć. Spójrz, o ludu hebrajski, czyż Bóg – po tym, jak dał ci 

tak wiele, uwalniając cię z rąk faraonów, przeprowadzając zdrowo i cało przez 

pustynię i przez nieprzyjacielskie zasadzki, pozwalając ci stać się narodem 

wielkim i szanowanym, otoczonym chwałą – czyż nie ukarał cię potem jeden, 

dwa, dziesięć razy za twoje błędy! Zobacz, czym jesteś dzisiaj! Widzę, jak 

wpadasz w największe z bałwochwalczych świętokradztw. Dostrzegam też, w 

jaką przepaść spieszysz z powodu uporu trwania wciąż w tych samych błędach. 
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Karcę cię dlatego, że jesteś po dwakroć Moim ludem: jestem bowiem twoim 

Odkupicielem i z ciebie się zrodziłem. Moje karcenie, nawet surowe, nie jest 
nienawiścią ani niechęcią, ani nieprzejednaniem, lecz – miłością. 

Jozue powiedział: “Wy jesteście sami świadkami, że wybraliście Pana”, a oni mu 

odpowiedzieli: “Tak”. Jozue – który był mądry, a nie tylko dzielny – wiedząc, jak 

chwiejna jest wola człowieka, zapisał w księdze wszystkie słowa Prawa i 

Przymierza i umieścił je w świątyni, w sanktuarium Pana w Sychem, gdzie 

wtedy znajdowała się Arka. Postawił wielki kamień na świadectwo i powiedział: 

“Ten kamień, który słyszał słowa, jakie wypowiedzieliście Panu, pozostanie tu 

na świadectwo, abyście nie mogli zaprzeczyć waszemu słowu i skłamać Panu, 

waszemu Bogu.” 

Kamień, choćby nie wiadomo jak był wielki i twardy, zawsze może być 

skruszony przez człowieka, przez piorun lub przez erozję wywołaną wodą i 

upływem czasu. Ja jednak jestem Kamieniem Węgielnym i Wiecznym i nie 

podlegam zniszczeniu. Nie kłamcie wobec tego Żyjącego Kamienia. Nie 

kochajcie Go jedynie dlatego, że czyni cuda. Miłujcie Go dlatego, że przez Niego 

dotykacie Nieba. Chciałbym, byście byli bardziej uduchowieni, bardziej wierni 

Panu. Nie mówię: [wierni] Mnie. Ja jestem Głosem Ojca. Depcząc Mnie 

zranilibyście Tego, który Mnie posłał. Ja jestem Pośrednikiem. On jest 

Wszystkim. Bierzcie ode Mnie i zachowujcie w sobie to, co jest święte, aby dojść 

do Boga. Nie kochajcie Człowieka, miłujcie Mesjasza Pańskiego nie za cuda, 

które czyni, lecz dlatego, że chce dokonać w was tajemnego i najwyższego cudu 
waszego uświęcenia.» 

Jezus błogosławi i udaje się w kierunku domu. Znajduje się prawie na progu, 

gdy zatrzymuje go grupa starszych mężczyzn, witających Go z szacunkiem. 
Mówią: 

«Czy możemy Ci postawić pytanie, Panie? Jesteśmy uczniami Jana. Chcieliśmy 

Cię poznać, bo on zawsze mówi o Tobie i dlatego, że sława Twoich cudów doszła 

do nas. Kiedy Cię słuchaliśmy, przyszło nam na myśl pytanie, które chcielibyśmy 
Ci postawić.» 

«Wypowiedzcie je. Skoro jesteście uczniami Jana, idziecie już drogą 

sprawiedliwości.» 

«Powiedziałeś, mówiąc o zwykłym bałwochwalstwie wiernych, że są pomiędzy 

nami osoby, które zachowują Prawo, a uprawiają handel z tymi, którzy są poza 

Prawem. A przecież i Ty jesteś ich przyjacielem. Wiemy, że nie gardzisz 
Rzymianami. A więc?...» 

«Nie zaprzeczam temu. Czy jednak możecie zarzucić Mi, że czerpię z tego zyski? 

Czy możecie powiedzieć, że zjednuję ich Sobie, aby zaznać ich opieki?» 

«Nie, Nauczycielu. Jesteśmy tego całkowicie pewni. Jednak świat nie składa się 

jedynie z nas, wierzących tylko w to zło, które sami dostrzegamy, a nie w zło, o 

którym nam mówią inni. Wypowiedz nam teraz racje przemawiające za 

zbliżaniem się do pogan. [Uczyń to], aby nam wskazać drogę i abyśmy obronili 

Ciebie, gdyby ktoś Cię oczerniał w naszej obecności.» 

«Źle jest mieć takie kontakty, gdy służą tylko celowi ludzkiemu. Nie jest złem 

spotykanie się z poganami w celu doprowadzenia ich do Pana, naszego Boga. To 

właśnie czynię. Gdybyście byli poganami, mógłbym się jeszcze zatrzymać i 

wyjaśnić wam, że każdy człowiek pochodzi od jedynego Boga. Jesteście 

Hebrajczykami i uczniami Jana. Jesteście więc kwiatem Hebrajczyków i nie jest 

konieczne, bym wam to tłumaczył. Możecie zatem pojąć i osądzić, że to było 
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Moim obowiązkiem, jako Słowa Boga, abym zaniósł Jego słowo wszystkim 

ludziom, synom Ojca Powszechnego.» 

«Ale oni nie są Jego synami. To poganie...» 

«Nie są nimi przez Łaskę. Nie są nimi także biorąc pod uwagę ich błędną wiarę. 

To prawda, ale dopóki nie odkupię człowieka, również Hebrajczyk nie dostąpi 

Łaski: będzie jej pozbawiony, bo Grzech Pierworodny przeszkadza 

niewysłowionemu promieniowi Łaski zstąpić w serca. Jednak przez stworzenie 

człowiek zawsze jest dzieckiem Boga. Od Adama, ojca rodzaju ludzkiego, 

pochodzą tak Hebrajczycy, jak i Rzymianie, a Adam jest synem Ojca, który 

udzielił mu Swego duchowego podobieństwa.» 

[por. Mt 9,14-17; Mk 2,18-22; Łk 5,33-39] 

«To prawda. Inne pytanie, Nauczycielu. Dlaczego uczniowie Jana podejmują 

wielkie posty, a Twoi – nie? Nie mówimy, że nie powinieneś jeść. Nawet prorok 

Daniel był święty w oczach Boga, chociaż był wielkim na dworze w Babilonie, a 

Ty jesteś większy niż on. Jednak oni...» 

«Bardzo często to, czego nie osiąga się surowością, osiąga się serdecznością. 

Są istoty, które same nigdy nie przyszłyby do Nauczyciela, dlatego Nauczyciel 

musiał iść do nich. Inne by się udały do Nauczyciela, lecz wstydzą się tłumu. 

Również do nich musi iść Nauczyciel. A ponieważ mówią Mi: “Bądź moim 

gościem, abym mógł Cię poznać”, dlatego idę tam, nie ze względu na uciechę 

suto zastawionego stołu ani dla rozmów tak dla Mnie czasem przykrych, lecz 

zawsze i tylko [ze względu na] sprawy Boże. To dla Mnie [jest ważne]. Często 

przynajmniej jedna z dusz, do których tak podchodzę, nawraca się. Każde 

nawrócenie jest świętem weselnym dla Mojej duszy: wielkim świętem, w 

którym biorą udział wszyscy aniołowie niebiescy i które błogosławi wieczny 

Bóg. Moi uczniowie, przyjaciele Mnie - Pana Młodego, cieszą się więc wraz z 

Małżonkiem – ich Przyjacielem. Czy chcielibyście widzieć przyjaciół 

lamentujących, gdy Ja się cieszę, gdy Ja jestem z nimi? Jednak przyjdzie czas, 

gdy już Mnie nie będą mieli. Wtedy będą bardzo pościć. W nowych czasach – 

nowe sposoby. Do wczoraj, przy Chrzcicielu, był popiół Pokuty. Dziś – w Moim 

“dziś” – jest słodka manna Odkupienia, Miłosierdzia, Miłości. Jego sposobu nie 

można przeszczepić na Mój, jak nie można było Mojego używać wtedy, jeszcze 

wczoraj. Nie było bowiem jeszcze na ziemi Miłosierdzia. Teraz już jest. Na ziemi 

jest już nie Prorok, lecz Mesjasz, któremu wszystko zostało oddane przez Boga. 

Każdy czas posiada to, co jest mu potrzebne.  

Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania, bowiem – w 

przeciwnym razie, zwłaszcza w praniu – nowe sukno skurczyłoby się, 

rozrywając stare, i rozdarcie byłoby jeszcze większe.  

Tak samo nikt nie napełnia nowym winem starych bukłaków. W przeciwnym 

razie wino spowodowałoby pęknięcie bukłaków, niezdolnych do zniesienia 

musowania nowego wina, i wylałoby się ono z popękanych bukłaków. Wino 

stare, które przeszło już wszystkie przemiany, wlewa się do starych bukłaków, 

a nowe – do nowych, aby jedna siła była zrównoważona, przez inną, równą 

sobie. Tak jest teraz. Siła nowej nauki wymaga nowych metod, by się 
rozszerzyć. A Ja, wiedząc to, posługuję się nimi.» 

«Dziękujemy, Panie. Teraz jesteśmy zadowoleni. Módl się za nas. My jesteśmy 

starymi bukłakami. Czy będziemy potrafili pomieścić w sobie Twoją siłę?» 

«Tak. Bowiem Chrzciciel was wygarbował, a jego modlitwy, połączone z Moimi, 

dadzą wam tę możliwość. Idźcie w pokoju i powiedzcie Janowi, że go 
błogosławię.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-02.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-05.htm#33
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«A... według Ciebie lepiej jest dla nas zostać z Chrzcicielem czy z Tobą?» 

«Dopóki jest stare wino, dopóty się je pije, bo podniebienie doznaje rozkoszy, 

czując jego smak. Później... kiedy zepsuta woda – która jest wszędzie – 

wzbudzi wasz wstręt, spodoba się wam picie nowego wina.» 

«Czy sądzisz, że Chrzciciel zostanie ponownie ujęty?» 

«Z pewnością. Przesłałem mu już ostrzeżenie. Idźcie. Idźcie. Cieszcie się 

waszym Janem, dopóki możecie, i sprawiajcie mu radość. Potem Mnie 

pokochacie. Będzie to dla was trudne... bo nikt, kto skosztował starego wina, 

nie chce od razu nowego. Mówi: “Stare było lepsze!” I rzeczywiście będę miał 

szczególny smak, który wyda się wam cierpki. Jednak z czasem spodoba się 
wam ten życiodajny smak. Żegnajcie, przyjaciele. Bóg niech będzie z wami.» 

20. Z NEFTALII DO GISZALI. SPOTKANIE Z RABBIM GAMALIELEM 

Napisane 10 maja 1945. A, 5013-5022  

«Nauczycielu! Nauczycielu! Czy wiesz, kto jest przed nami? To rabbi Gamaliel! 

Siedzi ze sługami w karawanie, w cieniu drzewa, osłonięty od wiatru. Właśnie 
pieką baranka. Co teraz zrobimy?» 

«To co chcieliśmy uczynić, przyjaciele. Pójdziemy własną drogą...» 

«Ale Gamaliel należy do Świątyni.» 

«Gamaliel nie jest podstępny. Nie lękajcie się. Pójdę przodem.» 

«O! Ja też idę» – mówią razem kuzyni, wszyscy Galilejczycy i Szymon. Jedynie 

Iskariota i także Tomasz wydają się mało zdecydowani iść dalej. Jednak 

podążają za innymi. Jeszcze kilka metrów górskiej drogi, wyżłobionej pomiędzy 

dwoma ścianami drzew, a potem zakręca ona i wychodzi na rodzaj płaszczyzny. 

Przecina ją i rozszerza się. Dalej staje się ponownie wąska i kręta, pod 

splecionymi gałęziami. Na polanie – nasłonecznionej, a równocześnie 

zacienionej pierwszymi liśćmi lasu – znajduje się wielka liczba osób pod 

okazałym namiotem. Inni zajmują się na uboczu obracaniem baranka nad 
płomieniem. 

Nie ma co mówić! Gamaliel dobrze zadbał o siebie. Jeden człowiek w podróży, a 

poruszył regiment służących i wziął ze sobą nie wiem ile bagaży. Teraz siedzi 

pośrodku namiotu, utworzonego z zasłony rozciągniętej na czterech złoconych 

palikach. Jest to rodzaj baldachimu, pod którym znajdują się niskie miejsca do 

siedzenia, pokryte poduszkami, i stół wzniesiony na kozłach ozdobionych 

markieterią, okrytych bardzo delikatnym obrusem, na którym słudzy układają 

drogocenne nakrycia. Gamaliel wydaje się bożkiem. Otwarte dłonie [opiera] na 

kolanach. Sztywny, hieratyczny, sprawia wrażenie posągu. Słudzy uwijają się 

wokół niego jak motyle. On nie zwraca na nich uwagi. Rozmyśla. Ma prawie 

całkiem zamknięte powieki. Gdy je podnosi, ukazują się bardzo ciemne oczy, 

głębokie i pełne zamyślenia, w całej ich poważnej piękności. Ma długi i delikatny 

nos, nieco łysiejące czoło starszego mężczyzny, wysokie, naznaczone trzema 

równoległymi zmarszczkami. Wielka niebieskawa żyła znaczy literę „V‟ pośrodku 
prawej skroni. 

Odgłos kroków przybywających osób sprawia, że słudzy się rozglądają. Gamaliel 

także się odwraca. Dostrzega Jezusa, zbliżającego się na czele [grupy]. Widać 

jego zaskoczenie. Wstaje i idzie na skraj namiotu, nie dalej. Jednak stąd skłania 

się głęboko, z ramionami skrzyżowanymi na piersiach. Jezus odpowiada w ten 
sam sposób. 
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«Ty tutaj, Rabbi?» – pyta Gamaliel. 

«Tak, rabbi» – odpowiada Jezus. 

«Czy mogę Cię zapytać, dokąd idziesz?» 

«Z przyjemnością ci odpowiem: idę z Neftalii do Giszali.» 

«Pieszo? Ależ droga przez te góry jest długa i trudna. Zbytnio się zmęczysz.» 

«Wierz Mi, że jeśli Mnie przyjmują i słuchają, nie czuję się utrudzony.» 

«Zatem... pozwól mi jeden raz być tym, który da Ci wytchnienie. Baranek jest 

gotowy. Pozostawilibyśmy resztki ptakom, bo nie mam zwyczaju zabierać ich ze 

sobą. Widzisz, że mogę bez trudu zaprosić Ciebie, a z Tobą uczniów. Jestem 

Twoim przyjacielem, Jezu. Nie uważam, że jesteś mniejszy ode mnie, lecz 
większy.» 

«Wierzę i przyjmuję [zaproszenie].» 

Gamaliel zwraca się do sługi, który pewnie wszystkim kieruje. Ten wydaje 

polecenia. Powiększają namiot. Z licznych mułów zdejmują dla uczniów Jezusa 
dodatkowe stołki i nakrycia.  

Przynoszą kubki do obmycia palców. Jezus z największym dostojeństwem 

wypełnia ten ryt, natomiast apostołowie – którym Gamaliel bystro się przygląda 

– czynią to możliwie jak najmniej niezgrabnie, z wyjątkiem Szymona [Zeloty], 

Judasza z Kariotu, Bartłomieja i Mateusza, bardziej przyzwyczajonych do 

wszelkich żydowskich subtelności. 

Jezus siada przy Gamalielu, który jest sam po swojej stronie stołu. Naprzeciw 

Jezusa zajmuje miejsce Zelota. Po modlitwie ofiarowania, którą Gamaliel 

wypowiada uroczyście i powoli, słudzy kroją na części baranka i dzielą go 

pomiędzy gości. Napełniają kubki winem lub pitnym miodem, zgodnie z 
życzeniem. 

«Przypadek nas połączył, Rabbi. Naprawdę nie sądziłem, że spotkam Cię w 

drodze do Giszali.» 

«Idę do wszystkich ludzi.» 

«Tak. Ty jesteś Prorokiem niestrudzonym. Jan pozostaje na miejscu. Ty jesteś 

wędrowcem.» 

«W ten sposób łatwiej jest duszom Mnie spotkać.» 

«Nie powiedziałbym tego. Zmieniając miejsce pobytu, utrudniasz im to.» 

«Mylę wrogów, lecz ci, którzy Mnie pragną, bo kochają Słowo Boże, znajdują 

Mnie. Nie wszyscy mogą przyjść do Nauczyciela, dlatego Nauczyciel, który ich 

wszystkich pragnie, idzie ku nim. Wyświadczam dobro dobrym, a krzyżuję spiski 
nienawidzących Mnie.» 

«Mówisz to do mnie? Ja Cię nie nienawidzę.» 

«Nie, nie do ciebie. Jednak będąc sprawiedliwy i szczery, możesz powiedzieć, 

czy to, co mówię, jest prawdą.» 

«Tak. To prawda. Ale... widzisz... To dlatego, że my, starsi, nie rozumiemy Cię.»  
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«Tak. Stary Izrael na swoje nieszczęście Mnie nie rozumie... ale z własnej 

woli.» 

«Nieee!» 

«Tak, rabbi. [Izrael] nie przykłada się, by zrozumieć Nauczyciela. Kto ogranicza 

się tylko do tego, czyni zło, lecz zło względne. Wielu, przeciwnie, stara się pojąć 
na opak Moje słowa i zniekształcać je dla zaszkodzenia Bogu.» 

«Bogu? On jest ponad ludzkimi zasadzkami.» 

«Tak. Jednak zadaje się Bogu szkodę w każdej duszy, która się potępia, bo 

deprawuje się sama lub jest przez kogoś gorszona. Deprawowanie to 

przeinaczanie dla samego siebie lub dla innych Mojego słowa i czynu. Każda zaś 

dusza, która się potępia, jest raną zadaną Bogu.» 

Gamaliel spuszcza głowę i zastanawia się z zamkniętymi oczyma. Potem trze 

czoło długimi, smukłymi palcami, [wykonując] nieświadomy gest zatroskania. 

Jezus patrzy na niego uważnie. Gamaliel podnosi głowę, otwiera oczy, patrzy na 
Jezusa i mówi: 

«Jednak Ty wiesz, że ja do takich nie należę.» 

«Wiem. Ty należysz do pierwszych.» 

«O! To prawda! Ale to nie dlatego, żebym się nie starał Ciebie zrozumieć. Twoje 

słowo zatrzymuje się na moim rozumie i nie wchodzi głębiej. Rozum podziwia je 
jako słowo uczonego, a duch...» 

«A duch nie może go przyjąć, Gamalielu, gdyż jest przytłoczony zbyt wieloma 

rzeczami: rzeczami w ruinie. Niedawno, idąc z Neftalii w tym kierunku, 

przechodziłem przez górę odłączoną od łańcucha [górskiego]. Sprawiło Mi 

radość przejście przez nią, bo ujrzałem piękno jeziora Genezaret i jeziora 

Meron, tak jak widzą je z wysoka orły i aniołowie Pana. Mogłem powiedzieć 

jeszcze raz: “Dziękuję, Stwórco, za piękno, jakim nas darzysz.” W tym czasie 

cała góra była obficie obsypana kwiatami. Na łąkach, w sadach, na polach, w 

lasach [drzewa] wypuszczały wiosenne listki. Wawrzyny rozsiewały zapach w 

pobliżu oliwek, gotowych już ukazać śnieg tysięcy kwiatków. Nawet potężne 

dęby – aby wyglądać piękniej – ubierały się w [pnącza] powojników i 

wiciokrzewów. Tam natomiast, gdzie gigantyczne ruiny starożytnego Chazoru 

zawalają wszystko, nie ma kwitnienia i urodzajności ani za sprawą człowieka, 

ani natury. Na nic się tam zda wszelki wysiłek człowieka i trud wiatrów, 

[przynoszących nasiona]. Na tych rumowiskach mogą wyrosnąć tylko pokrzywy 
i ciernie, a gnieżdżą się tam jedynie węże. Gamalielu...» 

«Rozumiem cię. My także jesteśmy rumowiskami... Rozumiem porównanie, 

Jezu. Ale... nie mogę... Nie mogę postępować inaczej. Kamienie są zbyt głęboko 
osadzone w ziemi...» 

«Ktoś, w kogo wierzysz, powiedział ci: “Kamienie zadrżą na Moje ostatnie 

słowa”. Po cóż jednak czekać na ostatnie słowa Mesjasza? Czy nie będziesz miał 

wyrzutów sumienia, że nie poszedłeś za Mną wcześniej? Na ostatnie!... Smutne 

słowa... jak słowa przyjaciela, który umiera, lecz poszliśmy Go wysłuchać zbyt 

późno. Moje [słowa] są czymś więcej niż słowami przyjaciela.» 

«Masz rację... Jednak nie mogę. Czekam na ten znak, by uwierzyć.» 

«Kiedy pole jest zaniedbane, piorun nie wystarczy, by je przygotować pod 

uprawę: nie ziemia go wchłonie, lecz pokrywające ją kamienie. Pracuj 
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przynajmniej, by je poruszyć, Gamalielu. W przeciwnym razie, jeśli będą zbytnio 

zagłębione w twą duszę, znak nie doprowadzi cię do wiary.» 

Gamaliel milczy, zamyślony. Posiłek się kończy. Jezus wstaje i mówi: 

«Składam Ci dzięki, Mój Boże, za posiłek i za to, że mogłem rozmawiać z 

mędrcem. Dziękuję ci, Gamalielu.» 

«Nauczycielu, nie odchodź w ten sposób. Boję się, że się na mnie gniewasz.» 

«O, nie! Musisz Mi wierzyć.» 

«Zatem nie odchodź. Zdążam na grób Hillela. Czy wzgardziłbyś pójściem ze 

mną? Dotrzemy szybko, bo mam muły i osły dla wszystkich. Musimy jedynie 

zdjąć z nich juki. Poniosą je słudzy. A dla Ciebie będzie to skrót w najcięższej 
części Twej drogi.» 

«Nie odmówię towarzyszenia ci na grób Hillela. To dla Mnie zaszczyt. 

Chodźmy.» 

Gamaliel wydaje polecenia. Wszyscy pracują nad złożeniem prowizorycznej 

jadalni. Jezus i rabbi wsiadają na muły i, jeden obok drugiego, posuwają się po 
górskiej cichej drodze, na której dźwięczą tylko podkute kopyta. 

Gamaliel milczy. Tylko dwa razy pyta Jezusa, czy siodło ma wygodne. Jezus 

odpowiada, a potem milknie. Jest do tego stopnia pochłonięty myślami, że nie 

zwraca uwagi na Gamaliela, który powściągnął nieco swego muła i puścił Go 

przodem, na odległość łba, by dokładnie przyjrzeć się wszystkim ruchom 

Jezusa. Oczy starego rabbiego wydają się oczami jastrzębia przypatrującego się 

zdobyczy, tak są uważne i skupione. Jednak Jezus [jakby] tego nie widział. 

Posuwa się naprzód powoli, na kroczącym wolno mule. Rozmyśla, a jednak 

przygląda się każdemu szczegółowi, który Go otacza. Wyciąga rękę, by odsunąć 

zwisającą kiść złotego szczodrzeńca. Uśmiecha się do dwóch ptaszków, 

budujących gniazdko w jałowcu. Zatrzymuje muła i słucha zaniepokojonego 

krzyku czarnołbistej gajówki, którym dzika synogarlica zachęca swego 

towarzysza do pracy. Jakby błogosławi ją w zamyśleniu. 

«Bardzo kochasz rośliny i zwierzęta, prawda?»  

«Bardzo. To Moja żywa księga. Człowiek ma zawsze przed sobą fundament 

wiary. Księga Rodzaju żyje w naturze. Kto zatem umie patrzeć, ten potrafi 

uwierzyć. Ten kwiat – tak słodki w swym zapachu i zbudowany ze zwisających 

kwiatów, a tak kontrastujący z kolczastym jałowcem, z tym kłującym 

żarnowcem – czy mógł powstać sam z siebie? Popatrz na tego rudzika z tą 

[jakby] grudką wyschłej krwi na swej puszystej szyjce. Czy mógł powstać sam? 

A gdzie i jak te dwa gołębie mogły wymalować sobie taki onyksowy naszyjnik 

na osłonie szarych piór? A te dwa motyle: jeden czarny o wielkich złotych i 

rubinowych oczach, a drugi – biały w lazurowe paski, gdzie znalazły klejnoty i 

wstęgi na swe skrzydła? A ten potok? To woda. Tak. Lecz skąd przypłynęła? 

Gdzież jest pierwsze źródło wodnego żywiołu? O! Patrzeć znaczy wierzyć, jeśli 
potrafi się dostrzegać.» 

«Patrzeć znaczy wierzyć. Zbyt mało patrzymy na żyjącą Księgę Rodzaju, która 

jest przed nami.» 

«Zbyt wiele nauki, Gamalielu, a zbyt mało miłości i zbyt mało pokory.» 

Gamaliel wzdycha i potakuje. 
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«To tu. Przybyliśmy, Jezu. Tu jest pochowany Hillel. Zsiądźmy. Zostawmy muły. 

Zajmie się nimi sługa.» 

Zsiadają, przywiązują do pnia drzewa oba muły i kierują się ku grobowcowi, 

który wystaje ze skały, opodal obszernej posiadłości całkowicie zamkniętej. 

«Przychodzę tu rozmyślać, przygotowując się na święta Izraela» – mówi 
Gamaliel wskazując dom. 

«Niech Mądrość udzieli ci Swojego światła.» 

«A tu – aby się przygotować na śmierć – Gamaliel wskazuje grób. – On był 

sprawiedliwy.» 

«To był człowiek sprawiedliwy. Chętnie pomodlę się przy jego prochach. 

Jednak, Gamalielu, Hillel nie powinien uczyć cię jedynie umierać, lecz on 
powinien nauczyć cię żyć.» 

«Jak, Nauczycielu?»  

«Człowiek jest wielki, kiedy się korzy – to było jego ulubione powiedzenie...» 

«Skąd o tym wiesz, skoro go nie znałeś?» 

«Znałem go... a zresztą... [nawet] gdybym nie znał rabbiego Hillela osobiście, 

jego myśl byłaby Mi wiadoma, wiem bowiem wszystko o myślach człowieka.» 

Gamaliel spuszcza głowę i szepcze: 

«Jedynie Bóg może to powiedzieć.» 

«Bóg i Jego Słowo. Ponieważ Słowo zna Myśl, a Myśl zna Słowo i kocha Je, 

udziela się Mu ze Swymi bogactwami, aby dać Mu udział w Sobie. Miłość 

zacieśnia więzy, czyniąc z Nich jedną Doskonałość. To Triada, która się kocha i 

która na sposób boski kształtuje się, rodzi, postępuje i dopełnia. Wszelka święta 

myśl zrodziła się w Umyśle Doskonałym, a jej odbicie jest w umyśle 

sprawiedliwego. Czyż więc Słowo może nie znać myśli sprawiedliwych, które są 
myślami [pochodzącymi] od Myśli?» 

Modlą się przy zamkniętym grobie. Długo. Uczniowie i słudzy dołączają do nich: 

pierwsi – na mułach, drudzy [pieszo], obciążeni bagażami. Zatrzymują się na 

granicy łąki, na której znajduje się grób. Modlitwa się kończy. 

«Żegnaj, Gamalielu. Wznieś się jak Hillel.» 

«Co chcesz powiedzieć?» 

«Wznieś się. On cię wyprzedził, potrafił bowiem wierzyć pokorniej niż ty. Pokój 

z tobą.» 

21. UZDROWIENIE WNUKA FARYZEUSZA ELIASZA Z KAFARNAUM 

Napisane 11 maja 1945. A, 5022-5028 

Jezus właśnie dopływa łodzią do Kafarnaum. Zbliża się zachód słońca i jezioro 

całe błyszczy kolorem żółto-czerwonym. Podczas gdy dwie łodzie manewrują, 

przybijając do brzegu, Jan mówi: 

«Idę zaraz do źródła i wezmę wody, abyś mógł ugasić pragnienie.» 
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«Woda jest tu dobra» – woła Andrzej. 

«Tak, jest dobra. Wasza miłość sprawia, że smakuje Mi jeszcze bardziej.» 

«Zaniosę rybę do domu. Niewiasty przygotują ją na wieczerzę. Potem będziesz 

do nas mówił, do nas i do nich?» 

«Tak, Piotrze.» 

«Teraz przyjemniej jest wracać do domu. Przedtem wydawaliśmy się 

koczownikami. Z niewiastami jest porządek, więcej miłości. Poza tym... kiedy 

widzę Twoją Matkę, natychmiast mija mi całe zmęczenie. Nie wiem...» 

Jezus uśmiecha się i milczy.  

Łódź trze o piasek na brzegu. Jan i Andrzej, którzy są tylko w krótkim odzieniu, 

skaczą do wody i z pomocą chłopców wyciągają łódź na brzeg. Kładą deskę 

służącą za pomost. Najpierw wysiada Jezus. Czeka, aż druga łódź dopłynie do 

brzegu, aby być ze wszystkimi [uczniami]. Potem, wolnym krokiem idą w stronę 

źródła. Jest to źródło naturalne. Wypływa nieco poza wioską i jego woda wpada 

do kamiennego zbiornika, świeża, obfita, srebrzysta. Ta woda jest tak 

przejrzysta, że zachęca do picia. Jan, który poszedł wcześniej z amforą, już 

powraca i podaje Jezusowi przelewającą się manierkę. Zbawiciel pije wielkimi 
haustami. 

«Jak musiałeś być spragniony, mój Nauczycielu! A ja, głupi, nie wziąłem ze sobą 

wody.» 

«Nic nie szkodzi, Janie. Teraz już wszystko minęło» – Jezus głaszcze go. 

Wracają i widzą Szymona Piotra. Był w domu z rybą. Nadbiega tak szybko, jak 

potrafi. 

«Nauczycielu! Nauczycielu! – woła ledwie dysząc – Wioska jest poruszona, bo 

jedyny wnuk faryzeusza Eliasza właśnie umiera, ukąszony przez węża. Poszedł 

ze swoim dziadkiem, wbrew woli matki, do ogrodu oliwnego. Eliasz doglądał 

prac. Dziecko bawiło się przy korzeniach starego drzewa oliwnego, włożyło rękę 

do dziury, mając nadzieję znaleźć w niej jaszczurkę, a znalazło węża. Starzec 

wygląda na szaleńca. Matka dziecka, która, nawiasem mówiąc, nienawidzi 

teścia – i ma słuszne powody – oskarża go o morderstwo. Dziecko z każdą 
chwilą stygnie. Krewni ich nie lubią! Nie mają już więc nikogo bliskiego!» 

«Niesnaski w rodzinie to straszna rzecz.» 

«Mówię Ci, Nauczycielu, że węże nie polubiły węża: Eliasza. I zabiły mu małego 

węża. Żałuję, że mnie ujrzał, bo wołał za mną: “Nauczyciel jest tutaj?” Żal mi 
małego. To było piękne dziecko i to nie jego wina, że był wnukiem faryzeusza.» 

«Tak. To nie jego wina...» 

Idą ku osadzie i widzą idących w ich stronę licznych ludzi. Wołają i płaczą. Na 

ich czele [idzie] stary Eliasz. 

«Znalazł nas. Odejdźmy!»  

«A dlaczego? Ten starzec cierpi.» 

«Ten starzec Cię nienawidzi. Pamiętaj o tym. To jeden z Twoich pierwszych i 
najbardziej zajadłych oskarżycieli w Świątyni.» 
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«Pamiętam, że jestem Miłosierdziem.» 

Stary Eliasz – rozczochrany, zmieniony na twarzy, w niedbałych szatach – 

biegnie do Jezusa z wyciągniętymi ramionami i pada Mu do stóp wołając: 

«Litości! Litości! Przebacz! Nie mścij się na niewinnym za moją zatwardziałość. 

Ty jeden możesz go ocalić! To Bóg, twój Ojciec tu Ciebie przyprowadził. Wierzę 

w Ciebie! Oddaję Ci cześć! Kocham Cię! Przebaczenia! Byłem niesprawiedliwy, 

kłamałem. Zostałem ukarany. Już same te godziny są karą. Pomocy! To dziecko! 
Jedyny syn mojego zmarłego syna. A ona mnie oskarża, że to ja go zabiłem.» 

Płacze, uderzając rytmicznie głową o ziemię.  

«Powstań! Nie płacz tak. Czy chcesz umrzeć i nie zajmować się wzrastającym 

wnukiem?» 

«On umiera, umiera! Być może już nie żyje. Mnie zabij, mnie też! Nie chcę żyć w 

tym pustym domu! O, smutne moje ostatnie dni!» 

«Eliaszu, wstań i chodźmy...» 

«Ty... naprawdę przyjdziesz? A wiesz, kim ja jestem?» 

«Nieszczęśliwym [człowiekiem]. Chodźmy.» 

Starzec wstaje i mówi: 

«Idę przed Tobą, ale Ty biegnij, biegnij, szybko!» 

Oddala się pospiesznie z powodu rozpaczy przeszywającej mu serce. 

«Panie, czy sądzisz, że go tym zmienisz? O! Jakiż bezużyteczny cud! Pozwól 

umrzeć temu małemu wężowi! Stary również umrze ze zgryzoty i... dzięki temu 
będzie o jednego mniej na Twojej drodze. Bóg pomyślał o tym, by...» 

«Ależ, Szymonie! Zaprawdę teraz ty jesteś wężem.» 

Jezus ostro odpycha Piotra i idzie dalej. Piotr spuszcza głowę. 

Przy wielkim placu w Kafarnaum jest piękny dom, przed którym tłoczy się 

hałaśliwy tłum... Jezus idzie w tym kierunku. Dochodzi tam akurat w chwili, gdy 

przez otwarte drzwi wychodzi stary mężczyzna, a za nim niewiasta. Ma 

rozrzucone włosy, a w ramionach trzyma dziecko w agonii. Jad paraliżuje już 

organy i śmierć jest bliska. Zwisa zraniona ręka, na której, u podstawy kciuka, 
znać ślad ukąszenia. Eliasz krzyczy tylko: 

«Jezu! Jezu!» 

Jezus – ściśnięty, zgnieciony prawie przez tłum, który uniemożliwia Mu niemal 

każdy gest – bierze małą rączkę i podnosi ją do ust. Wysysa ranę, następnie 

dmucha na małą woskową twarz o lekko otwartych, szklistych oczach. Potem 

prostuje się i mówi:  

«Teraz dziecko się budzi. Nie przestraszcie go tyloma przerażonymi twarzami. 

Będzie się i tak bał, przypominając sobie węża.» 

Rzeczywiście chłopiec, którego twarz przybiera różowy kolor, otwiera buzię i 

lekko ziewa. Przeciera oczy, potem je otwiera i zaskoczony widzi, że znajduje 

się pomiędzy tak wielkim tłumem. Następnie przypomina sobie i próbuje uciec, 
skacząc tak nagle, że upadłby, gdyby Jezus nie pochwycił go szybko w ramiona. 
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«Już dobrze, dobrze! Czego się boisz? Popatrz na piękne słońce! Oto jezioro, to 

twój dom, a tutaj jest mama i dziadek.» 

«A wąż?» 

«Nie ma go już. Ja jestem tutaj.» 

«Ty, tak...» 

Dziecko zastanawia się... Potem głosem prawdziwie niewinnym mówi:  

«Dziadek kazał mi mówić o Tobie: “przeklęty”, ale ja tak nie powiem. Ja bardzo 

Cię kocham.» 

«Ja? Ja ci to powiedziałem? [– zaprzecza Eliasz –] Dziecko majaczy. Nie wierz 

w to, Nauczycielu. Zawsze Cię szanowałem...»  

Lęk minął i to sprawia, że już się ujawnia dawna natura.  

«Słowa mają i nie mają wartości. Biorę je za takie, ile są warte. Żegnaj, mały. 

Żegnaj, niewiasto. Żegnaj, Eliaszu. Kochajcie się i miłujcie Mnie, jeśli 

potraficie.» 

Jezus odwraca się i idzie w stronę domu, w którym mieszka. 

«Dlaczego, Nauczycielu, nie uczyniłeś błyskotliwego cudu? Należało rozkazać, 

by jad wyszedł z dziecka. Powinieneś był się ukazać jako Bóg. Zamiast tego 
wyssałeś jad. Tak samo jak zrobiłby to pierwszy lepszy.» 

Judasz z Kariotu nie jest zbyt zadowolony. Wolałby coś bardziej 

widowiskowego. Inni są tego samego zdania.  

«Powinieneś był rozgnieść tego nieprzyjaciela, posługując się Twą mocą. Chyba 

słyszałeś? On od razu odzyskał swój jad...» 

«Nic nie znaczy ten jad. Zważcie jednak, że – gdybym postąpił tak, jak wy 

chcielibyście, abym działał – on powiedziałby, że pomagał Mi Belzebub. W swej 

zrujnowanej duszy on może przyjąć jeszcze tylko Moją moc lekarza. Nic innego. 

Cud tych prowadzi do wiary, którzy są już na tej drodze. Jednak tych, którym 

brak pokory – a wiara zawsze dowodzi istnienia pokory w duszy – cud prowadzi 

do bluźnienia. Lepiej więc unikać tego niebezpieczeństwa, uciekając się do 

metod pozornie ludzkich. To nędza niedowiarków – ich nieuleczalne ubóstwo. 

Żaden pieniądz go nie usunie, gdyż żaden cud nie doprowadzi ich ani do wiary, 

ani do bycia lepszymi. Trudno. [Wypełniłem] Mój obowiązek. Oni [wybierają] 
swój zły los.» 

«Dlaczego więc to zrobiłeś?» 

«Dlatego, że jestem Dobrocią i aby nie można było powiedzieć, że byłem 

mściwy wobec nieprzyjaciół i wyzywający wobec prowokatorów. Gromadzę nad 

ich głowami rozżarzone węgle. I to oni mi je podają, abym je gromadził. Bądź 

dobry, Judaszu, synu Szymona. Staraj się nie działać jak oni! No, już wystarczy. 

Chodźmy do Mojej Matki. Ona się ucieszy, że uzdrowiłem małe dziecko.» 
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22. JEZUS W DOMU W KAFARNAUM PO CUDZIE [UZDROWIENIA] ELIZEUSZA 

Napisane 13 maja 1945. A, 5028-5038  

Przez ogród, w którym wszystkie grządki zaczynają kwitnąć, Jezus wchodzi do 

bardzo obszernej kuchni, w której dwie najstarsze Marie (Maria Kleofasowa i 

Maria Salome) przygotowują wieczerzę. 

«Pokój wam!» 

«O! Jezu! Nauczycielu!» 

Obie niewiasty odwracają się i pozdrawiają Go. Jedna ma rybę w rękach, którą 

właśnie oporządzała, druga zaś trzyma jeszcze kociołek pełen gotowanych 

jarzyn, który zdjęła z uchwytu, aby zobaczyć, czy są [dość] ugotowane. Ich 

dobre i poorane zmarszczkami twarze, zaróżowione płomieniem i pracą, 
uśmiechają się z radości. Ze szczęścia wydają się młodsze i piękniejsze. 

«Za chwilę będzie gotowe, Jezu. Jesteś zmęczony? Pewnie jesteś głodny?» – 

pyta Maria z poufałością krewnej. [To Jego] ciocia, która – jak sądzę – kocha 

Jezusa bardziej niż własnych synów. 

«Nie bardziej niż zwykle. Jednak zjem na pewno z przyjemnością dobre dania, 

które ty i Maria przygotowałyście Mi. Tak samo inni. Oto nadchodzą.» 

«Matka jest w pokoju na górze. Wiesz, przybył Szymon... O, jestem naprawdę 

uradowana tego wieczoru! Nie, nie całkiem. Ty wiesz, kiedy będę w pełni 

radosna...» 

«Tak, wiem. – Jezus podchodzi do cioci i całuje ją w czoło, a potem mówi: – 

Znam twoje pragnienie i to, że, nie grzesząc, zazdrościsz Salome. Przyjdzie 

dzień, w którym tak jak ona powiesz: “Wszyscy Moi synowie należą do Jezusa.” 
Idę do Mamy.» 

Wychodzi. Po małych zewnętrznych schodkach wspina się na taras. Znajduje się 

on nad połową domu. Drugą zajmuje obszerna izba. Dochodzą zeń mocne 

męskie głosy i od czasu do czasu łagodny głos Maryi. Jest to czysty, dziewiczy 

głos młodej dziewczyny, której nie tknęły lata. To ten sam głos, który rzekł: 
“Oto Ja służebnica Pańska” i śpiewał kołysankę Swemu Niemowlęciu. 

Jezus podchodzi cicho, uśmiecha się, gdyż słyszy słowa Matki, która mówi: 

«Moim mieszkaniem jest Mój Syn. Odczuwam ból z powodu tego, że jestem z 

dala od Nazaretu tylko wtedy, gdy On jest daleko. Jednak kiedy jest blisko... O! 

Niczego Mi już nie brak. Poza tym nie obawiam się o Mój dom. Wy tam 
jesteście...» 

«O, patrzcie! Jezus!» – woła Alfeusz, syn Sary, który – spoglądając w stronę 

drzwi – pierwszy dostrzegł wchodzącego Jezusa. 

«Jestem tu, tak. Pokój wam wszystkim. Mamo!»  

Całuje Matkę w czoło i przyjmuje Jej pocałunek. Potem zwraca się do 

nieoczekiwanych gości, którymi są: kuzyn Szymon, Alfeusz, syn Sary, pasterz 

Izaak i Józef, którego przyjęli w Emaus po orzeczeniu Sanhedrynu. Izaak 
wyjaśnia: 

«Przybyliśmy do Nazaretu. Alfeusz powiedział, że mamy tutaj przyjść, więc 

jesteśmy. Alfeusz chciał nam towarzyszyć. Także Szymon.» 



 72 

«Wydawało mi się właściwe iść [z nimi]» – mówi Alfeusz. 

«Ja też chciałem Cię pozdrowić i zostać trochę z Tobą i z Maryją» – kończy 

Szymon. 

«A Ja bardzo się cieszę, że jestem z wami. Dobrze zrobiłem, że nie zostałem 

dłużej w Kedesz, jak tego chcieli mieszkańcy. Doszedłem tam, wracając z 
Gergesy przez Meron, a potem idąc drugą stroną.» 

«Stamtąd przychodzisz?!» 

«Tak. Pokazałem się w okolicach, w których już byłem, i jeszcze dalej. 

Poszedłem aż do Giszali...» 

«Jaka długa droga!» 

«A jakie plony! Czy wiesz, Izaaku, że byliśmy gośćmi rabbiego Gamaliela? Był 

bardzo dobry. Potem spotkałem przewodniczącego synagogi z “Pięknej Rzeki”. 

On także przyjdzie [do nas]. Powierzam ci go. A potem... potem... zdobyłem 
trzech uczniów...»  

Jezus się uśmiecha szeroko, szczęśliwy. 

«Kim są?» 

«Staruszek z Korozain. Oddałem mu kiedyś przysługę i on – biedny, prawdziwy 

Izraelita, bez uprzedzeń – dla okazania Mi miłości pracował dla Mnie w okolicy 

jak doskonały rolnik na polu. Drugi [uczeń] to dziecko. Ma pięć lat, może więcej. 

Inteligentne i śmiałe. Mówiłem do niego także za pierwszym razem, gdy byłem 

w Betsaidzie. Pamięta lepiej niż dorośli. Trzecim [uczniem] jest dawny 

trędowaty. Uzdrowiłem go blisko Korozain, któregoś odległego wieczoru. Potem 

odszedłem. Teraz go odnalazłem. To on głosił mnie po górach krainy Neftalego. 

Na potwierdzenie swych słów podnosi to, co mu pozostaje z rąk – 

uzdrowionych, lecz częściowo okaleczonych. Pokazuje stopy uzdrowione, lecz 

zniekształcone, przy pomocy których tak wiele chodzi. Widząc to, co mu 

pozostaje, ludzie rozumieją, w jakim stopniu był chory, i wierzą w jego słowa 

oblane łzami wdzięczności. Było Mi łatwo tam przemawiać, gdyż był ktoś, kto 

już dał Mnie poznać i doprowadził innych do wiary we Mnie. Mogłem uczynić 
wiele cudów. Tak wiele może ten, kto rzeczywiście wierzy...» 

Alfeusz, nic nie mówiąc, kiwa głową. Szymon spuszcza głowę na domyślną 

wymówkę. Izaak w sposób widoczny cieszy się radością Nauczyciela, 

opowiadającego o cudzie zdziałanym ostatnio na wnuku Eliasza. 

Kolacja jest gotowa i niewiasty z Maryją wnoszą stół do pomieszczenia. 

Przynoszą potrawy. Potem schodzą na dół. Pozostają jedynie mężczyźni. Jezus 

ofiarowuje, błogosławi i rozdziela [jedzenie]. Spożyli zaledwie kilka kęsów, gdy 
wchodzi Zuzanna, mówiąc: 

«Eliasz przyszedł ze sługami i wieloma prezentami. Chciałby z Tobą 

rozmawiać.» 

«Zaraz przyjdę. Albo powiedz mu, żeby wszedł.» 

Zuzanna wychodzi i w chwilę później wraca ze starym Eliaszem i dwoma 

sługami, dźwigającymi wielki kosz. Niewiasty, z wyjątkiem Najświętszej Maryi, 

przypatrują się im ciekawie. 

«Bóg z Tobą, dobroczyńco» – mówi faryzeusz, pozdrawiając Go. 
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«I z tobą, Eliaszu. Wejdź. Czego chcesz? Czy wnuk jest jeszcze chory?» 

«O! Ma się dobrze. Skacze w ogródku jak koźlątko. Tylko ja przedtem byłem tak 

wzburzony, tak zmieszany, że uchybiłem moim obowiązkom. Chcę Ci okazać 

wdzięczność i proszę, abyś nie odmówił [przyjęcia] małych prezentów, jakie Ci 

ofiarowuję: trochę jedzenia dla Ciebie i Twoich [uczniów]. To z Mojej 

posiadłości. A ponadto... chciałbym... chciałbym zaprosić Cię jutro na posiłek, 

aby Ci jeszcze raz podziękować i otoczyć czcią pośród przyjaciół. Nie odmawiaj, 

Nauczycielu, bo pomyślę, że mnie nie lubisz i że uzdrowiłeś Elizeusza tylko z 
miłości do niego, a nie do mnie.» 

«Dziękuję ci, jednak prezenty nie były konieczne.» 

«Wszyscy wielcy i uczeni je przyjmują. Taki jest zwyczaj.» 

«Tak. Jednak Ja przyjmuję bardzo chętnie jeden dar. Nawet go szukam.» 

«Powiedz, jaki. Jeśli mogę, dam Ci go.» 

«Wasze serca. Wasze myśli. Dajcie Mi je dla waszego dobra.» 

«Ofiaruję ci je, Jezu błogosławiony! Czy możesz w to wątpić? Miałem... tak... 

krzywdziłem Cię. Jednak teraz zrozumiałem. Powiadomiono mnie też o śmierci 
Dorasa, który Cię obraził. Dlaczego się uśmiechasz, Nauczycielu?» 

«Na pewne wspomnienie...» 

«Myślałem, że nie wierzysz moim słowom.» 

«O, nie! Wiem, że śmierć Dorasa poruszyła cię bardziej niż cud dzisiejszego 

wieczoru. Nie bój się Boga, jeśli rzeczywiście zrozumiałeś i jeśli naprawdę 

chcesz odtąd być Moim przyjacielem.» 

«Widzę, że jesteś naprawdę prorokiem. Ja... to prawda, bałem się bardziej... 

przychodziłem do Ciebie z lęku przed karą, taką jaka [dotknęła] Dorasa. I tego 

wieczoru powiedziałem: “I tak oto przyszła kara. Jeszcze straszniejsza, bowiem 

nie uderzyła życia starego dębu, lecz [dotknęła] jego serca, jego radości życia, 

rażąc mały dąb, który dawał mi szczęście.” To nie był nieszczęśliwy wypadek. 

Zrozumiałem, że to było sprawiedliwe jak w przypadku Dorasa...» 

«Zrozumiałeś, że to było sprawiedliwe, lecz nie wierzyłeś jeszcze w Tego, który 
jest dobry.» 

«Masz rację. Jednak teraz to nie to samo. Zrozumiałem. Zatem przyjdziesz 

jutro?» 

«Eliaszu, zdecydowałem, że o świcie odchodzę, jednak – abyś nie myślał, że 

tobą gardzę – o jeden dzień przesunę Moje odejście. Jutro będę u ciebie.» 

«O! Naprawdę jesteś dobry. Zawsze będę o tym pamiętał.» 

«Żegnaj, Eliaszu. Dziękuję za wszystko. Te owoce są bardzo piękne, sery 

zapewne – tłuste, a wino z pewnością wyśmienite. Jednak mogłeś dać wszystko 
biednym w Moim imieniu.» 

«Dla nich też coś jest, jeśli chcesz, na spodzie. To miała być ofiara dla Ciebie.» 

«Zatem jutro rozdamy to razem, przed lub po posiłku. Spokojnej nocy, Eliaszu.» 

«Tobie również. Żegnaj.»  
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Odchodzi ze sługami. Piotr, ze swą sugestywną mimiką, wyjął to, co zawierał 

kosz, by go oddać sługom. Kładzie na stole sakiewkę przed Jezusem i – jakby 
kończąc wewnętrzną rozmowę – mówi: 

«Po raz pierwszy ten stary puchacz dał jałmużnę...» 

«To prawda – potwierdza Mateusz – Ja byłem chciwy, lecz on mnie 
przewyższał. Podwoił dzięki lichwie swój majątek.» 

«I dobrze... jeśli się nawraca... To piękna rzecz, prawda?» – mówi Izaak. 

«Tak, to piękna rzecz. Wydaje się, że właśnie tak jest» – potwierdza Filip i 

Bartłomiej. 

«Stary Eliasz nawrócony! Cha! Cha!» – śmieje się Piotr z całej duszy. 

Kuzyn Szymon, który trwał w zamyśleniu, mówi: 

«Jezu, chciałbym... chciałbym iść za Tobą. Nie jak oni, lecz przynajmniej jak 

niewiasty... Pozwól mi przyłączyć się do mojej matki i do Twojej... Wszyscy 

przychodzą... ja... ja jestem krewnym... Nie domagam się miejsca pomiędzy 

nimi, ale przynajmniej jako dobry przyjaciel...» 

«Niech Bóg cię błogosławi, synu! – woła Maria Alfeuszowa. –Jakże czekałam na 

to słowo od ciebie!»  

«Chodź. Ja nikogo nie odrzucam i nikogo nie przymuszam. Nie wymagam też 

wszystkiego od wszystkich. Biorę to, co możecie Mi dać. Co do niewiast, to 

dobrze będzie, jeśli nie będą ciągle same, kiedy pójdziemy w okolice im 
nieznane. Dziękuję, bracie.» 

«Idę to powiedzieć Maryi – mówi matka Szymona i dodaje: – Ona jest na dole, 

w Swym małym pokoiku. Modli się. Będzie bardzo szczęśliwa.» 

...Noc zapada szybko. Zapalają więc lampę, by zejść o zmierzchu już ciemnymi 

schodami. Jedni idą w prawo, inni – w lewo, aby odpocząć. Jezus wychodzi. 

Idzie nad brzeg jeziora. W osadzie panuje zupełna cisza. W tę bezksiężycową 

noc drogi są tak samo opustoszałe jak bezludny brzeg jeziora. Na niebie widać 

gwiazdy. Słychać odgłos fal muskających piasek. Jezus wchodzi do łodzi 

wyciągniętej na brzeg i siada. Opiera ramię o jej brzeg, podpiera głowę i trwa w 
tej pozycji. Rozmyśla czy modli się? Nie wiem. 

Bardzo cicho podchodzi do Niego Mateusz i pyta łagodnie: 

«Nauczycielu, śpisz?» 

«Nie. Rozmyślam. Chodź tu do Mnie, skoro nie śpisz.» 

«Wydałeś mi się zmartwiony, więc poszedłem za Tobą. Czy nie jesteś 

zadowolony z tego dnia? Poruszyłeś serce Eliasza. Przyjąłeś jako ucznia 
Szymona, syna Alfeusza...» 

«Mateuszu, nie jesteś tak prosty jak Piotr czy Jan. Jesteś bystry i wykształcony. 

Bądź także szczery. Czy ty byłbyś szczęśliwy z takich zwycięstw?» 

«Ależ... Nauczycielu... Oni są lepsi ode mnie, a Ty powiedziałeś mi kiedyś, że 

jesteś bardzo szczęśliwy, bo się nawróciłem...» 

«Tak. Jednak ty prawdziwie się nawróciłeś i byłeś szczery w dążeniu do Dobra. 

Przyszedłeś do Mnie bez całej tej pracy umysłowej. Przyszedłeś z pragnienia 
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ducha. Tak nie jest ani z Eliaszem... ani z Szymonem. Pierwszy został 

wstrząśnięty tylko powierzchownie: człowiek - Eliasz został wstrząśnięty, nie 

duch - Eliasz. On jest wciąż taki sam. Kiedy opadnie poruszenie wywołane przez 

cud na Dorasie i wnuku, Eliasz będzie taki jak wczoraj i zawsze. Szymon!... 

Szymon także jest tylko człowiekiem. Gdyby widział, że Mnie znieważają 

zamiast wychwalać, okazałby Mi współczucie i opuściłby Mnie, jak zawsze. Dziś 

wieczorem zdał sobie sprawę, że starzec, małe dziecko, trędowaty potrafią 

czynić to, czego on, krewny, nie umie. Widział, jak ugięła się przede Mną pycha 

faryzeusza, i zdecydował: “Ja też!”. Jednak to nie nawrócenia [dokonane] pod 

ościeniem ludzkich rozważań czynią Mnie szczęśliwym. Przeciwnie – one Mnie 

przygnębiają. Pozostań ze Mną, Mateuszu. Na niebie nie ma księżyca, lecz 

przynajmniej gwiazdy błyszczą. W Moim sercu dzisiejszego wieczoru są tylko 

łzy. Niech twoje towarzystwo będzie gwiazdą dla twego zasmuconego 
Nauczyciela...» 

«Nauczycielu, jeśli mogę... oczywiście! Tylko że ja jestem ciągle wielkim 

nieszczęśnikiem, niezdolnym nędzarzem. Zbytnio grzeszyłem, by móc Ci się 

podobać. Nie umiem mówić. Nie potrafię jeszcze wypowiadać słów nowych, 

czystych, świętych – teraz, gdy porzuciłem stary język oszustwa i rozwiązłości. 

Lękam się, że nigdy nie będę zdolny mówić z Tobą ani o Tobie.» 

«Nie, Mateuszu. Jesteś człowiekiem z całym bolesnym ludzkim 

doświadczeniem. Karmiłeś się błotem, a teraz posilasz się niebiańskim miodem. 

Możesz więc opowiadać o dwóch smakach, prawdziwie je znając. Możesz pojąć, 

zrozumieć i pomóc to zrozumieć swoim bliźnim teraźniejszym i przyszłym. Będą 

ci wierzyć właśnie dlatego, że jesteś człowiekiem, biednym człowiekiem, który 

dzięki swej decyzji staje się sprawiedliwym, jak w Bożym zamyśle. Pozwól Mi, 

Człowiekowi - Bogu, wesprzeć się na tobie, człowieku, którego kocham do tego 
stopnia, że opuściłem dla ciebie Niebo, by dla ciebie umrzeć.» 

«Nie, nie umrzeć. Nie mów mi, że dla mnie umrzesz!» 

«Nie dla ciebie, Mateuszu, lecz dla wszystkich Mateuszów na całej ziemi i 

wszystkich wieków. Obejmij Mnie ramieniem, Mateuszu, ucałuj twego 

Chrystusa, za siebie, za wszystkich. Przynieś ulgę Memu wyczerpaniu 

niezrozumianego Odkupiciela. Ja przyniosłem ci ulgę w twoim cierpieniu 

grzesznika. Osusz Moje łzy... bo być tak mało zrozumianym to Moja gorycz, 
Mateuszu.» 

«O! Panie! Panie! Tak! Tak!...» 

Mateusz siedzi przy Nauczycielu, – którego otoczył ramieniem – i pociesza Go 

swą miłością. 

23. UCZTA W DOMU FARYZEUSZA ELIASZA, W KAFARNAUM 

Napisane 14 maja 1945. A, 5038-5043 

Dziś jest wielkie poruszenie w domu Eliasza. Słudzy i służące chodzą tam i z 

powrotem, a pomiędzy nimi uradowany mały Elizeusz. Potem [wchodzą] dwie, a 

następnie jeszcze dwie poważane osoby. Rozpoznaję dwóch pierwszych. To ci, 

którzy byli z Eliaszem w domu Mateusza. Dwóch innych nie znam, jednak słyszę, 

jak ktoś mówi, że noszą imiona Samuel i Joachim. Jako ostatni wchodzi Jezus z 
Iskariotą. Wielkie wzajemne powitania, a potem pytanie: 

«Sam z nim? A inni?» 

«Inni są w wioskach. Powrócą wieczorem.» 
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«O, przykro mi. Sądziłem, że... Wczoraj wieczorem zaprosiłem tylko Ciebie, lecz 

rozumiałem przez to [zaproszenie] też Twoich uczniów. Teraz przestraszyłem 

się, że poczuli się obrażeni... albo może pogardzili wejściem do mojego domu z 
powodu zadawnionych nieporozumień. Cha! Cha!...» – Starzec się śmieje... 

«O, nie! Moi uczniowie nie znają próżnego przewrażliwienia ani nieuleczalnych 

uraz» [– mówi mu Jezus.]  

«Tak, tak, bardzo dobrze. Wejdźmy więc.» 

[Następuje] zwyczajowy ceremoniał oczyszczenia, a potem wchodzą do sali 

biesiadnej, otwartej na obszerny dziedziniec. Pierwsze róże wprowadzają tu 
radosny nastrój. 

Jezus głaszcze małego Elizeusza, bawiącego się na dziedzińcu. O minionym 

niebezpieczeństwie przypominają jedynie cztery czerwone ślady na małej 

rączce. Chłopiec nie pamięta już swego lęku. Rozpoznaje Jezusa. Chce z 

dziecięcą spontanicznością Go ucałować i otrzymać Jego pocałunek. Zarzucając 

ramiona wokół szyi Jezusa mówi do Niego, szepcząc Mu poprzez włosy, że gdy 
będzie duży, pójdzie z Nim. Pyta też: 

«Czy chcesz mnie?» 

«Chcę wszystkich. Bądź dobry, a pójdziesz ze Mną.» 

Dziecko odchodzi, pozdrawiając Go. 

Zajmują miejsca za stołem. Eliasz, chcąc okazać się doskonałym 

[gospodarzem], wskazuje miejsce obok siebie Jezusowi, a z drugiej strony 

Judaszowi, który znajduje się więc pomiędzy Eliaszem a Szymonem, Jezus zaś – 
pomiędzy Eliaszem i Uriaszem. 

Zaczyna się posiłek. Rozmowy, ogólne na początku, potem stają się ciekawsze. 

Ponieważ rany zadają ból, a łańcuchy ciążą, oto pojawia się odwieczna dyskusja 

na temat niewoli, w której Rzym trzyma Palestynę. [Nie wiem, czy] wybrano ten 

temat rozmowy specjalnie, czy też pojawił się bez złego zamiaru. Wiem, że 

pięciu faryzeuszy skarży się na nowe formy ucisku rzymskiego [uważając je] za 
świętokradztwo. Chcą zainteresować Jezusa swą dyskusją. 

«Rozumiesz? Chcą kontrolować wszystkie nasze dochody! Pojęli, że spotykamy 

się w synagogach, by mówić o tym i o nich. Grożą nam więc, że będą do nich 

wchodzić bez szacunku. Boję się, by pewnego dnia nie weszli też do domów 

kapłanów!» – krzyczy Joachim. 

«A Ty co powiesz? Czy to nie budzi w Tobie wstrętu?» – pyta Eliasz. 

Jezus, zapytany bezpośrednio, odpowiada: 

«Jako Izraelity – tak. Jako człowieka – nie.» 

«Po co to rozróżnienie? Nie rozumiem. Czy jesteś dwoma w jednym?» 

«Nie. Jest we Mnie ciało i krew, czyli natura zwierzęca. Jest też duch. Duch 

Izraelity, szanujący Prawo, cierpi z powodu profanacji. Ciało i krew – nie, bo 
brakuje Mi ościenia, raniącego was.» 

«Jakiego?» 

«Korzyści. Przyznajecie, że spotykacie się w synagogach, aby mówić także o 

interesach, nie lękając się niedyskretnych uszu. Boicie się jednak, że już tego 
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nie będziecie mogli czynić. W związku z tym obawiacie się, że nie zataicie już 

żadnej najmniejszej sumy przed ściągającym podatki i że będziecie musieli 

płacić podatki zgodne z tym, co posiadacie. Ja nic nie mam. Żyję z dobroci 

bliźniego i kochając bliźniego. Nie mam złota, nie mam pól, winnic, domów – z 

wyjątkiem matczynego domku w Nazarecie, tak małego i tak ubogiego, że 

zbierający podatki nim gardzi. Nie dręczy Mnie więc obawa przed oskarżeniem o 

składanie fałszywych oświadczeń; nie boję się, że zostanę opodatkowany i 

ukarany. Wszystko, co posiadam, to Słowo, które Bóg Mi dał i które Ja daję. A 

jest to coś tak wzniosłego, że człowiek nie może tego w żaden sposób uderzyć.» 

«A gdybyś był na naszym miejscu, jak byś się zachował?» 

«No cóż, nie obrażajcie się, jeśli ujawnię wam jasno Moją myśl, tak odmienną 

od waszej. Mówię wam prawdę, że postąpiłbym inaczej.» 

«Jak?» 

«Nie raniąc świętej prawdy. To zawsze najwyższa wartość, nawet jeśli odnosi 

się do rzeczy tak ludzkich, jakimi są podatki.» 

«Coś takiego! Coś takiego! Zostalibyśmy odarci ze skóry! Nie zastanawiasz się 

nad tym, że posiadamy wiele, a więc musielibyśmy oddać [im] wiele!»  

«Jak rzekliście: Bóg dał wam wiele. Powinniście stosownie do tego wiele 

dawać. Po co działać tak nieuczciwie? Na biednego niestety nakłada się 

nadmierne podatki. Wiemy, ileż podatków istnieje w Izraelu: podatków 

naszych, niesprawiedliwych! Służą wielkim, którzy posiadają już tak wiele! Są 

rozpaczą ubogich, którzy muszą je oddawać, nawet jeśli cierpią głód. Nie do 

tego zachęca nas miłość bliźniego. Powinniśmy się troszczyć – my, Izraelici – o 
wzięcie na ramiona obciążeń, przytłaczających ubogich.» 

«Mówisz tak, bo również jesteś ubogi!» 

«Nie, Uriaszu. Mówię tak, bo to sprawiedliwe. Dlaczego Rzym mógł i nadal może 

tak nas uciskać? Dlatego, że zgrzeszyliśmy i podzieliły nas spory. Bogacz 

nienawidzi ubogiego, ubogi nienawidzi bogacza. Nie ma sprawiedliwości, więc 
nieprzyjaciel korzysta, aby nas podbić.» 

«Wspomniałeś wiele spraw... Jakie są inne?» 

«Nie uchybiłbym prawdzie, przekształcając charakter pomieszczenia 

poświęconego oddawaniu czci [Bogu], czyniąc z niego bezpieczne schronienie 

dla ludzkich spraw.» 

«Czynisz nam wyrzut?» 

«Nie. Odpowiadam. Macie sumienia. Jesteście nauczycielami i dlatego...» 

«Ja powiedziałbym, że to jest chwila, by powstać, zbuntować się, ukarać 

najeźdźcę i ustanowić naszą władzę.» 

«To prawda, to prawda! Masz rację, Szymonie. Ale tu jest Mesjasz. On powinien 

to zrobić» – odpowiada mu Eliasz. 

«Przebacz mi, Jezu, ale Mesjasz jest na razie samą Dobrocią. Udziela wszystkim 

rad, lecz nie pobudza do powstania. Zrobilibyśmy...» 

«Posłuchaj, Szymonie. Przypomnij sobie Księgę Królów. Saul był w Gilgal, a 

Filistyni – w Mikmas. Lud się bał i rozproszył się, prorok Samuel nie przybywał. 

Saul chciał górować nad sługą Bożym i sam złożył ofiarę. Przypomnij sobie 
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odpowiedź, jaką Samuel – po przybyciu – dał nieroztropnemu królowi Saulowi: 

“Głupio postąpiłeś i nie zachowałeś nakazów, danych ci przez Pana. Gdybyś 

tego nie uczynił, wtedy Pan już na zawsze umocniłby twoje panowanie nad 

Izraelem. Zamiast tego królestwo twoje już się nie ostoi.” Działanie nie w porę i 

pełne pychy nie posłużyło ani królowi, ani ludowi. Bóg zna godzinę, nie 

człowiek. Bóg zna sposoby, nie człowiek. Pozwólcie działać Bogu, zasługując na 

Jego pomoc przez święte zachowanie. Moje Królestwo nie nadejdzie przez bunt 

ani okrucieństwo, a jednak zostanie ustanowione. Nie będzie przeznaczone dla 

małej liczby, lecz będzie powszechne. Błogosławieni, którzy przyjdą do niego 

nie zmyleni Moim ubogim wyglądem – według [oceny] ziemskiego ducha – i 

ujrzą we Mnie Zbawiciela. Nie lękajcie się. Ja będę Królem. Królem 

pochodzącym z Izraela. Królem, który rozciągnie panowanie na całą ludzkość. 

Jednak wy, nauczyciele Izraela, nie zniekształcajcie Moich słów ani słów 

Proroków, którzy Mnie zapowiadają. Żadne ludzkie królestwo, choćby 

najpotężniejsze, nie jest powszechne ani wieczne. A Prorocy mówią, że takim 

będzie Moje [królestwo]. Niech to was oświeci w odniesieniu do rzeczywistości i 

duchowego charakteru Mojego Królowania. Opuszczam was. Mam jeszcze 

prośbę do ciebie, Eliaszu. Oto twoja sakiewka. U Szymona, syna Jony, schronili 

się biedni, przybyli zewsząd. Chodź ze Mną rozdzielić jałmużnę. Pokój wam 

wszystkim.» 

«Ależ zostań jeszcze!» – proszą uporczywie faryzeusze. 

«Nie mogę. Są tam ludzie, którzy cierpią cieleśnie i duchowo. Czekają na 

pocieszenie. Jutro odejdę daleko. Chcę, żeby wszyscy bez rozczarowania 
patrzyli, jak odchodzę.» 

«Nauczycielu, ja... jestem stary i zmęczony. Idź Ty w moim imieniu. Masz ze 

Sobą Judasza, syna Szymona. My go dobrze znamy... Zrób to, zrób to sam. Bóg 

niech będzie z Tobą.» 

Jezus wychodzi z Judaszem, który – gdy tylko znalazł się na podwórku – mówi: 

«Stara żmija! Co chciał powiedzieć?» 

«Nie myśl o tym! Albo raczej myśl, że chciał cię pochwalić.» 

«To niemożliwe, Nauczycielu! Te usta nigdy nie chwalą tego, kto czyni dobrze. 

Chcę powiedzieć, że nigdy [nie robią tego] szczerze. A co do pójścia [z Tobą]!... 

On brzydzi się biedakiem i boi się jego przekleństwa. Tak często zadręczał 
tutejszych ubogich. Mogę bez strachu to przysiąc. To dlatego...» 

«Dobrze, Judaszu, dobrze. Pozostaw osądzanie Bogu.» 

24. USUNIĘCIE SIĘ NA GÓRĘ PRZED WYBOREM APOSTOŁÓW [por. Mk 3,13]  

Napisane 15 maja. A, 5044-5048 

Tej nocy miałam straszliwą wizję twarzy, którą ojciec zna: widzę ją i jestem nią 

przerażona. 

Łodzie Piotra i Jana kołyszą się na spokojnym jeziorze. Za nimi płyną pozostałe 

małe łódki znad brzegów Tyberiady, jak sądzę. Liczne są łodzie i łódki pływające 

tam i z powrotem, usiłujące dogonić, a nawet wyprzedzić łódź Jezusa. Potem 

znowu płyną za Nim. Prośby, błagania, krzyki, żądania mieszają się z [szumem] 
lazurowych fal. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#13
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Jezus ma w Swej łodzi Maryję oraz matkę Jakuba i Judy, w drugiej zaś łodzi 

znajduje się Maria Salome z synem Janem oraz z Zuzanną. Jezus niestrudzenie 
obiecuje, odpowiada, błogosławi.  

«Powrócę, tak. Obiecuję wam to. Bądźcie dobrzy. Pamiętajcie o Moich słowach, 

by je połączyć z tymi, które wam powiem potem. Rozłączenie będzie krótkie. 

Nie bądźcie samolubni. Przybyłem także do innych. Spokój! Spokój! W 

przeciwnym razie zrobicie sobie krzywdę. Tak, będę się za was modlił. Zawsze 

będę blisko was. Pan niech będzie z wami. Oczywiście, że będę pamiętał o 
twoich łzach i zostaniesz pocieszony. Ufaj! Miej wiarę!» 

I tak – posuwając się naprzód pośród błogosławieństw i obietnic – łódź dopływa 

do brzegu. Nie jest to Tyberiada, lecz jakaś mała osada, a ściślej – grupa 
domostw, ubogich i prawie opustoszałych.  

Jezus i [uczniowie] wysiadają. Łodzie cofają się, zawracają, kierowane przez 

pomocników i Zebedeusza. Inne łodzie naśladują ich, choć liczne osoby, które 

się tam znajdują, wysiadają i chcą za wszelką cenę iść za Jezusem. Wśród nich 

widzę Izaaka z jego dwoma podopiecznymi: Józefem i Tymonem. Nie 
rozpoznaję innych osób. Są w każdym wieku, od młodzieńców po starców. 

Jezus opuszcza wioskę, której mieszkańcy pozostają obojętni. Są nieliczni i 

mizernie odziani. Jezus każe dać im jałmużnę i idzie ku głównej drodze. 
Zatrzymuje się. 

«A teraz rozdzielimy się – mówi. – Matka z Marią i Salome pójdzie do Nazaretu. 

Zuzanna może wrócić do Kany. Ja wkrótce powrócę. Wiecie, co jest do 
zrobienia. Bóg niech będzie z wami!» 

Z Matką żegna się w sposób szczególny. Jest uśmiechnięty, a gdy Maryja – dając 

innym przykład – klęka, by otrzymać błogosławieństwo, Jezus uśmiecha się z 

największą słodyczą. Niewiasty – z którymi idzie Alfeusz, syn Sary, i Szymon – 

udają się miasta. 

Jezus odwraca się do pozostałych osób: 

«Odchodzę, lecz was nie odsyłam. Pozostawiam was na jakiś czas. Usuwam się 

wraz z nimi do tych parowów, które widać w dole. Niech ci, którzy chcą na Mnie 

czekać, pozostaną na tej równinie, a inni niech powrócą do siebie. Zatrzymuję 

się na modlitwę, jestem bowiem w przededniu wielkich spraw. Niech ci, którym 

droga jest sprawa Ojca, modlą się – zjednoczeni w duchu ze Mną. Pokój niech 

będzie z wami, dzieci. Izaaku, wiesz, co masz czynić. Błogosławię cię, mały 

pasterzu.» 

Jezus uśmiecha się do biednego Izaaka, odtąd pasterza ludzi, którzy gromadzą 

się wokół niego. 

Jezus idzie oddalając się od jeziora. Kieruje się w sposób pewny w stronę 

wąwozu, znajdującego się pomiędzy wzgórzami, ciągnącymi się od jeziora w 

kierunku zachodnim, jakby całkiem równolegle do siebie. Pomiędzy dwoma 

skalistymi, kamienistymi wzgórzami, tak strzelistymi jak w fiordach, mały 

strumyk pieni się, spadając hałaśliwie. Ponad nim wznosi się grzbiet dzikiej 

góry z roślinami, które wyrosły we wszystkich kierunkach, jak mogły, pomiędzy 

kamieniami. Ścieżka dla kóz pnie się zboczem najbardziej kamienistym. Tę 
właśnie dróżkę wybiera Jezus. 

Uczniowie idą za Nim z trudem, gęsiego, w całkowitym milczeniu. Gdy Jezus 

zatrzymuje się – aby im pozwolić złapać oddech w miejscu nieco szerszym niż 

dróżka, wydającym się rysą na tym niedostępnym wzniesieniu – patrzą na 
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siebie bez słowa. Spojrzeniami pytają: “Dokąd On nas prowadzi?” Jednak nie 

mówią nic. Z rosnącym uczuciem zawodu patrzą na Jezusa idącego naprzód 

poprzez dziki wąwóz, wypełniony grotami, szczelinami, skałami. To sprawia, że 

marsz jest uciążliwy. [Utrudniają go] też ciernie oraz tysiące innych roślin, 

czepiających się ubrań zewsząd: drapią, dotykają i uderzają w twarz. Nawet 
najmłodsi, obładowani ciężkimi torbami, utracili dobry nastrój.  

W końcu Jezus zatrzymuje się i mówi:  

«To tu spędzimy tydzień na modlitwie, abyście się przygotowali do czegoś 

wielkiego. To dlatego chciałem się usunąć na miejsce opustoszałe, oddalone od 

wszelkiej drogi, od każdej wioski. Są tu groty, które niegdyś służyły ludziom. 

Posłużą i nam. Jest tu świeża woda w obfitości, choć teren jest suchy. Mamy 

dosyć innego chleba i jedzenia na czas pobytu. Ci, którzy byli ze Mną w zeszłym 

roku na pustyni, wiedzą, jak tam żyłem. Tutaj to królewska siedziba w 

porównaniu z tamtym miejscem. Pora roku już łagodna, odejmie surowość 

chłodów i [skwar] słońca w czasie naszego pobytu. Zechciejcie więc spędzić tu 

[czas] z dobrej woli. Być może już nigdy więcej nie będziemy wszyscy razem w 

taki sposób i całkiem sami. Ten pobyt musi was zjednoczyć, czyniąc z was już 
nie grupę dwunastu mężów, lecz jeden związek. 

Nic nie mówicie? O nic Mnie nie pytacie? Połóżcie na skale ciężary, które 

niesiecie. Rzućcie na dno doliny inne brzemię, które macie w sercu: waszą 

ludzką naturę. Przywiodłem was tu, aby mówić do waszego ducha, aby karmić 

waszego ducha, aby was uczynić duchem. Nie wypowiem wielu słów. Tak wiele 

mówiłem już od roku, odkąd jestem z wami! Wystarczy. Gdybym słowami miał 

was zmienić, musiałbym być z wami dziesięć, sto lat, a wy wciąż bylibyście 

niedoskonali. Nadszedł dla Mnie teraz czas posłużenia się wami i dlatego muszę 

was uformować. Uciekam się do wielkiego środka, do wielkiej broni: do 

modlitwy. Zawsze modliłem się za was. Teraz jednak chcę, abyście wy się 

modlili. Nie uczę was jeszcze Mojej modlitwy, lecz ukazuję wam, jak się modlić i 

czym jest modlitwa. To rozmowa dzieci z Ojcem, rozmowa ducha z Duchem – 

otwarta, ciepła, ufna, spokojna, szczera. Modlitwa jest wszystkim: to wyznanie, 

poznanie samego siebie, to płacz nad sobą, to zobowiązanie podejmowane 

wobec siebie i wobec Boga, to prośba do Boga – wszystko u stóp Ojca. Ona nie 

może się odbywać w zgiełku, wśród rozproszeń, chyba że jest się olbrzymem 

modlitwy. Jednak nawet olbrzymy cierpią z powodu sprzeciwów i odgłosów 

świata w czasie godzin modlitwy. Wy nie jesteście olbrzymami, lecz pigmejami. 

Jesteście dopiero dziećmi, jeśli chodzi o ducha. Jesteście jeszcze niezbyt 

rozwinięci z punktu widzenia duchowego. Dojdziecie tu do dojrzałego wieku 

duchowego. Reszta przyjdzie potem. 

Rano, w południe i wieczorem będziemy się spotykać, aby wspólnie modlić się 

dawnymi słowami Izraela i dzielić się chlebem. Potem każdy powróci do swej 

groty, skupiony na Bogu, na swej duszy i na wszystkim, co wam mówiłem o 

waszej misji i o waszych uzdolnieniach. Oceńcie siebie, wsłuchajcie się w siebie, 

zadecydujcie. Po raz ostatni wam to mówię. Potem będziecie musieli stać się 

tak doskonałymi, jak możecie, bez zmęczenia [płynącego z] ludzkiej natury. 

Wtedy nie będzie już Szymona, syna Jony, ani Judasza, syna Szymona. Nie 

będzie już Andrzeja ani Jana, Mateusza czy Tomasza. Będziecie Moimi 

szafarzami. Idźcie. Każdy musi być sam. Ja będę w tej grocie zawsze obecny. 

Jednak nie przychodźcie bez ważnej przyczyny. Musicie się nauczyć działać 

samodzielnie i sami sobie wystarczać. Zaprawdę mówię wam: przed rokiem się 
poznaliśmy, a za dwa lata będziemy się musieli rozstać. 

Biada wam i biada Mnie, jeśli nie nauczylibyście się działać sami. Bóg niech 

będzie z wami. Judaszu, Janie, zanieście jedzenie do wnętrza Mojej groty – do 

tej. Trzeba, aby go wystarczyło, więc będę je wydzielał.» 
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«Jest go za mało!...» – zauważa ktoś. 

«Tyle potrzeba, aby nie umrzeć. Żołądek zbyt napełniony przytłacza ducha. Ja 

chcę was wznieść, a nie obciążyć.» 

25. WYBÓR DWUNASTU APOSTOŁÓW [por. Mt 10,1-4; Mk 3,13-19; Łk 6,12-16]  

Napisane 16 maja 1945. A, 5049-5060  

Brzask bieli góry i wydaje się łagodzić to dzikie wzniesienie, na którym słychać 

jedynie odgłos strumienia, pieniącego się w dole. Dźwięk ten odbija się po 

górach wypełnionych grotami, wydając szczególny odgłos. Tam, gdzie 

zatrzymali się na modlitwę, słychać jedynie nieśmiały szmer w listowiu i w 

trawie: pierwsze przebudzone ptaki i ostatnie nocne zwierzęta, umykające do 

kryjówek. Kilka zajęcy lub dzikich królików, które właśnie skubią od dołu krzew 

morwowy, ucieka w przerażeniu na odgłos toczącego się kamienia. Potem 

podchodzą nieśmiało. Podnoszą uszy, nasłuchując najmniejszego dźwięku. 

Widząc, że wszystko jest spokojne, powracają do swego krzaka. Rosa zwilża 

wszystkie listki i każdy kamień. Las wydziela silny zapach mchu, mięty i 

majeranku.  

Rudzik zeskakuje na brzeg groty, której za dach służy wystający odłamek 

[skały]. Porusza głową, trzymając się prosto na swoich łapkach, gotowy do 

ucieczki. Zagląda do środka, patrzy na ziemię, wydaje swoje “ćwir, ćwir”, 

pytające i... spragnione okruszków chleba leżących na ziemi, do których jednak 

nie odważa się podfrunąć. Zeskakuje dopiero na widok wielkiego kosa, który go 

uprzedza, zbliżając się podskokami z ukosa – śmieszny ze swym szelmowskim 

wyglądem i profilem starego notariusza, któremu brak do całości jedynie 

okularów. Rudzik posuwa się za śmiałym paniczem, który od czasu do czasu 

zanurza swój żółty dziób w wilgotnej ziemi w poszukiwaniu... 

“wykopaliskowego” jedzenia. Potem idzie naprzód po swoim “ćwir” lub krótkim, 

istnie łobuzerskim gwiździe. Rudzik przełyka okruszki i staje zaskoczony, 

widząc, że kos – wszedłszy spokojnie do cichej groty – wychodzi z niej z 

kawałkiem sera, którym uderza o kamień, aby go rozbić na mniejsze cząstki i 

przyrządzić sobie wystawny posiłek. Potem powraca do środka. Rzuca 

zalęknione spojrzenie i nie znajduje nic więcej. Wydaje piękny kpiący gwizd i 

odfruwa, kończąc śpiew na wierzchołku dębu, którego szczyt wynurza się w 

lazurze poranka. Rudzik także odfruwa z powodu hałasu, jaki dochodzi z 
wnętrza groty... Pozostaje na delikatnej gałązce, zwisającej w powietrzu.  

Jezus podchodzi do wejścia i kruszy chleb, przyzywając łagodnie ptaki 

modulowanym dźwiękiem, dobrze naśladującym świergot licznych małych 

ptaszków. Potem odsuwa się i idzie wyżej. Staje nieruchomo przy skalnej 

ścianie, by nie przestraszyć Swych przyjaciół nadchodzących żywo: najpierw 

rudzika, a potem innych, licznych, różnych gatunków. Myślę – bo takie mam 

doświadczenie – że zwierzęta, nawet najbardziej nieufne, podchodzą do tych, w 

których instynktownie wyczuwają obrońców, a nie – do nieprzyjaciół. 

Znieruchomienie Jezusa bądź Jego spojrzenie sprawiają, że po jakimś czasie 

ptaszki skaczą w odległości kilku centymetrów od Niego. Rudzik, już syty, frunie 

ponad skałę, o którą opiera się Jezus, czepia się małej odnogi powojnika i huśta 

się nad głową Pana, jakby miał zamiar usiąść na niej lub na ramieniu. Posiłek 

skończony. Słońce złoci szczyty gór, a następnie najwyższe gałęzie krzewów, 

podczas gdy dolina jest jeszcze cała pogrążona w bladym świetle poranka. 

Ptaki, zadowolone i nasycone, odfruwają ku słońcu i śpiewają całymi 
gardziołkami. 

«A teraz idźmy obudzić Moje inne dzieci» – mówi Jezus.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-10.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#13a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-06.htm#12a
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Schodzi, bo Jego grota jest położona najwyżej. Idąc od jednej do drugiej groty 

wzywa po imieniu dwunastu śpiących. 

Szymon, Bartłomiej, Filip, Jakub, Andrzej odzywają się natychmiast. Mateusz, 

Piotr i Tomasz są wolniejsi w odpowiedzi. Juda Tadeusz idzie na spotkanie 

Jezusa zaraz, gdy tylko widzi Go na progu, już gotowy i przebudzony. 

Tymczasem drugi kuzyn oraz Iskariota i Jan śpią twardo, tak że Jezus musi nimi 
potrząsać na ich posłaniach z liści, aby się przebudzili.  

Jan, wołany jako ostatni, śpi tak głęboko, że nie zdaje sobie sprawy, Kto go 

wzywa. Zamroczony snem szepcze, jeszcze w półśnie: 

«Tak, mamo, zaraz wstanę...» 

Potem odwraca się. Jezus się uśmiecha, siada na posłaniu z liści nazbieranych w 

lesie. Pochyla się i całuje w policzek Swego Jana, który otwiera oczy i 
nieruchomieje jak posąg na widok Jezusa. Siada nagle i mówi: 

«Potrzebujesz Mnie? Oto jestem.» 

«Nie. Obudziłem cię, jak wszystkich pozostałych. Jednak ty wziąłeś Mnie za 

swoją mamę. Pocałowałem cię więc, jak to robią mamy.» 

Jan ma na sobie jedynie spodnią szatę, bo wierzchnią i płaszczem był przykryty. 

Tuli się do szyi Jezusa i chroni głowę między Jego ramieniem a policzkiem 

mówiąc: 

«O! Ty jesteś kimś więcej niż matka. Ty!... Ją opuściłem dla Ciebie, lecz Ciebie 

nie opuściłbym dla niej! Ona zrodziła mnie dla ziemi, lecz Ty rodzisz mnie dla 
Nieba. O! Wiem o tym!» 

«Cóż wiesz więcej od innych?» [ – pyta Jezus.] 

«To, co Pan powiedział mi w tej grocie. Widzisz, nigdy nie przyszedłem do 

Ciebie. Myślę, że towarzysze powiedzieliby, że to obojętność i pycha. Jednak to, 

co oni myślą, nie obchodzi mnie. Wiem, że Ty znasz prawdę. Nie przychodziłem 

do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Wcielonego, lecz [szedłem] ku Temu, kim Ty 

jesteś w łonie Ognia, którym jest Wieczna Miłość Trójcy Przenajświętszej – Jej 

Natura, Jej Istota, Jej prawdziwa Istota. O! Nie umiem wypowiedzieć 

wszystkiego, co pojąłem w tej ciemnej grocie. Była mroczna, lecz stała się dla 

mnie tak pełna światła! W tej zimnej kryjówce płonąłem ogniem nie mającym 

kształtu, który zstąpił w głąb mojej istoty i rozpalił mnie słodką męką. Ta 

bezgłośna jaskinia śpiewała mi prawdy niebiańskie o tym, kim Ty jesteś: Drugą 

Osobą niewysłowionej Tajemnicy, którą jest Bóg. Przeniknąłem ją, bo sam Bóg 

natchnął mnie, a ja zawsze miałem Go w sobie. I wszystkie moje pragnienia, 

moje łzy, wszystkie moje prośby złożyłem w Twym Boskim łonie, Słowo Boże. 

Pomiędzy tak licznymi słowami, które usłyszałem od Ciebie, nigdy nie było 

słowa tak głębokiego, jak to, które mi tutaj powiedziałeś, Ty – Syn Boga; Ty – 

Bóg jak Ojciec; Ty – Bóg jak Duch Święty; Ty, który jesteś jądrem Bożej Trójcy... 

O! Być może bluźnię! Ale wydaje mi się, że to tak jest, bo gdyby nie było Ciebie i 

Miłości pochodzącej od Ojca i Miłości powracającej do Ojca, zabrakłoby Miłości, 

Boskiej Miłości. Wtedy Boskość nie byłaby już Trynitarna i zabrakłoby Jej cechy 

najwłaściwszej Bogu: Jego Miłości! O! Jest we mnie tak wiele... lecz to jak 

woda, która burzy się z powodu zapory, lecz nie może wypłynąć... Wydaje mi 

się, że umieram, tak gwałtowne i wzniosłe jest poruszenie, które zstąpiło w 

moje serce, odkąd Cię pojąłem... Jednak za nic w świecie nie chciałbym być od 

tego uwolniony... Daj mi umrzeć z tej miłości, mój słodki Boże!» 
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Jan śmieje się i płacze, rozpłomieniony, rozpalony miłością. Spoczywa na piersi 

Jezusa, jakby ten żar go wyczerpywał. Jezus głaszcze go, płonąc również 
miłością.  

Jan ochłonął pod wpływem pokory, której fala skłania go do błagania:  

«Nie mów innym tego, co Ci powiedziałem. Z pewnością oni także mogli żyć 

Bogiem, jak ja to przeżywałem przez te dni. Połóż jednak na mojej tajemnicy 

kamień milczenia.» 

«Bądź spokojny, Janie. Nikt nie pozna twoich zaślubin z Miłością. Ubierz się. 

Musimy odejść.» 

Jezus wychodzi na ścieżkę, na której już znajdują się inni. Twarze ich stały się 

poważne, bardziej skupione. Najstarsi wyglądają jak patriarchowie. Młodzi mają 

[w sobie] coś dojrzałego, dostojnego, co wcześniej zakrywała młodość. 

Iskariota patrzy na Jezusa z nieśmiałym uśmiechem na twarzy, na której widać 

ślady łez. Jezus, przechodząc, głaszcze go. Piotr... nie odzywa się. To u niego 

tak dziwne, że zaskakuje bardziej niż jakakolwiek inna przemiana. Patrzy 

uważnie na Jezusa z nową godnością, która wydaje się powiększać czoło na 

skroniach nieco odsłoniętych i czyni poważniejszymi oczy, w których był dotąd 

błysk dowcipu. Jezus woła go i zatrzymuje przy Sobie, czekając na wyjście Jana. 

Nie umiem powiedzieć, czy jego oblicze jest bledsze czy bardziej zaróżowione, 

lecz płonie na nim ogień, który – choć nie zmienia koloru jego twarzy – staje się 
widoczny. Wszyscy na niego patrzą. 

«Chodź tu, Janie, blisko Mnie, i ty także, Andrzeju, i ty, Jakubie, synu 

Zebedeusza. Również ty, Szymonie, ty, Bartłomieju, Filipie, i wy, Moi bracia, i ty, 

Mateuszu. Judaszu, synu Szymona – tu, naprzeciw Mnie. Tomaszu, chodź tutaj. 

Siądźcie. Muszę wam coś powiedzieć.» 

Siadają spokojni jak dzieci, wszyscy nieco pochłonięci swym wewnętrznym 

światem, a jednak skupieni jak nigdy dotąd na Jezusie. 

«Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wiecie to wszyscy. Wasza dusza powiedziała 

to waszemu rozumowi. Dusza w tych dniach była królową. Pouczyła rozum o 

dwóch wielkich wartościach: o pokorze i milczeniu – dziecku pokory – oraz o 
roztropności. [Te cnoty są] córkami miłości.  

Przed zaledwie ośmioma dniami przybyliście tutaj. Jak dzielne dzieci, które chcą 

zadziwiać i przewyższyć swego rywala, mówiliście o waszej odwadze, o waszej 

nowej wiedzy. Teraz milczycie. Z dzieci staliście się młodzieńcami. Już wiecie, 

że mówieniem moglibyście zadręczyć towarzysza – który być może został mniej 

obdarowany przez Boga – i milczycie. Jesteście jak dziewczynki, które wyszły z 

wieku dziecięcego. Zrodziła się w was święta wstydliwość wskutek przemian, 

jakie ukazała wam tajemnica zaślubin dusz z Bogiem. Te groty w pierwszym 

dniu wydawały się wam zimne, wrogie, odpychające... Teraz patrzycie na nie 

jak na weselne komnaty, pachnące i oświetlone. W nich poznaliście Boga. 

Przedtem wiedzieliście coś o Nim, lecz Go nie znaliście w sposób bliski, który z 

dwóch czyni jedno. Pomiędzy wami są mężowie żonaci od wielu lat; są inni, 

którzy mieli z niewiastami zwodnicze związki; jest kilku, którzy z różnych 

przyczyn wytrwali w czystości. Ci, którzy byli wstrzemięźliwi, wiedzą teraz, 

czym jest miłość doskonała, jak dowiedzieli się o tym żonaci. I nawet mogę 

powiedzieć, że nikt nie wie lepiej, czym jest miłość doskonała, od tego, kto nie 

poznał pragnienia ciała. Bóg bowiem objawia się dziewicom w całej Swej pełni 

dla radości, którą odczuwa dając Siebie temu, kto jest czysty, odnajdując coś z 

Samego Siebie, Najczystszego, w stworzeniu wolnym od rozwiązłości, dla 

wynagrodzenia mu tego, czego ono siebie pozbawia z miłości do Niego.  
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Zaprawdę powiadam wam, że z powodu miłości, jaką mam do was, i z powodu 

mądrości, jaką posiadam, gdybym nie miał obowiązku wypełnienia dzieła Ojca, 

chciałbym was tu zatrzymać i pozostawać z wami, w odosobnieniu, pewien, że 

w ten sposób uczynię was szybko wielkimi świętymi, już bez błądzenia, bez 

zdrad, bez upadków, bez opóźnień i cofania się wstecz. Jednak nie mogę [tak 

postąpić]. Ja muszę iść i wy musicie iść. Świat czeka na nas: bezbożny i 

odrywający od Boga świat, który potrzebuje nauczycieli i odkupicieli. Chciałem 

dać wam poznać Boga, abyście Go kochali bardziej niż świat, który wraz ze 

swymi przyjemnościami nie daje tyle, ile jeden Boży uśmiech. Chciałem sprawić, 

byście rozmyślali nad tym, czym jest świat, i nad tym, kim jest Bóg, abyście 

pragnęli tego, co jest lepsze. W tej chwili pragniecie jedynie Boga. O! Gdybym 

mógł zatrzymać wasz wzrok na tej godzinie, na tym gorącym pragnieniu! 

Jednak świat na nas czeka. I my pójdziemy do czekającego na nas świata. W 

imię świętej Miłości: jak Ona wysłała Mnie na świat, tak Ja was posyłam Moim 

poleceniem do świata. Jednak błagam was! Zachowujcie w waszym sercu, jak 

perłę w szkatule, skarb tych dni, w których przypatrywaliście się sobie, 

pielęgnowali się i podnosili, przyoblekali i jednoczyli z Bogiem. Zachowujcie i 

strzeżcie te drogocenne wspomnienia w sercach jak kamienie świadectwa 
wzniesione przez Patriarchów na pamiątkę przymierza z Bogiem. 

Począwszy od dziś, nie jesteście już [tylko] Moimi szczególnie umiłowanymi 

uczniami, lecz apostołami stojącymi na czele Mego Kościoła. Od was wywodzić 

się będą na przestrzeni wieków wszystkie [stopnie] hierarchiczne. Nazwie się 

was nauczycielami mającymi za Nauczyciela waszego Boga w Jego potrójnej 

mocy, mądrości i miłości. Nie wybrałem was dlatego, że najbardziej na to 

zasługiwaliście. Uczyniłem to z powodu splotu przyczyn, których nie musicie 

teraz znać. Wybrałem was na miejsce pasterzy, którzy są Moimi uczniami od 

czasu, gdy byłem kwilącym [Niemowlęciem]. Dlaczego to zrobiłem? Bo dobrze 

było tak uczynić. Pomiędzy wami są Galilejczycy i Żydzi, wykształceni i nie 

posiadający wiedzy, bogaci i ubodzy. To dla świata, aby nie mówiono, że miałem 

upodobanie w jednej kategorii [ludzi]. Jednak wy nie podołacie wszystkiemu, co 
jest do zrobienia – ani teraz, ani później. 

Nie wszyscy pamiętacie pewien fragment Pisma. Przypomnę wam. W drugiej 

Księdze Paralipomeny, w dwudziestym dziewiątym rozdziale, jest mowa o tym, 

jak Ezechiasz, król Judy, oczyścił Świątynię. Po oczyszczeniu nakazał złożyć 

ofiary za grzechy, za królestwo, za świątynię i za Judę, a potem rozpoczął ofiarę 

indywidualną. Nie wystarczało kapłanów do składania ofiar, dlatego wezwano 
na pomoc lewitów, konsekrowanych rytem krótszym niż kapłani. 

To właśnie uczynię. Wy jesteście kapłanami, których Ja, Najwyższy Wieczny 

Kapłan, przygotowywałem długo i troskliwie. Zbyt mało jednak was będzie, aby 

podejmować coraz większe ofiary indywidualne dla Pana, ich Boga. Łączę was 

więc z uczniami, którzy pozostają uczniami: z tymi, którzy oczekują was u stóp 

góry; z tymi, którzy są już bardziej wyniesieni, którzy rozeszli się po ziemi 

izraelskiej, a potem zostaną rozproszeni po wszystkich krańcach ziemi. Im 

zostaną powierzone podobne zadania, bo misja jest jedna. Świat będzie ich 

oceniał odmiennie, ale nie Bóg, który jest sprawiedliwy. I tak [żyjący] w cieniu, 

nie znany apostołom i współbraciom uczeń – który będzie żył w świecie, 

prowadząc do Boga dusze – będzie większy niż znany apostoł, który ma z 
apostoła tylko imię i poniża apostolską godność, realizując ludzkie cele. 

Obowiązki apostołów i uczniów będą zawsze obowiązkami kapłanów i lewitów 

Ezechiasza: sprawować kult, niszczyć bałwochwalstwo, oczyszczać serca i 

miejsca, głosić Pana i Jego Słowo. Nie ma na ziemi zadania bardziej świętego, 

bardziej godnego ani bardziej wzniosłego niż wasze. To dlatego powiedziałem 

wam: “Wsłuchujcie się w siebie, badajcie siebie”. Biada apostołowi, który 

upada! Pociąga za sobą wielu uczniów, a ci – jeszcze większą liczbę wiernych. 
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To zniszczenie rośnie coraz bardziej jak lawina lub jak krąg, rozchodzący się po 

całym jeziorze, gdy rzuci się kamieniem w jedno miejsce. 

Czy będziecie całkiem doskonali? Nie. Czy duch tej godziny będzie trwał? Nie. 

Świat wyciągnie szpony, by zadusić wasze dusze. Oto jakie będzie zwycięstwo 

świata: pięciu będzie synami szatana, trzech jego niewolnikami, u pozostałych 

dwóch – obojętność na Boga zgasi światło w sercach świętych. Brońcie siebie 

przed samymi sobą, przed sobą nawzajem, przed światem, przed ciałem, przed 

demonem. Jednak przede wszystkim brońcie się przed sobą. Brońcie się, o 

dzieci, przed pychą, zmysłowością, obłudą, oziębłością, duchowym letargiem, 

przed skąpstwem! Kiedy niższe ja odzywa się i użala ponosząc jakoby okrutne 

szkody, każcie mu milczeć i powiedzcie: “Za tę chwilę wyrzeczenia, którą ci 

daję, zapewniam ci na wieczność ucztę w takiej ekstazie, jak w grocie przy 
końcu miesiąca Szebat”.  

Chodźmy. Chodźmy na spotkanie innych osób, które w wielkiej liczbie oczekują 

Mojego nadejścia. Potem pójdę na kilka godzin do Tyberiady, a wy – głosząc 

Mnie publicznie – będziecie na Mnie czekać u stóp góry na drodze prowadzącej 

od Tyberiady do morza. Przyjdę tam i wejdę na górę, aby nauczać. Zabierzcie 
torby i płaszcze. Pobyt tutaj się skończył i wybór został dokonany.» 

17.05.1945. Mówi Jezus:  

«Nie czujesz się dobrze, pozostawiam cię więc w spokoju. Pozwalam ci tylko 

zauważyć, jak może zmienić wszystko jedno zdanie opuszczone lub jedno słowo 

źle przepisane. I ty, pisząc, bądź uważna, bo możesz natychmiast naprawiać. 

Pomyśl więc i zrozum, że dwadzieścia wieków mogło pozbawić [was wielu] 

fragmentów Ewangelii, nie niszcząc doktryny, lecz utrudniając zrozumienie 

Ewangelii apostołów. Nasze dzieło – przez które sięgamy do początków i 

odkrywamy ponadto wysiłek Nieporządku – wyjaśnia wiele spraw i jest 

użyteczne dla synów Nieporządku z wielu innych powodów. Widzisz, jak łatwo 

można popełnić błąd przy przepisywaniu... Dość na dzisiaj, mały Janie... Jesteś 

złamanym kwiatem. Przyjdę później, aby naprawić twoją łodygę. Dziś 
potrzebuję łez twojej rany. Bóg jest z tobą.» 

26. PIERWSZE KAZANIE SZYMONA ZELOTY I JANA 

Napisane 18 maja 1945. A, 5061-5077 

Jezus, po zejściu do połowy zbocza, znajduje wielką liczbę uczniów i mnóstwo 

innych ludzi, którzy stopniowo przyłączyli się do nich. Przywiodło ich w to 

odosobnione miejsce pragnienie cudów i chęć usłyszenia słów Jezusa. Z całą 

pewnością przybyli tu, idąc za wskazaniami ludzi lub za własnym duchowym 

natchnieniem. Sądzę, że to aniołowie stróżowie przyprowadzili do Syna Bożego 

ludzi spragnionych Boga. Nie sądzę, aby to była wyobraźnia. Pomyślmy tylko, 

jak szybko i z jaką wytrwałą przebiegłością szatan przyprowadzał nieprzyjaciół 

do Boga i do Jego Słowa w chwilach, gdy duch demona ujawniał ludziom pozory 

błędu u Chrystusa. Można zatem myśleć, a nawet więcej: słusznie jest myśleć, 

że aniołowie nie byli niżsi od demonów i prowadzili do Chrystusa dusze nie 
będące pod wpływem demona.  

Wszystkim ludziom, którzy oczekiwali bez znużenia i bez lęku, Jezus udziela 

pomocy cudami i słowami. Ileż cudów! Urodzaj podobny do zdobiącego górskie 

stoki. Błyskotliwe uzdrowienia jak cud dokonany na dziecku, które wydobyto 

straszliwie poparzone z palącej się słomy. Przyniesiono je na noszach: kupka 

spalonego ciała, jęczącego żałośnie pod przykryciem, w które je owinięto, tak 

straszliwy był widok oparzeń. Musiałoby umrzeć. Jezus uzdrawia je Swoim 

tchnieniem. Sprawia, że całkowicie znikają oparzenia. Dziecko wstaje zupełnie 
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nagie i biegnie szczęśliwe do matki, która – płacząc z radości – głaszcze ciało 

całkowicie uzdrowione, bez śladów poparzenia. Całuje oczy, które uważała za 

wypalone, a które, przeciwnie, błyszczą i promienieją radością. Włosy są 
krótkie, jakby płomień je obciął bez zniszczenia.  

[Inny] mały cud na kaszlącym starcu, który mówi: «To nie ze względu na mnie, 

lecz muszę służyć za ojca tym małym sierotom i nie mogę pracować na roli z tą 
flegmą, zalegającą mi w gardle i duszącą...» 

Potem niewidzialny, lecz pewny cud. Jezus powiedział: «Pomiędzy wami jest 

ktoś, kto w duszy płacze, a nie ośmiela się powiedzieć: “Miej litość!”. 

Odpowiadam: “Niech będzie tak, jak prosisz. [Okazuję ci] całą litość, abyś 

wiedział, że jestem Miłosierdziem.” Mówię ci tylko: “Bądź wspaniałomyślny. 

Bądź ofiarny wobec Boga. Zerwij wszystkie więzy z przeszłością. Odczuwasz 

Boga, przyjdź więc z sercem wolnym, z całą miłością do Tego, którego 

odczuwasz.» 

Kim jest w tłumie mężczyzna lub kobieta, do których odnoszą się te słowa, nie 

wiem. Jezus mówi jeszcze: 

«Oni są Moimi apostołami. Oni są jak Chrystus, bowiem Ja ich wybrałem, aby 

takimi byli. Zwróćcie się do nich z ufnością. Nauczyli się ode Mnie wszystkiego, 

czego potrzebują wasze dusze...» 

Apostołowie patrzą na Jezusa całkiem przerażeni. Lecz On się uśmiecha i 

ciągnie dalej: «...i oni dadzą waszym duszom światło gwiazdy i świeżość rosy, 

żebyście przestali marnieć w ciemnościach. Potem Ja przyjdę i dam wam pełnię 

słońca i fal, całą mądrość dla uczynienia was silnymi i szczęśliwymi mocą 

radości nadprzyrodzonej. Pokój wam, dzieci. Czekają na Mnie inni, bardziej 

nieszczęśliwi i biedniejsi niż wy. Jednak nie zostawiam was samych. Zostawiam 

wam Moich apostołów. To tak jakbym pozostawiał Moje umiłowane dzieci pod 
opieką najczulszych i najpewniejszych karmicielek.» 

Jezus czyni gest pożegnania i błogosławieństwa. Oddala się, przedzierając się 

przez tłum, który nie chce Go przepuścić. To wtedy dokonuje się ostatni cud na 

niskiej staruszce, na wpół sparaliżowanej, przyprowadzonej przez wnuka. 

Radośnie porusza prawym ramieniem, wcześniej nieruchomym, i krzyczy:  

«Musnął mnie Swoim płaszczem przechodząc i jestem uzdrowiona! Nawet Go o 

to nie prosiłam, bo jestem stara... Jednak On ulitował się nad moim ukrytym 

pragnieniem. Swoim płaszczem, jego połą dotknął mojego chorego ramienia. 

Uzdrowił mnie! O! Jak wielkiego Syna ma nasz święty Dawid! Chwała Jego 

Mesjaszowi! Ale patrzcie! Patrzcie! Moja noga także jest uwolniona, podobnie 

jak ramię... O! Jakbym miała dwadzieścia lat!» 

Napływ wielkiej liczby ludzi ku małej staruszce, która do utraty tchu wykrzykuje 

swe szczęście, sprawia, że Jezus może bez trudu się oddalić. Apostołowie idą za 

Nim. Kiedy znajdują się w miejscu opustoszałym – prawie na równinie, 

pośrodku gęstego wrzosowiska zstępującego w kierunku jeziora – zatrzymują 

się przez chwilę. Jezus odzywa się: «Błogosławię was! Powróćcie do waszej 

pracy i wykonujcie ją, aż powrócę, jak powiedziałem.» 

Piotr aż dotąd milczący wybucha: «Ależ, mój Panie, co Ty zrobiłeś? Po co 

mówić, że posiadamy wszystko, czego dusze potrzebują? To prawda! Dałeś nam 

wiele, lecz jesteśmy głupi, przynajmniej ja, i... z tego, co mi dałeś, zostało mi 

niewiele, pozostało mi bardzo mało. To jak ktoś, kto po posiłku ma jeszcze w 
żołądku coś, co jest najcięższe. Reszty już nie ma.» 

Jezus uśmiecha się szczerze: «Gdzie jest więc reszta pożywienia?» 
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«No... nie wiem. Wiem, że gdy jem delikatne potrawy, po godzinie nie czuję już 

nic w żołądku. Gdy jednak jem ciężkie korzenie lub soczewicę na oliwie, ech! 
Chce się je przełykać!» 

«Tak. Jednak wierz Mi, że korzenie i soczewica, które wydają się najbardziej 

napełniać żołądek, są pożywieniem, które ma najmniej właściwości odżywczych. 

To nasycenie, które mija bez większych korzyści. Przeciwnie, małe dania, z 

których po godzinie od spożycia nie czujesz już nic w żołądku, są we krwi. Kiedy 

pokarm jest strawiony, nie ma go już w żołądku, lecz jego soki są we krwi i to 

jest najbardziej użyteczne. Teraz wydaje się wam, tobie i twoim towarzyszom, 

że nie pozostało w was nic lub bardzo mało z tego, co wam powiedziałem. Być 

może przypomnicie sobie fragmenty, które najbardziej pasują do waszego 

indywidualnego usposobienia: gwałtowni – fragmenty gwałtowne; zamyśleni – 

fragmenty skłaniające do zastanowienia; miłujący – fragmenty, które są samą 

miłością. Bez wątpienia tak jest. Jednak wierzcie w to mocno: macie wszystko w 

sobie, nawet jeśli wydaje się wam, że wszystko się rozpłynęło. Wchłonęliście to. 

Myśl rozwinie wam to jak wielobarwną nitkę, która przynosi kolory łagodne 

bądź intensywne, zgodnie z potrzebą. Nie lękajcie się. Myślcie jedynie o tym, że 

Ja wiem i że nigdy nie wysłałbym was, gdybym wiedział, że nie potraficie tego 

wykonać. Żegnaj, Piotrze. No, uśmiechnij się! Miej wiarę, piękny akt wiary we 
wszechobecną Mądrość! Żegnajcie wszyscy. Pan niech będzie z wami.» 

Odchodzi szybko od nich, jeszcze zaskoczonych i poruszonych przez wszystko, 

co – jak usłyszeli – mieli uczynić.  

«A jednak trzeba słuchać» – stwierdza Tomasz. 

«No!... To prawda!... O, ja biedny! Mam ochotę biec za Nim...» – mruczy Piotr. 

«Nie. Nie rób tego. Być Mu posłusznym to kochać Go» – mówi Jakub, syn 

Alfeusza. 

«Rozpocząć – kiedy On jest jeszcze blisko i może nam doradzać, jeśli się mylimy 

– to podstawa i nawet święta roztropność. Musimy Mu pomóc» – radzi Zelota. 

«To prawda. Jezus jest zmęczony. Trzeba Mu trochę ulżyć, jak możemy. Nie 

wystarczy noszenie torby, przygotowywanie posłania i pożywienia. To może 

robić każdy. Trzeba pomóc Mu tak, jak On chce: w Jego misji» – potwierdza 
Bartłomiej. 

«Dobrze ci mówić, bo jesteś wykształcony, ale ja... Jestem prawie nieukiem...» 

– jęczy Jakub, syn Zebedeusza. 

«O! Boże! Oto nadchodzą ci, którzy tam byli! Co zrobimy?» 

Mateusz na to: 

«Wybaczcie mi, że ja, najnędzniejszy, udzielę wam rady. Czy jednak nie byłoby 

lepiej pomodlić się do Pana, zamiast lamentować cały czas nad tym, czego nie 

da się rozwikłać utyskiwaniem? Chodź, Judo, ty, który znasz dobrze Pismo, 

wypowiedz w imieniu wszystkich modlitwę Salomona o Mądrość. Szybko! Zanim 
do nas dojdą.» 

Tadeusz swoim pięknym barytonem rozpoczyna: 

«Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim 

słowem... (itd... itd... odmawia aż do słów:) ...a ludzie poznali, co Tobie 
przyjemne, i wybawiła ich Mądrość.» 
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Zdążyli w samą porę, zanim ludzie doszli do nich, otoczyli, zaczęli zasypywać 

tysiącami pytań, aby dowiedzieć się, dokąd poszedł Nauczyciel, kiedy powróci. 

Stawiali też pytania trudniejsze, na które niełatwo dać zadowalającą 
odpowiedź:  

«W jaki sposób można iść za Nauczycielem nie nogami, lecz duszą – szlakami 

Drogi, którą On wskazuje?» 

To pytanie wprawia apostołów w zakłopotanie. Patrzą jeden na drugiego i 

Iskariota mówi, jakby to była odpowiedź, która może wszystko wyjaśnić: 

«Zdążając ku doskonałości.»  

Jakub, syn Alfeusza, pokorniejszy i spokojniejszy, zastanawia się i na koniec 

mówi: 

«Doskonałość, o której mówi mój towarzysz, osiąga się poprzez posłuszeństwo 

Prawu. Prawo bowiem jest sprawiedliwe, a sprawiedliwość jest doskonałością.» 

Jednak ludzie nie są zadowoleni i pytają za pośrednictwem kogoś, kto wydaje 

się przywódcą: 

«Ale my jesteśmy mali jak dzieci w dziedzinie dobra. Dzieci nie znają jeszcze 

znaczenia Dobra ani Zła. Nie rozróżniają. Nie potrafimy też tego uczynić na 

drodze, którą On wskazuje. Mieliśmy drogę znaną. O starej drodze pouczono 

nas w szkole. Była tak trudna, długa i budziła w nas lęk! 

Teraz, dzięki Jego słowom, widzimy, że jest ona jak akwedukt, który stąd widać. 

Poniżej jest droga dla zwierząt i dla ludzi. Powyżej, na lekkich arkadach, 

rozciąga się w słońcu i lazurze – blisko najwyższych gałęzi, które szeleszczą i 

śpiewają na wietrze głosem ptactwa – inna droga: gładka, czysta, promienista, 

podczas gdy droga niższa jest kamienista, brudna, ciemna. To droga dla 

przejrzystej, szemrzącej wody, będącej błogosławieństwem. Woda bowiem 

pochodzi od Boga i głaszcze ją to, co pochodzi od Boga: promienie słońca i 

gwiazdy, nowe listki, kwiaty, skrzydła jaskółek. Chcielibyśmy wspiąć się na tę 

drogę wyższą, na Jego drogę, której nie znamy, bo jesteśmy przytłoczeni, tu na 
dole, pod ciężarem całej starej konstrukcji. Jak to zrobić?» 

Przemawiał człowiek młody – ma może dwadzieścia pięć lat – brunet, dobrze 

zbudowany, o inteligentnym spojrzeniu i wyglądzie mniej wieśniaczym niż 

większość obecnych osób. Wspiera się na innym, jeszcze dojrzalszym. Iskariota, 
który widzi go dzięki swemu wysokiemu wzrostowi, szepcze do towarzyszy: 

«Szybko, wyjaśnijcie to dobrze. To Hermas ze Szczepanem: Szczepanem – 

ulubieńcem Gamaliela!» 

To doprowadza apostołów do całkowitego zakłopotania. Wreszcie odpowiada 

Zelota: 

«Nie istniałaby arkada [akweduktu], gdyby nie było u jej podstaw mrocznej 

drogi. To ona jest punktem oparcia dla arkady [akweduktu], która na niej się 

wznosi i wystrzela ku lazurowi, będącemu przedmiotem twoich pragnień. 

Kamienie wryte w ziemię, podtrzymujące ciężar – nie ciesząc się promieniami 

[słońca] ani lotem [ptaków] – widzą jednak, że one istnieją, bo od czasu do 

czasu jakaś jaskółka sfruwa z krzykiem do błota i muska podstawę arkady, a 

promień słońca lub gwiazdy zstępuje, by powiedzieć, jak piękny jest firmament. 

Tak w minionych wiekach zstępowało od czasu do czasu niebiańskie słowo 

obietnicy, niebieski promień mądrości, dotykając kamieni, na których ciążył 

Boży gniew. Kamienie były konieczne. One nie są, nie były i nigdy nie będą 
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bezużyteczne. Na nich wznosi się z czasem doskonałość ludzkiej wiedzy aż do 

osiągnięcia wolności obecnego czasu i mądrości ponadludzkiego poznania. 

Odczytuję już zastrzeżenie wypisane na twojej twarzy. Wszyscy je mieliśmy, 

nim zdołaliśmy pojąć, czym jest Nowa Nauka, głoszona Dobra Nowina. Nie staną 

się dorosłymi i nie wespną się po kamieniach wiedzy ci, którzy oglądają się 

wstecz. Coraz bardziej zatoną w mrokach, tak jak ten mur pogrąża się w 
mrocznej otchłani.  

Aby wyjść z tej choroby zaślepienia w odniesieniu do tego, co nadprzyrodzone, 

musimy śmiało uwolnić kamień stanowiący fundament z wszystkich nałożonych 

na niego kamieni. Nie lękajcie się zburzenia tego muru, który jest wysoki, lecz 

nie sprowadza czystego soku z wiecznego źródła. Powróćcie do samego 

fundamentu. On się nigdy nie zmienia. On pochodzi od Boga. On jest 

niewzruszony. Jednak nim odrzucicie kamienie, zbadajcie je, jeden po drugim, 

jak współbrzmi ze słowem Bożym, bowiem nie wszystkie są złe i nieużyteczne. 

Jeśli nie usłyszycie dysharmonii, zostawcie je, użyjcie ich przy odbudowywaniu. 

Jeśli jednak usłyszycie w nich dysharmonię głosu tylko ludzkiego lub 

rozdzierającego głosu szatańskiego, wtedy rozbijcie te złe kamienie. 

[Wybierając je] nie możecie się pomylić, bo jeśli to głos Boga, to będzie brzmiał 

miłością; jeśli to głos człowieka, zabrzmi głosem zmysłowości; a jeśli to głos 

szatana, będzie głosem nienawiści. Powiadam: rozbijcie, bo to oznaka miłości 

nie pozostawiać za sobą kiełków lub przedmiotów złych, które mogą skusić 

wędrowca i doprowadzić go do wykorzystania ich na swą zgubę. Roztrzaskajcie 

całkowicie każdy [kamień] zła, które znajduje się w waszej pracy, w waszych 

pismach, waszych pouczeniach lub w czynach. Lepiej pozostać z odrobiną, 

wznieść się na wysokość łokcia dzięki dobrym kamieniom, niż wzbijać się na 

wiele metrów, lecz przy pomocy złych kamieni. Promienie słońca i jaskółki 

zniżają się nawet do murów ledwie wystających z ziemi, a skromne kwiatuszki 

rosnące na krawędzi z łatwością pieszczą najniższe kamienie. Natomiast 

kamienie pyszne, pragnące się wynosić, bezużyteczne i chropowate, otrzymują 

jedynie ukłucia kolców i objęcia ich jadu. Burzcie, by odbudowywać i wznosić, 

sprawdzając, czy w zestawieniu z głosem Boga wasze stare kamienie są 

dobre.» 

«Dobrze mówisz, mężu. Jednak jak się wznosić? Powiedzieliśmy ci, że jesteśmy 

mniejsi niż małe dzieci. Kto nam dopomoże wspiąć się na stromą kolumnę? 

Sprawdzimy kamienie [porównując je] z dźwiękiem Bożego [głosu]. Rozbijemy 

kamienie najmniej dobre. Jednak jak się wznieść? Już samo myślenie o tym 
przyprawia o zawrót głowy!» – mówi Szczepan. 

Jan – który słuchał z pochyloną głową, uśmiechając się sam do siebie – podnosi 

rozpromienione oblicze i zabiera głos: 

«Bracia! Myśl o wznoszeniu się powoduje zawroty głowy. To prawda. Jednak 

kto mówi, że trzeba od razu porywać się na szczyty? Tego nie tylko małe dzieci, 

ale i dorośli nie potrafiliby uczynić. Jedynie aniołowie mogą wzbijać się w lazur, 

są bowiem wolni od wszelkiego ciężaru materii. A z ludzi dokonać tego mogą 
jedynie herosi świętości.  

Mamy tego żyjący przykład, który w tym zepsutym świecie potrafi być ciągle 

bohaterem świętości jak przodkowie, którzy kwitli w Izraelu, gdy Patriarchowie 

byli przyjaciółmi Boga i kiedy istniało jedynie słowo wiecznego Kodeksu, 

któremu wszelkie prawe stworzenie było posłuszne. Jan, Poprzednik, poucza, 

jak wzbijać się od razu na wysokości. Jan jest człowiekiem. Jednak anielskich 

skrzydeł udzieliła Janowi Łaska. Przekazała mu Ogień Boży oczyszczając go już 

w łonie jego matki – jak Serafin oczyszczał wargi Proroków – aby mógł 

poprzedzać Mesjasza, bez pozostawiania odoru grzechu pierworodnego na 
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królewskiej drodze Chrystusa. Pokuta sprawiła, że skrzydła te urosły, znosząc 

równocześnie ciężar ludzkiej natury, zachowany z powodu jego zrodzenia przez 

niewiastę. Oto dlaczego Jan ze swej groty – w której uczy o pokucie – i przez 

swoje ciało, w którym płonie duch zaślubiony Łasce, wznosi się, może wzlecieć 

aż ku szczytowi arkady, ponad którą jest Bóg, Najwyższy Pan – nasz Bóg. 

Góruje nad przeszłymi wiekami, nad dniem dzisiejszym i przyszłością swoim 

proroczym głosem, orlim spojrzeniem, patrzącym na przedwieczne słońce i 

rozpoznającym Je. Może więc ogłosić: “Oto Baranek Boży, Ten, który gładzi 

grzechy świata” i umrzeć po tym wzniosłym śpiewie, który będzie służył nie 

tylko w określonym czasie, lecz w czasie bez granic, w Jerozolimie wiecznej i 

szczęśliwej, ażeby ogłaszać Drugą Osobę, aby wzywać Jej dla ludzkiej nędzy, 
aby Jej śpiewać “hosanna” w wiecznych wspaniałościach. 

Baranek Boży, najsłodszy Baranek, opuścił Swą promienną siedzibę w 

Niebiosach, w której jest On Ogniem Boga w objęciach płomienia. O! Wieczne 

rodzenie: z Ojca, który Swą Myślą bezgraniczną i najświętszą poczyna Swe 

Słowo i przyciąga je ku Sobie, stapiając się z Nim w miłości i dając istnienie 

Duchowi Miłości. W Nim skupia się Potęga i Mądrość. Baranek Boży – który 

porzucił najczystszą i bezcielesną formę, aby zamknąć Swą nieskończoną 

czystość, świętość, Swą boską naturę w śmiertelnym ciele – wie, że my nie 

jesteśmy oczyszczeni Łaską, że jeszcze tacy nie jesteśmy. On wie, że my nie 

możemy jak orzeł, którym jest Jan, wznieść się ku wysokościom, ku szczytowi, 

gdzie jest Bóg Jedyny w Trójcy. Jesteśmy jak małe wróbelki na dachu lub na 

drodze; jesteśmy jaskółkami, dotykającymi lazuru, ale żywiącymi się owadami. 

Jesteśmy skowronkami, które chciałyby śpiewać, naśladując aniołów, jednak w 

porównaniu z nimi nasz śpiew jest pełnym dysharmonii szmerem letnich cykad. 

Wie o tym słodki Baranek Boży, który przybył zgładzić grzechy świata. Chociaż – 

zniżywszy się do przyjęcia śmiertelnego ciała – nie jest On już [samym tylko] 

Nieskończonym Duchem Niebios, to Jego nieskończoność nie jest przez to 

pomniejszona. On wie wszystko, bowiem Jego mądrość jest zawsze 
nieskończona. 

I oto On poucza nas o Swojej drodze – drodze miłości. On jest Miłością, która w 

Swym miłosierdziu dla nas stała się ciałem. Oto więc ta Miłosierna Miłość tworzy 

dla nas drogę, którą mogą kroczyć w górę nawet mali. A On – nie dlatego że 

tego potrzebuje, lecz po to, aby nas jej nauczyć – idzie nią pierwszy. On nie 

musi nawet otwierać skrzydeł, by się połączyć z Ojcem. Jego duch – zapewniam 

was – jest zamknięty tu na tej nędznej ziemi, lecz jest zawsze z Ojcem, gdyż 

Bóg wszystko może, a On jest Bogiem. Jednak On nas wyprzedza, zostawiając 

za Sobą woń Swej świętości, złoto i ogień Swej miłości. Spójrzcie na Jego drogę. 

O! Ona dochodzi do szczytu arkady! Jednak jakże jest spokojna i niezawodna. 

To nie linia prosta, lecz spirala: droga dłuższa. Ofiara Jego miłosiernej miłości 

ujawnia się w długości tej drogi, którą On zachowuje przez miłość do nas, 

słabych. Droga jest dłuższa, lecz bardziej dostosowana do naszej nędzy. 

Wspinanie się ku miłości, ku Bogu jest proste jak sama Miłość jest prosta. To 

droga ku głębinom, gdyż Bóg jest otchłanią. Zbliżenie się do Boga byłoby 

niemożliwe, gdyby On sam nie zniżył się, aby dać się osiągnąć, aby poczuć 

pocałunki dusz zakochanych w Nim. (Jan mówi i płacze, cały czas się uśmiecha, 

ujawniając Boga jak w ekstazie.) Prosta droga miłości jest długa, bowiem 

Bezmiar, którym jest Bóg, nie ma kresu, kto jednak chce nią postępować, może 

iść nią nieustannie. Bezmiar wspaniałości przyzywa bezmiar naszej nędzy. On 

wzywa nas Swym światłem i mówi: “Przyjdźcie do Mnie!”. 

O! Zaproszenie Boga! Zaproszenie Ojca! Posłuchajcie! Posłuchajcie! Niebiosa są 

otwarte, bo Chrystus na oścież otwarł ich podwoje. Pozostawił je otwarte przez 

aniołów Miłosierdzia i Przebaczenia, by w oczekiwaniu na wylanie Łaski na 

ludzi, spływały na nich przynajmniej światło, wonie, śpiewy, zdolne w sposób 

święty oczarować ludzkie serca, by doszły do nas słowa pełne słodyczy. To głos 
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Boga przemawia. Ten Głos mówi: “Wasza małość? Ależ to wasz największy 

skarb! Chciałbym, abyście stali się całkiem mali, aby mieć w sobie pokorę, 

szczerość i miłość małych dzieci, ufną miłość najmniejszych wobec ojca. Wasza 

niemoc? Ależ to Moja chwała! O! Pójdźcie. Ja nie proszę was nawet, abyście 

sami badali brzmienie kamieni, dobrych lub złych. Dajcie je raczej Mnie! Ja 

dokonam wyboru, a wy – odbudowy. Wspinanie się ku doskonałości? O, nie! 

Moje małe dzieci. Tu, ręka w rękę z Moim Synem, waszym Bratem, teraz i w ten 
sposób, u Jego boku, idźcie w górę...” 

Wspinać się! Iść ku Tobie, Przedwieczna Miłości! Przyjąć Twe podobieństwo – to 

oznacza Miłość! Kochać! Oto tajemnica!... Kochać! Oddać siebie... Kochać! 

Unicestwić siebie... Kochać! Rozpłynąć się... Ciało? To nic. Ból? Nic. Czas? Nic. 

Nawet sam grzech ginie, jeśli topi się go w ogniu Twojej miłości, o Boże! Jest 

tylko Miłość. Miłość! Miłość, która dała nam Boga Wcielonego, wszystko nam 

przebaczy. Miłowanie jest działaniem, którego nikt nie potrafi lepiej wykonać 

niż najmniejsi. I nikt nie jest bardziej kochany niż małe dziecko.  

O, ty, którego nie znam, lecz który chcesz poznać Dobro, aby je odróżnić od Zła, 

aby posiąść lazur, niebieskie Słońce, wszystko, co jest nadprzyrodzoną 

radością, kochaj, a będziesz to posiadał. Kochaj Chrystusa. Umrzesz dla tego 

życia, lecz zmartwychwstaniesz w duchu. Z nowym duchem, nie potrzebując 

używać kamieni, będziesz na wieczność nieśmiertelnym ogniem. Płomień 

wznosi. Nie potrzeba schodów ani skrzydeł, by się wznieść. Wyzwól twoje ja z 

wszelkiej konstrukcji, złóż w sobie Miłość. Staniesz się płomieniem. Pozwól, by 

to się stało, nie stawiaj żadnych ograniczeń. Przeciwnie, pobudzaj płomień 

wrzucając weń, by go ożywić, całą twoją przeszłość zmysłów i poznania. To, co 

nie było zbyt dobre, w płomieniu ulegnie zniszczeniu, a to, co już było 

szlachetnym metalem, oczyści się. Rzuć się, o bracie, w czynne i radosne 

miłowanie Trójcy. Pojmiesz to, co wydaje ci się teraz niezrozumiałe, bo 

zrozumiesz Boga, którego pojmują jedynie oddający się bez granic Jego 

uświęcającemu ogniowi. Wtedy zakorzenisz się w Bogu i w objęciu płomienia, 

modląc się za mnie, najmniejszego z należących do Chrystusa, który ośmielił się 
mówić o Miłości.» 

Wszyscy osłupieli: apostołowie, uczniowie, wierni... Pytający [człowiek] jest 

blady, a Jan – purpurowy: nie tyle z wysiłku, ile z miłości. Wreszcie Szczepan 

wydaje okrzyk: 

«Bądź błogosławiony! Powiedz mi, kim jesteś?» 

Jan przybiera postawę przypominającą mi bardzo zachowanie Dziewicy przy 

Zwiastowaniu. Mówi cicho, pochylając się, jakby adorował tego, o którym mówi: 

«Jestem Jan. Widzisz we mnie najmniejszego ze sług Pana.» 

«Któż był twym nauczycielem przedtem?» 

«Ktoś, kto nie był Bogiem. Miałem mleko duchowe Jana, którego Bóg z 

wyprzedzeniem uświęcił; jem chleb Chrystusa, Słowa Bożego, i piję ogień Boży, 
przychodzący do mnie z Nieba. Chwała niech będzie Panu!» 

«Ach! Już was nie opuszczę! Ani ciebie, ani jego. Nie odejdę już od was. Weźcie 

mnie!» 

«Kiedy... O! Jest tu Piotr, nasz przywódca.» – Jan wskazuje na Piotra, całkiem 

osłupiałego, ogłoszonego “pierwszym”.  

Piotr odzyskuje przytomność: 



 92 

«Synu, wielka misja wymaga poważnego zastanowienia. On jest naszym 

aniołem i rozpala. Trzeba jednak wiedzieć, czy płomień w nas będzie trwał. 

Zbadaj siebie i potem powróć do Pana. Otworzymy dla ciebie serca jak dla 

najdroższego brata. Na razie, jeśli chcesz poznać lepiej nasze życie, pozostań. 

Trzody Chrystusa mogą rosnąć bez granic, aby pozwolić na dokonanie wyboru 

pomiędzy doskonałymi i niedoskonałymi, pomiędzy prawdziwymi barankami i 
fałszywymi owcami.» 

Na tych słowach kończy się pierwsze ujawnienie się apostołów. 

27. W DOMU JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY. JEZUS I RZYMIANKI. 

Napisane 19 maja 1945. A, 5077-5093 

Jezus, dzięki przewoźnikowi, który Go przyjął do małej łódki, wysiada na 

brzegu, w ogrodzie Chuzy. Ogrodnik już Go spostrzegł i biegnie otworzyć bramę, 

zamykającą obcym wejście do posiadłości od strony jeziora. To brama wielka i 

potężna. Ukrywa się jednak w bardzo wysokim żywopłocie i gęsto porosłym 

wawrzynie oraz w bukszpanie od strony zewnętrznej, od jeziora, i w krzewach 

różanych o wszelkich barwach, [rosnących] od strony wewnętrznej, aż do 

domu. Wspaniałe róże zdobią kwiatami listki brązowego wawrzynu i bukszpanu, 

wsuwają się między gałązki, przechodzą na przeciwną stronę, [wyrastają] 

ponad zieloną barierę i sprawiają, że ich ukwiecone korony opadają z drugiej 

strony. W jednym miejscu, na wysokości ścieżki, brama nie jest porośnięta. 
Otwiera się, wpuszczając przychodzących od jeziora lub tam się udających.  

«Pokój temu domowi i tobie, Joannaszu. Gdzie twoja pani?» 

«Tam, ze swymi przyjaciółkami. Zaraz ją zawołam. Czekają na Ciebie od trzech 
dni, z obawy by nie przybyć zbyt późno.» 

Jezus uśmiecha się. Sługa biegnie, wołając Joannę. Jezus idzie w międzyczasie 

powoli w stronę miejsca, które Mu wskazał służący. Podziwia przepiękny ogród, 

można by powiedzieć: wspaniałe rozarium, które Chuza polecił zasadzić dla 

żony. Róże wszystkich kolorów, rozmiarów i kształtów – w tej zatoczce 

osłoniętej od jeziora – śmieją się, już rozkwitłe i wspaniałe. Są i inne rośliny 

kwitnące, lecz czas ich rozkwitu jeszcze nie nadszedł i w porównaniu z różami 

jest ich niewiele.  

Nadbiega Joanna. Nawet nie położyła koszyka w połowie napełnionego różami 

ani nożyc, które miała do ich przycinania. Biegnie z ramionami wyciągniętymi, 

zwinna i pełna wdzięku, w bogatej sukni z delikatnej wełny koloru 

ciemnoróżowego. Jej fałdy podtrzymują ozdobne guzy i filigranowe szpilki ze 

srebra, na których jaśnieją jasne granaty. Na włosach, czarnych i kręconych, 

diadem w formie mitry – również ze srebra z granatami – podtrzymuje zasłonę 

z bardzo lekkiego, różowego batystu, opadającą z tyłu. Małe uszy są odkryte, 

obciążone kolczykami podobnymi do diademu. Twarz ma roześmianą. Nisko na 

szyi – naszyjnik, wykonany tak samo jak reszta drogocennych ozdób. 

Joanna porzuca koszyk u stóp Jezusa i klęka pośród rozsypanych róż, aby 
ucałować Jego szatę. 

«Pokój z tobą, Joanno. Przyszedłem.» 

«Jestem z tego powodu szczęśliwa. One też przybyły. O! Teraz wydaje mi się, że 

nie miałam racji każąc wam się spotkać. Jak się porozumiecie? Przecież to 
poganki!»  
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Joanna jest trochę podekscytowana. Jezus uśmiecha się, kładzie jej rękę na 

głowie:  

«Nie obawiaj się. Zrozumiemy się bardzo dobrze. I słusznie postąpiłaś. 

Spotkanie ukwieci dobro, tak jak twój ogród przyozdabiają róże. Zbierz teraz te 
biedne róże, które porzuciłaś, i chodźmy do twoich przyjaciółek.» 

«O, róże... tyle ich jest! Zbierałam je, aby spędzić czas, a ponadto moje 

przyjaciółki są tak... tak... zmysłowe... Lubią kwiaty, jakby to był... nie wiem...» 

«Ja też lubię [kwiaty]! Widzisz, że już znaleźliśmy wspólną płaszczyznę 

porozumienia między nimi i Mną? Chodźmy! Pozbieraj te wspaniałe róże...» – 
Jezus schyla się, dając jej przykład. 

«Nie Ty! Nie Ty, Panie! Jeśli tego chcesz, to... już gotowe.» 

Kierują się w stronę altany poprzeplatanej różanymi krzewami we wszystkich 

kolorach. Na progu stoją trzy Rzymianki: Plautyna, Waleria i Lidia. Pierwsza i 

ostatnia, niezdecydowane, pozostają na miejscach. Waleria wybiega na 
zewnątrz i skłania się mówiąc:  

«Bądź pozdrowiony, Zbawicielu mojej Faustynki!» 

«Pokój i światłość dla ciebie i dla twoich przyjaciółek.» 

Przyjaciółki skłaniają się bez słowa. Plautynę już znamy: wysoka, postawna, ma 

wspaniałe, czarne, trochę władcze oczy – pod czołem gładkim i bardzo jasnym. 

Nos ma prosty, doskonały; usta o wargach raczej wąskich, ale ładnych. 

Podbródek zaokrąglony, wystający. Przypomina mi niektóre bardzo ładne 

rzeźby rzymskich cesarzowych. Ciężkie pierścienie lśnią na jej bardzo pięknych 

rękach, a lekkie złote bransolety ozdabiają przeguby jej rąk i ramiona: 

prawdziwe ramiona posągu. Znajdują się też ponad białoróżowawym łokciem, 

gładkim i doskonałym, ukazującym się z rękawa krótkiego i pofałdowanego. 

Lidia natomiast jest blondynką, subtelniejszą i młodszą. Nie posiada 

imponującego piękna Plautyny, ale ma cały wdzięk i urok młodej niewiasty. 

Skoro to poganki, mogłabym powiedzieć, że Plautyna wydaje się statuą 

cesarzowej, a Lidia mogłaby być Dianą lub jakąś nimfą o wyglądzie miłym i 
zawstydzonym. 

Waleria, która nie rozpacza – jak wtedy, gdy ją widzieliśmy w Cezarei – ukazuje 

się w pięknie młodej matki o kształtach pełnych, ale jeszcze dziewczęcych, o 

spokojnym spojrzeniu matki szczęśliwej, że może karmić dziecko i widzieć, jak 

ono dzięki niej wzrasta. Ma cerę różowawą, włosy – ciemne, uśmiech spokojny i 
bardzo łagodny.  

Odnoszę wrażenie, że są to damy z niższej klasy społecznej niż Plautyna, którą 

nawet spojrzeniem uwielbiają jak królową. 

«Zajmujecie się kwiatami? Czyńcie to dalej, nie przerywajcie. Możemy 

rozmawiać nawet w czasie zrywania przez was tych cudownych dzieł Stwórcy, 

którymi są kwiaty, i w czasie zręcznego układania ich – w czym Rzym jest 

mistrzem – w tych cennych wazonach, aby przedłużyć ich życie, niestety zbyt 

krótkie... Gdy podziwiamy ten pąk róży, który zaledwie zarysowuje swój 

uśmiech z różowożółtych płatków, jakże ich nie żałować, widząc, że umierają? 

O! Jakże Hebrajczycy byliby zdziwieni słysząc Moje słowa! Ale mówię tak 

dlatego, że w tym rozwijającym się stworzonym kwiecie jest życie i patrzenie 

na jego śmierć sprawia ból. Ale roślina jest mądrzejsza niż my. Ona wie, że na 

wszystkich ranach obciętej łodygi rodzi się pączek, który stanie się nową różą. I 
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tak nasz umysł musi przyjmować nauczanie i czynić z miłości trochę zmysłowej, 

którą ma się do kwiatów, zachętę do myśli bardziej wzniosłej.» 

«Do jakiej myśli, Nauczycielu?» – pyta słuchając uważnie Plautyna, oczarowana 

pełną wdzięku myślą hebrajskiego Nauczyciela. 

«Tej oto: jak roślina nie umiera, dopóki gleba odżywia jej korzeń, i nie ginie, 

[gdy] łodyga [została odcięta], tak nie umiera natura ludzka, kończąc życie 

ziemskiego bytu, lecz rozwija wciąż nowe kwiaty. 

Oto myśl jeszcze bardziej wzniosła, pobudzająca nas do błogosławienia 

Stwórcy: kwiat, kiedy umiera, już nie odżyje i to jest smutne. Natomiast 

człowiek, który usnął ostatnim snem, nie jest martwy. Żyje on życiem bardziej 

intensywnym, uzyskując – dla tego, co w nim najlepszego – życie wieczne i 

blask Stwórcy, który go ukształtował. Dlatego, Walerio, gdyby twoja córeczka 

umarła, nie utraciłabyś jej pieszczot. Na twoją duszę spływałyby ciągle 

pocałunki twego dziecka – odłączonego, ale nie zapominającego o twojej 

miłości. Czy widzisz, jak kojąca jest wiara w życie wieczne? Gdzie jest teraz 

twoja córeczka?» 

«W tej okrytej kołysce. Dotąd nigdy się od niej nie oddalałam, bo miłość do 

mojego męża i do mojej córeczki były dwoma celami mojego życia. Teraz zaś – 

kiedy wiem, co oznacza widzieć ją umierającą – nie opuszczam jej ani na 
chwilę.» 

Jezus kieruje się ku ławce, na której spoczywa rodzaj małej drewnianej kołyski, 

okrytej bogatą kapą. Odkrywa ją i patrzy na śpiące dziecko. Powiew powietrza 

łagodnie budzi dziewczynkę. Otwiera małe, zdziwione oczy. Z anielskim 

uśmiechem otwiera buzię, a rączki – przed chwilą zaciśnięte – otwierają się, 

chcąc pochwycić falujące włosy Jezusa. Świergot wróbla wydaje się pewnie jej 

wyobraźni jakimś wygłaszanym przemówieniem. Wreszcie wypowiada 
uniwersalne słowo: 

«Mama!» 

«Weź ją, weź» – mówi Jezus, odsuwając się, by pozwolić Walerii pochylić się 

nad kołyską. 

«Ależ ona będzie Ci przeszkadzać!... Zawołam niewolnicę i każę ją zanieść do 

ogrodu.» 

«Przeszkadzać Mi? O, nie! Dzieci nigdy Mi nie przeszkadzają. One są zawsze 

Moimi przyjaciółmi.»  

«Masz dzieci własne lub bratanków albo siostrzeńców, Nauczycielu?» – pyta 

Plautyna, obserwując, jakimi uśmiechami Jezus próbuje wywołać uśmiech 

dziecka. 

«Nie mam dzieci ani bratanków, ani siostrzeńców. Miłuję jednak dzieci tak, jak 

kocham kwiaty, bo one są czyste i bez podstępu. O, niewiasto, daj Mi twoją 
córeczkę. Tak słodko jest tulić do serca małego aniołka.» 

Jezus siada z dziewczynką, która Go obserwuje i muska Jego brodę. Potem 

stwierdza, że ciekawsze jest zabawianie się frędzlami płaszcza i sznurem szaty, 
do których zwraca się z długą i tajemniczą wypowiedzią. Plautyna mówi: 

«Nasza przyjaciółka – dobra i mądra, jedna z nielicznych, nie gardząca nami i 

[nie uważająca, że] kontakty z nami ją psują – powiedziała Ci chyba, że 
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chciałyśmy Cię ujrzeć i usłyszeć, aby osądzić, kim jesteś. Rzym bowiem nie 

wierzy w bajki... Dlaczego się uśmiechasz, Nauczycielu?» 

«Potem ci powiem, mów dalej.» 

«...bo Rzym nie wierzy w bajki i chce osądzić na podstawie wiedzy i poznania, 

zanim potępi lub pochwali. Twój lud wychwala Cię i zniesławia w równym 

stopniu. Twoje dzieła powinny pobudzać do wychwalania Ciebie, tymczasem 

słowa wielu Hebrajczyków [skłaniają] do uważania Cię za kogoś gorszego od 

przestępcy. Twoje słowa są poważne i mądre jak słowa filozofa. Rzym lubi 

bardzo doktryny filozoficzne, ale... muszę powiedzieć, że dzisiejsi filozofowie 

nas nie zadowalają, głównie dlatego że ich sposób życia nie odpowiada [ich 
doktrynie].» 

«Oni nie mogą żyć zgodnie ze swoją doktryną.» 

«Bo są poganami, prawda?» 

«Nie. Ponieważ są ateistami.» 

«Ateistami? Przecież mają swoich bogów.» 

«Już ich nie mają, niewiasto. Przypomnę ci dawnych filozofów, największych. I 

oni byli poganami, lecz spójrz, jak wzniosłe było ich życie! Z domieszką błędu, 

bo człowiek jest narażony na pomyłki. Jednak kiedy znaleźli się wobec tajemnic 

największych: życia i śmierci, kiedy zostali postawieni w obliczu wyboru: 

Uczciwość lub Nieuczciwość, Cnota lub Występek, Heroizm lub Tchórzostwo, 

kiedy myśleli, że jeśli zwrócą się ku złu, wyniknie z tego zło dla ich ojczyzny i 

obywateli, wtedy swą wolą gigantów odrzucili daleko od siebie odgałęzienia 

złych polipów. Wolni i święci umieli pragnąć Dobra za wszelką cenę: tego Dobra, 
które nie jest niczym innym jak tylko Bogiem.» 

«O Tobie mówi się, że jesteś Bogiem. Czy to prawda?» 

«Jestem Synem Boga Prawdziwego, który stał się Ciałem, pozostając Bogiem.» 

«Ale kim jest Bóg? Patrząc na Ciebie, [można powiedzieć, że] jest największym 

z nauczycieli.» 

«Bóg jest kimś więcej niż nauczycielem. Nie poniżajcie najwznioślejszej idei 

Boskości, ograniczając Ją do samej mądrości.» 

«Mądrość jest boska. Mamy Minerwę. To bogini mądrości.» 

«Macie także Wenus, boginię przyjemności. Jak możecie przyjmować, że jakiś 

bóg – to znaczy byt wyższy od śmiertelnych – posiada w stopniu doskonałym 

wszystko, co jest brzydotą śmiertelnych? Jak możecie myśleć, że byt wieczny 

posiadał od wieczności małe, nędzne, poniżające przyjemności – które cieszą 

jedynie krótki czas – i że czyni z nich cel swego życia? Czy nie sądzicie, że 

odrażającym niebem jest to, co nazywacie Olimpem, w którym fermentują 

najgorsze skłonności natury ludzkiej? Gdy popatrzycie na wasze niebo, cóż 

widzicie? Rozwiązłość, zbrodnie, nienawiść, wojny, kradzieże, obżarstwo i 

opilstwo, zastawianie zasadzek, zemsty. Jeśli chcecie uczcić święta waszych 

bogów, co czynicie? Urządzacie orgie. Jaką cześć im oddajecie? Gdzie jest 

prawdziwa czystość poświęconych Weście? Na jakim boskim kodeksie opierają 

się wasi kapłani, by dokonywać sądu? Jakie słowa mogą wyczytać wasi wróżbici 

z lotu ptaków lub z uderzenia gromu? A zakrwawione wnętrzności 

poświęconych zwierząt jakich odpowiedzi mogą udzielić waszym 

wieszczbiarzom? Powiedziałaś: “Rzym nie wierzy w bajki”. W takim razie 
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dlaczego wierzy on, że dwunastu biednych mężów – którzy kazali obiec pola 

świni, owcy i bykowi, a potem złożyli [te zwierzęta] w ofierze – może zjednać 

sobie przychylność Ceresa, skoro macie bez liku bóstw, które, jak wierzycie, 

nienawidzą się wzajemnie i mszczą się? Nie. Bóg jest kimś innym. On jest 

Wieczny, Jedyny, Duchowy.» 

«Powiedziałeś, że jesteś Bogiem, a przecież jesteś cielesny.» 

«Jest w ojczyźnie bogów ołtarz nie poświęcony żadnemu z nich. Mądrość ludzka 

poświęciła go Bogu nieznanemu. Mądrzy, prawdziwi filozofowie posiadali 

przeczucie, że istnieje coś poza historiami wymyślonymi na użytek wiecznych 

dzieci, którymi są ludzie o umysłach zaślepionych błędem. Skoro więc ci mędrcy 

– którzy posiadali przeświadczenie, że istnieje coś poza tymi fałszywymi 

wyobrażeniami, coś prawdziwie wzniosłego i boskiego, co uczyniło wszystko, co 

istnieje, i od czego pochodzi wszelkie dobro na świecie – zapragnęli ołtarza dla 

Boga nieznanego, o którym przeczuwali, że jest Bogiem Prawdziwym, jakże wy 

możecie nadawać imię boga temu, co bogiem nie jest, i mówić, że znacie to, 

czego w rzeczywistości nie znacie? Dowiedzcie się więc, kim jest Bóg, aby móc 

Go poznać i czcić. Bóg jest tym, który Swą myślą wszystko uczynił z Nicości. 

Czyż bajka o kamieniach przemienionych w ludzi może was przekonać i 

zadowolić? To prawda, że są ludzie bardziej twardzi i gorsi niż kamienie i są też 

kamienie bardziej użyteczne niż człowiek. Czy nie jest ci bardziej słodko, 

Walerio, myśleć, patrząc na córkę: “To [owoc] żywego pragnienia Boga, 

stworzony i uformowany przez Niego, wyposażony przez Niego w drugie życie, 

które nie umiera, tak że będę miała moją Faustynkę na wieczność, jeśli uwierzę 

w Boga Prawdziwego”, zamiast mówić: “To różowe ciałko, te włosy 

delikatniejsze od sieci pajęczej, te pogodne źrenice pochodzą od kamienia?” 

Albo mówić: “Jestem we wszystkim podobna do wilczycy lub do klaczy i jak 

zwierzęta się łączę, jak zwierzęta rodzę, po zwierzęcemu wychowuję, a ta mała 

dziewczynka jest owocem mojego instynktu zwierzęcego i sama jest 

zwierzęciem do mnie podobnym. Jutro zaś, gdy ona umrze i kiedy ja umrę, 

będziemy jak dwie padliny, które rozpadną się w smrodzie i które już nigdy się 
nie ujrzą”? Powiedz Mi, którego wyjaśnienia chciałoby twoje serce matki?» 

«Z pewnością nie tego drugiego, Panie! Gdybym wiedziała, że Faustyna nie jest 

[jak] rzecz, która rozpadnie się na zawsze, mój ból w obliczu jej agonii byłby 

mniej straszny. Bo powiedziałabym sobie: “Utraciłam perłę, lecz ona jeszcze 
istnieje i odzyskam ją.”» 

«[Dobrze] powiedziałaś. Kiedy do was przybyłem, wasza przyjaciółka 

powiedziała Mi, że zaskakuje ją wasza namiętność do kwiatów. Obawiała się 

też, że może Mnie to oburzyć. Uspokoiłem ją mówiąc: “Przecież Ja też je lubię i 

dlatego naprawdę dobrze się porozumiemy”. Chciałbym was doprowadzić do 

miłowania kwiatów, jak prowadzę Walerię do kochania swego dziecka. Jestem 

pewien, że będzie się ona bardziej o nie troszczyć teraz, kiedy wie, że posiada 

duszę będącą [jakby] cząstką Boga zamkniętą w ciele zrodzonym przez nią – 

mamę. To cząstka, która nie umiera i którą mama odnajdzie w Niebie, jeśli 

uwierzy w Boga Prawdziwego. Tak samo będzie z wami.  

Patrzcie na tę wspaniałą różę. Purpura przyozdabiająca królewskie ubranie jest 

mniej wspaniała niż ten płatek, który nie tylko cieszy oczy kolorem, lecz raduje 

przez dotknięcie go, z powodu swej delikatności i zapachu. Popatrzcie jeszcze 

na tę i na tę, i na tamtą różę. Pierwsza jest krwią, która spłynęła z serca, druga 

– śniegiem, który właśnie spadł; trzecia jest jasnym złotem; ostatnia wydaje się 

słodką buzią dziecka, które uśmiecha się na Moich kolanach. Pierwsza jest 

wyprostowana na wielkiej łodydze prawie bez kolców, z różowawymi listkami, 

jakby ją pokropiono krwią. Druga ma kilka kolców, listki matowe i blade na całej 

łodydze. Trzecia – jest giętka jak trzcina. Ma małe błyszczące listki, jakby z 
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zielonego wosku. Ostatnia wydaje się zapobiegać wszelkim usiłowaniom 

pochwycenia jej różowej korony, tak jest usiana kolcami. Podobna jest do 

bardzo ostrego pilnika. Zastanówcie się teraz: Kto to wszystko uczynił? Jak? 
Kiedy? Gdzie? Czym było to miejsce w nocy czasów? Niczym.  

[Potem] było poruszającymi się bezkształtnymi cząsteczkami. Jedyny, Bóg, 

powiedział: “Chcę” – i cząstki zaczęły się rozłączać, i łączyć ponownie, 

rodzinami. Drugie: “Chcę” zabrzmiało, a elementy zaczęły się porządkować: 

jedne w drugich – woda pośrodku ziemi; jedne ponad drugimi – powietrze i 

światłość ponad zorganizowaną planetą. Jeszcze jedno “chcę”, a pojawiły się 

rośliny, potem gwiazdy, potem zwierzęta, a potem człowiek. Dla sprawienia mu 

radości, Bóg podarował Swemu wybrańcowi jakby wspaniałe zabawki: kwiaty, 

gwiazdy, a jako ostatni dar dał mu radość rodzenia nie tego, co umiera, lecz 

tego, co żyje [nawet] po śmierci – dzięki darowi Bożemu, jakim jest dusza. 

Podobnie te róże też są [czymś] chcianym przez Ojca. Jego nieogarniona moc 

ujawnia się w nieskończoności form piękna. 

Trudno Mi mówić, bo trafiam na niewzruszony brąz waszych wierzeń. Mam 

jednak nadzieję, że – jak na pierwsze spotkanie – to już się trochę 

porozumieliśmy. Niech wasze dusze rozmyślają nad tym, co powiedziałem. Czy 

macie pytania? Zadajcie je. Jestem tu, ażeby na nie odpowiedzieć. Niewiedza 

nie jest rzeczą wstydliwą. Wstydliwe jest pozostawanie w nieświadomości, gdy 

jest ktoś w pełni gotowy do wyjaśnienia wątpliwości.» 

Jezus – jakby był najbardziej doświadczonym ojcem – wychodzi z altany, 

podtrzymując dziewczynkę, która wykonuje pierwsze kroki i chce iść do 

strumienia, falującego w słońcu. Kobiety zostają i rozmawiają. Joanna walczy z 
dwoma pragnieniami. Staje na progu altany... 

Wreszcie Lidia decyduje się, a za nią inne, i idzie ku Jezusowi. On śmieje się, bo 

dziewczynka chce pochwycić tęczę, jaką odbicie słońca wywołuje na wodzie, a 

chwyta tylko światło. Obstaje jednak przy tym, nalega, piszcząc różowymi 

usteczkami jak pisklę. 

«Nauczycielu... Nie zrozumiałam, dlaczego powiedziałeś, że nasi nauczyciele nie 

mogą dobrze się prowadzić, bo są ateistami. Wierzą [co prawda] w Olimp, 

jednak wierzą...» 

«Posiadają już tylko zewnętrzne pozory wiary. Dopóki jako prawdziwi mędrcy 

rzeczywiście wierzyli w Nieznanego, o którym wam mówiłem, w tego Boga, 

który zaspokajał ich dusze, nawet jeśli nie miał Imienia, nawet jeśli tego nie 

chcieli, dopóki zwracali myśli ku Bytowi, o wiele wyższemu, o wiele wyższemu 

od biednych bogów, pełnych tego co ludzkie i ułomności natury ludzkiej, których 

dało im pogaństwo, dopóty musieli odzwierciedlać nieco Boga. Dusza jest 
zwierciadłem odbijającym światło i przekazującym echo słów.» 

«Czyich, Nauczycielu?» 

«Bożych.» 

«To wielkie słowa!» 

«To wielka prawda.» 

Waleria, którą nurtuje myśl o nieśmiertelności, pyta: 

«Nauczycielu, wyjaśnij mi, gdzie znajduje się dusza mego dziecka. Będę 

całować to miejsce jak sanktuarium i będę je czcić, bo jest ono cząstką Boga.» 
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«Dusza! Jest jak światło, które chce pochwycić twoja Faustynka i nie może, bo 

jest ono bezcielesne. A jednak istnieje. Ja, ty, twoje przyjaciółki widzimy je. 

Dusza jest widoczna także we wszystkim, co odróżnia człowieka od zwierzęcia. 

Kiedy twoja mała wypowie ci swe pierwsze myśli, wiedz, że ta inteligencja to jej 

ujawniająca się dusza. Kiedy będzie cię kochać nie instynktownie, lecz 

rozumnie, pomyśl, że ta miłość to jej dusza. Kiedy będzie wzrastać przy tobie, 

piękna nie tylko w ciele, lecz w swoich cnotach, uświadom sobie, że to piękno to 

jej dusza. I nie adoruj duszy, lecz Boga, który ją stworzył; Boga, który chce 

uczynić sobie tron z każdej dobrej duszy.» 

«Gdzież jest ta rzecz bezcielesna i wzniosła? W sercu? W mózgu?» 

«Znajduje się we wszystkim, czym jest człowiek. Ona was zawiera i w was się 

zawiera. Kiedy was opuszcza, stajecie się trupami. Gdy zabija ją zbrodnia, jaką 

człowiek popełnia przeciw sobie samemu, jesteście potępieni, odłączeni na 

zawsze od Boga.» 

«Przyjmujesz więc, że filozof, który określił nas jako “nieśmiertelnych”, miał 

rację, choć był poganinem?» – pyta Plautyna. 

«Nie [tylko] przyjmuję, lecz czynię więcej: mówię, że jest to prawda wiary. 

Nieśmiertelność duszy – to znaczy nieśmiertelność najwyższej części człowieka 

– jest tajemnicą wiary najpewniejszą i najbardziej pocieszającą. To jest to, co 

daje nam pewność naszego pochodzenia, naszego celu, tego, czym jesteśmy, i 
pozbawia nas goryczy wszelkiego rozdzielenia.» 

Plautyna zamyśla się głęboko. Jezus obserwuje ją i milknie.  

Wreszcie Rzymianka pyta: 

«A Ty posiadasz duszę?» 

«Oczywiście» – odpowiada Jezus. 

«Jesteś więc czy nie jesteś Bogiem?» 

«Jestem Bogiem. Powiedziałem ci. Jednak teraz przyjąłem naturę ludzką. A 

wiesz, dlaczego? Bo jedynie przez tę ofiarę mogłem rozwikłać trudności, 

przekraczające wasze zrozumienie, i po pokonaniu błędu, uwalniając umysł, 

mogłem uwolnić także duszę z niewolnictwa, którego teraz jeszcze nie mogę ci 

wyjaśnić. To dlatego zamknąłem Mądrość w ciele, Świętość w ciele... 

Rozsiewam Mądrość jak ziarno na ziemi, jak pyłki na wietrze. Świętość – jak z 

drogocennej, rozbitej amfory – wyleje się na świat w godzinie Łaski i uświęci 
ludzi. Wtedy Nieznany Bóg będzie znany.» 

«Jednak Ty jesteś już znany. Ten, kto wątpi w Twą moc i mądrość, jest zły lub 

kłamie.» 

«Jestem znany, jednak to dopiero świt. Południe rozświetli poznawanie Mnie.» 

«Co będzie Twoim południem? Tryumf? Ujrzę go?» 

«Zaprawdę, to będzie tryumf i ujrzysz go. To bowiem, co znasz, wywołuje w 

tobie mdłości, a pragniesz tego, czego nie znasz. Twoja dusza jest głodna.» 

«To prawda! Łaknę prawdy.» 

«Ja jestem Prawdą.» 

«Daj więc Siebie mnie, tak zagłodzonej.» 
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«Musisz jedynie przyjść do Mojego stołu. Moje słowo jest chlebem prawdy.» 

«A co powiedzą nasi bogowie, jeśli ich opuścimy? Czy się na nas nie 

zemszczą?» – pyta zalękniona Lidia. 

«Niewiasto, czy widziałaś kiedyś mgłę o poranku? Pola znikają, pod ukrywającą 

je parą. Przychodzi słońce i mgła się rozprasza. Pola ukazują się, piękniejsze. 

Tak będzie i z waszymi bogami, gdyż są mgłą ubogiej ludzkiej myśli, która nie 

zna Boga, a musi wierzyć, bo wiara jest stałym i koniecznym stanem człowieka. 

Stworzyła więc sobie ten Olimp – całkowicie wymyśloną bajkę. I tak wasi 

bogowie – przy wschodzie Słońca, Boga Prawdziwego – rozpłyną się w waszych 

sercach, nie mogąc wam szkodzić, gdyż nie istnieją.» 

«Trzeba by Ciebie jeszcze długo słuchać... Stoimy przed czymś zupełnie 
nieznanym. Wszystko, co mówisz, jest nowe.» 

«Czy to cię zraża? Czy nie możesz tego przyjąć?» 

Plautyna odpowiada bez wahania: 

«Przeciwnie. Jestem bardziej dumna z tej odrobiny – którą teraz znam, a której 

nie zna Cezar – niż z mojego imienia.» 

«Zatem to przetrwa. Zostawiam was w Moim pokoju.» 

«Jak to? Nie zostajesz, mój Panie?» – pyta zmartwiona Joanna. 

«Nie zostaję. Mam wiele do zrobienia...» 

«O! A ja chciałam Ci powiedzieć o mojej trosce!» 

Jezus, który ruszył w drogę po pożegnaniu Rzymianek, odwraca się i mówi: 

«Odprowadź Mnie do łodzi. Powiesz Mi o tym zmartwieniu.» 

Joanna idzie i mówi: 

«Chuza chce mnie wysłać na jakiś czas do Jerozolimy i to mnie martwi. Czyni to, 

bo nie chce, abym była dłużej oddalona teraz, gdy jestem w dobrym zdrowiu...» 

«Ty też sama przysparzasz sobie zbędnych trosk! – Jezus [mówiąc to] wchodzi 

już do łodzi. – Gdybyś pomyślała, że dzięki temu będziesz mogła Mi udzielić 

gościny i łatwiej podążać za Mną, byłabyś zadowolona i powiedziałabyś: 
“Dobroć zadbała o to”.» 

«O!... To prawda, mój Panie! Nie zastanowiłam się.» 

«Idź zatem! Bądź uległa jako dobra małżonka. Posłuszeństwo da ci nagrodę w 

postaci goszczenia Mnie w najbliższą Paschę i zaszczyt pomagania Mi w 
ewangelizowaniu twych przyjaciółek. Pokój niech zawsze będzie z tobą!» 

Łódź odpływa i wszystko się kończy. 

28. AGLAE W DOMU MARYI, W NAZARECIE  

Napisane 20 maja 1945. A, 5093-5113 

Maryja pracuje spokojnie przy warsztacie tkackim. Jest wieczór. Wszystkie 

drzwi są zamknięte. Lampa o trzech płomieniach oświetla małe pomieszczenie 

w Nazarecie, a głównie stół, przy którym siedzi Dziewica. Tkanina, być może 
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prześcieradło, opada ze skrzyni i z Jej kolan na ziemię. Maryja, ubrana na 

ciemnoniebiesko, wydaje się otulona śniegiem. Jest sama. Pracuje zwinnie, z 

głową pochyloną nad robótką. Lampa oświetla czubek głowy, malując na niej 
jasnozłote odblaski. Reszta twarzy pozostaje w półcieniu.  

W sprzątniętym pomieszczeniu panuje najgłębsza cisza. Ani z ogrodu, ani z 

drogi, opustoszałej w nocy, nie dochodzi żaden hałas. Ciężkie, otwierające się w 

stronę ogrodu drzwi pokoju – w którym Maryja pracuje, zazwyczaj je lub 

przyjmuje przyjaciół – są zamknięte. Nie dochodzi przez nie nawet szmer 

źródła, którego woda wpływa do zbiornika. Panuje naprawdę głęboka cisza. 
Chciałabym wiedzieć, o czym myśli Dziewica, której ręce tak zwinnie pracują... 

Dyskretne pukanie do drzwi dochodzi od drogi. Maryja podnosi głowę, 

nasłuchuje... Jednak pukanie było tak delikatne, że Maryja uważa je pewnie za 

odgłos jakiegoś nocnego zwierzęcia lub podmuchu wiatru, który poruszył 

drzwiami. Pochyla na nowo głowę nad pracą. Jednak pukanie daje się słyszeć 
wyraźniej. Maryja wstaje i idzie do drzwi. Pyta, zanim otworzy: 

«Kto tam?» 

Słaby głos odpowiada: 

«Niewiasta. W imię Jezusa, litości!» 

Maryja otwiera natychmiast, podnosząc lampę, aby zobaczyć, kim jest 

przybywająca osoba. Widzi tylko warstwy sukna – gmatwaninę, spod której nic 
nie przeziera; biedny kłębek, który trwa w głębokim pokłonie, mówiąc: 

«Witaj, Pani! – i powtarza znowu: – W Imię Jezusa, litości...» 

«Wejdź i powiedz, czego chcesz. Nie znam cię.» 

«Nikt mnie nie zna i wielu mnie zna, Pani. Zna mnie Występek. I zna mnie 

Świętość. Jednak teraz potrzebuję, by Litość otwarła przede mną ramiona. A Ty 
jesteś Litością...» 

Płacze. 

«Ależ, wejdź... I powiedz Mi... Powiedziałaś Mi już dostatecznie dużo, abym 

pojęła, że jesteś nieszczęśliwa... Nie wiem jednak ciągle, kim jesteś. Jakie jest 
twoje imię, siostro...» 

«O, nie! Nie – siostro! Ja nie mogę być Twoją siostrą... Ty jesteś Matką Dobra... 

a ja... ja... jestem Złem...»  

Płacze coraz mocniej pod opadającym płaszczem, który ją całą zakrywa. Maryja 

stawia lampę na stołku. Bierze za rękę nieznajomą klęczącą na progu i zmusza 

ją do wstania. Maryja jej nie zna... ja – tak. To zawoalowana niewiasta znad 
“Pięknej Rzeki”. 

Wstaje, upokorzona, drżąca, wstrząsana łzami i waha się jeszcze. Wchodzi i 

mówi: 

«Jestem poganką, Pani. Dla was, Hebrajczyków, to brud, nawet gdybym była 

święta. Jestem jednak po dwakroć brudem, bo jestem nierządnicą.» 

«Jeśli przychodzisz do Mnie, jeśli szukasz Mojego Syna przeze Mnie, możesz być 

tylko sercem, które się nawraca. Ten dom przyjmuje wszystko, co nazywa się 
Bólem.» 
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Maryja wciąga ją do środka, zamykając drzwi. Stawia lampę na stole i podsuwa 

jej stołek ze słowami: 

«Mów.» 

Jednak pozakrywana niewiasta nie chce usiąść. Lekko pochylona nadal płacze. 

Maryja stoi przed nią łagodna i dostojna. Czeka, chyba modląc się, aż jej smutek 

się uspokoi. W całej Jej postawie widzę modlitwę, choć nic [szczególnego] w 

Niej nie ujawnia, że się modli: ani ręce, trzymające cały czas małą dłoń 
Zakrytej, ani zamknięte wargi. 

Wreszcie łzy przestają płynąć. Niewiasta ociera twarz welonem i w końcu mówi: 

«Nie przyszłam z tak daleka, aby pozostać nieznaną. To godzina mojego 

odkupienia i muszę się odsłonić, aby... aby Ci ukazać, jak liczne rany pokrywają 

moje serce. A... Ty jesteś Matką... Jego Matką... będziesz więc miała dla mnie 
litość.» 

«Tak, córko.» 

«O, tak! Nazywaj mnie córką!... Miałam matkę... opuściłam ją... Powiedziano mi, 

że umarła ze zgryzoty... Miałam ojca... Przeklął mnie... i powiedział 
współmieszkańcom miasta: “nie mam już córki”» 

Chwyta ją gwałtowny atak płaczu. Maryja przybladła ze smutku. Kładzie jej dłoń 

na głowie, aby ją pocieszyć. Kobieta mówi dalej: 

«Nikt nie nazwie mnie już córką!... Tak... o głaszcz mnie w ten sposób, jak to 

czyniła mama... kiedy byłam czysta i dobra... Pozwól mi ucałować tę rękę i 

otrzeć nią łzy. Same łzy mnie nie obmyją. Ileż płakałam, odkąd pojęłam!... 

Przedtem też płakałam, bo to straszne być tylko ciałem sprzedawanym i 

znieważanym przez mężczyznę. Jednak to były tylko skargi źle traktowanego 

zwierzęcia, które nienawidzi i buntuje się przeciw temu, kto je torturuje i coraz 

bardziej zanieczyszcza, bo... zmieniałam panów, ale nie zmieniałam swego 

zezwierzęcenia... Od ośmiu miesięcy płaczę... bo zrozumiałam... Pojęłam moją 

nędzę i zepsucie. Okrywa mnie ono, przenika i wywołuje we mnie obrzydzenie... 

Jednak moje coraz bardziej świadome łzy jeszcze mnie nie obmywają. Mieszają 

się z moją zgnilizną, lecz jej nie zmywają. O, Matko! Osusz moje łzy, a będę 
oczyszczona tak, by móc zbliżyć się do mojego Zbawcy!» 

«Tak, córko, tak. Usiądź tutaj, tu, ze Mną, i mów spokojnie. Zostaw tu cały ten 

ciężar, na Moich matczynych kolanach.» 

Maryja siada. Kobieta osuwa się do Jej stóp i chce mówić w tej pozycji. Zaczyna 

cichutko: 

«Jestem z Syrakuz... Mam dwadzieścia sześć lat... Byłam córką “zarządcy”, jak 

wy powiedzielibyście, my mówimy – “prokuratora”, wielkiego rzymskiego pana. 

Byłam jedynaczką. Żyłam szczęśliwie. Mieszkaliśmy blisko plaży w bardzo 

pięknym domu, którym zarządzał mój ojciec. Od czasu do czasu przybywał 

właściciel domu lub jego żona albo dzieci... Traktowali nas dobrze i byli dla mnie 

mili. Córki bawiły się ze mną... Moja mama była szczęśliwa... dumna ze mnie. 

Byłam piękna... inteligentna... Wszystko mi się udawało... Jednak kochałam 

bardziej rzeczy ulotne niż dobre. W Syrakuzach jest wielki teatr. Wielki teatr... 

piękny... ogromny... Gra się tam, są przedstawienia... W komediach i tragediach 

występują liczni mimowie. Podkreślają niemymi tańcami to, co wyraża chór. Ty 

nie wiesz... ale nawet rękami, nawet ruchami ciała możemy wyrazić uczucia 

człowieka pobudzonego jakimiś namiętnościami... Poucza się chłopców i 

dziewczęta w specjalnej palestrze, jak zostać mimem. Muszą być piękni jak 
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bóstwa i zwinni jak motyle... Bardzo lubiłam chodzić na wzniesienie dominujące 

nad tym miejscem i podziwiać tańce mimów. Potem naśladowałam ich na 

ukwieconych łąkach, na jasnym piasku mojej ziemi, w ogrodzie domu. 

Wydawałam się artystycznym posągiem bądź wiejącym wiatrem, tak potrafiłam 

przyjmować statyczne pozy lub wznosić się, prawie nie dotykając ziemi. Moje 
bogate przyjaciółki podziwiały mnie... a moja mama była z tego dumna...» 

Zakryta niewiasta mówi – przypominając sobie, widząc na nowo przeszłość jak 

we śnie – i płacze. Łkanie przerywa jej słowa. 

«Pewnego dnia... było to w maju... Syrakuzy były całe w kwiatach. Właśnie 

skończyły się dni świąteczne, a ja pozostawałam entuzjastką tańca 

wykonywanego w teatrze... Moi państwo zaprowadzili mnie tam ze swoimi 

córkami. Miałam czternaście lat... W tym tańcu mimowie przedstawiali 

wiosenne nimfy, biegnące, by wielbić Ceresa. [Dziewczęta] tańczyły, 

uwieńczone różami i odziane w róże... Jedynie w róże, bo ich szatą był bardzo 

lekki woal, siateczka z nitki pajęczej, do której przyczepiono róże... W tańcu 

wydawały się uskrzydlonymi Hebe, z taką lekkością biegały. Widać było ich 

wspaniałe ciała poprzez wstęgi ukwieconego woalu, które formowały im z tyłu 
skrzydła... Uczyłam się tego tańca... i pewnego dnia... pewnego dnia...» 

Zawoalowana niewiasta płacze jeszcze mocniej... Potem podejmuje: 

«Byłam piękna. Jestem. Spójrz.» 

Wstaje, prostując się. Szybko odrzuca welon do tyłu i pozwala, by płaszcz opadł. 

A ja trwam w osłupieniu, bo widzę, jak z odrzuconej sterty sukna wyłania się 

Aglae – bardzo piękna w swoim skromnym odzieniu, z włosami splecionymi w 

proste warkocze, bez klejnotów, bez cennych szat, prawdziwy kwiat z ciała 

smukłego, a jednak doskonałego, z bardzo piękną twarzą, lekko opaloną, z 

oczyma aksamitnymi i pełnymi ognia. Powraca do pozycji klęczącej przed 
Maryją: 

«Na moje nieszczęście byłam piękna i byłam szalona. W tym dniu ubrałam się w 

woal. Córki mojego pana pomagały mi. Lubiły patrzeć, jak tańczyłam... 

Ubierałam się w zakątku jasnej plaży, naprzeciw lazurowego morza. Na plaży, 

opustoszałej w tym miejscu, były dzikie kwiaty, białe i żółte, intensywnie 

pachniał migdałowiec, wanilia, czyste ciało. Od cytrusów też dolatywały fale 

przenikliwej woni, róże z Syrakuz wydzielały zapach, a także morze i piasek. 

Słońce sprawiało, że pachniało wszystko... Ogarnęła mnie lekka trema... Czułam 

się nimfą. Ja także adorowałam... Co? Płodną Ziemię? Słońce, które czyniło ją 

urodzajną? Nie wiem. Sądzę, że jako poganka żyjąca pomiędzy poganami 

adorowałam Zmysły – mojego despotycznego króla, o którym nie wiedziałam, że 

posiadam go w sobie... a który był potężniejszy niż bóg... Włożyłam na głowę 

róże, które zerwałam w ogrodzie... i tańczyłam... Upajało mnie światło, 

wonność, przyjemność bycia młodą, zwinną i piękną. Tańczyłam... i ujrzano 

mnie. Widziałam, że ktoś na mnie patrzył, lecz nie wstydziłam się nagości 

wobec pożądliwych oczu mężczyzny. Przeciwnie, znajdowałam upodobanie w 

zwiększaniu podskoków... Przyjemność z bycia podziwianą naprawdę dodawała 

mi skrzydeł... I to stało się moją zgubą. W trzy dni później zostałam sama, bo 

państwo odjechali, by powrócić do swego patrycjuszowskiego domu w Rzymie. 

Jednak ja nie pozostałam w domu... Tych dwoje podziwiających mnie oczu 
odsłoniło przede mną rzecz inną niż taniec... Ukazały mi zmysły i płeć.» 

Maryja bezwiednie wykonuje gest niechęci, co Aglae zauważa. 

«O! Ty jesteś czysta i być może jestem dla Ciebie istotą odrażającą...» 
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«Mów, mów, Moja córko. Lepiej, powiedz to Maryi niż Jemu. Maryja jest 

morzem, które obmywa...» 

«Tak, lepiej będzie wyznać to Tobie – to samo powiedziałam sobie, gdy 

dowiedziałam się, że On ma Matkę... Najpierw, kiedy widziałam, jak bardzo 

różni się od każdego innego mężczyzny, jedyny, który jest samym duchem – 

teraz wiem, że duch istnieje i czym on jest – nie potrafiłam powiedzieć, z czego 

uczyniony jest Twój Syn, tak pozbawiony zmysłowości, a jednak będący 

człowiekiem... Pomyślałam sobie, że On nie ma matki, lecz że zstąpił na ziemię, 
by ocalić straszliwie nędzne istoty, pośród których ja jestem największą... 

Codziennie powracałam w tamto miejsce, mając nadzieję ujrzeć ponownie tego 

młodego mężczyznę, pięknego bruneta... Po jakimś czasie spotkałam go. 

Rozmawialiśmy. Powiedział: “Chodź ze mną do Rzymu. Zawiodę cię na cesarski 

dwór, będziesz perłą Rzymu.” Powiedziałam: “Tak. Będę twoją wierną 

małżonką. Chodź do mojego ojca.” Roześmiał się kpiąco i pocałował mnie. 

Powiedział: “Nie małżonką, lecz boginią, a ja będę twoim kapłanem. Odkryję 

przed tobą sekrety życia i przyjemności.” Byłam szalona, byłam młoda... ale 

mimo młodego wieku, wiedziałam, czym jest życie.... Miałam doświadczenie. 

Byłam szalona, ale jeszcze nie zepsuta... Poczułam odrazę do jego propozycji. 

Wyzwoliłam się z jego ramion i uciekłam do domu... Jednak nie powiedziałam o 

tym matce... I nie potrafiłam zapanować nad pragnieniem ujrzenia go... Jego 

pocałunki uczyniły mnie jeszcze bardziej szaloną... i powróciłam. Gdy tylko 

wróciłam na tę samotną plażę, objął mnie, całując pożądliwie. Deszcz 

pocałunków, miłosnych słów, pytań: “Czyż ta miłość nie jest wszystkim? Czyż to 

nie słodsze niż małżeńskie więzy? Czegóż innego pragniesz? Możesz bez tego 

żyć?” 

O! Matko!... Tego samego dnia uciekłam z tym odrażającym patrycjuszem. 

Stałam się łachmanem zdeptanym przez jego zwierzęcość... Nie boginką, lecz – 

błotem; nie perłą, lecz – gnojowiskiem. Nie odkrył przede mną życia, lecz brud, 

hańbę, wstręt, boleść, wstyd, nieskończoną nędzę nienależenia już więcej do 

siebie... A potem... zupełny upadek. Po sześciu miesiącach orgii, zmęczony mną, 

odszedł do innych miłości, a ja znalazłam się na ulicy. Wykorzystywałam moje 

talenty tancerki... Dowiedziałam się, że moja matka umarła ze zgryzoty. Nie 

miałam już domu, nie miałam rodziców... Pewien nauczyciel tańca przyjął mnie 

do gimnazjum. Udoskonalił moje [umiejętności]... Wykorzystywał mnie... Rzucił 

mnie – jak kwiat biegły we wszelkich zmysłowych sztukach – w środek 

zepsutego rzymskiego patrycjatu. Ten kwiat, już brudny, upadł do ścieku... To 

było dziesięć lat wpadania w otchłań. Ciągle niżej. Potem przyprowadzono mnie 

tutaj, by rozweselić wolne chwile Heroda, i wziął mnie nowy pan. O! Nie ma psa 

bardziej uwiązanego niż uwiązana jest każda z nas! I nie ma tresera psów 

bardziej brutalnego niż mężczyzna posiadający kobietę! Matko... drżysz! 

Wywołuję w Tobie przerażenie!» 

Maryja – jakby zraniona – podniosła rękę do serca. Odpowiada: 

«Nie, to nie ty. To zło panujące tak bardzo na ziemi budzi Moje przerażenie. 

Mów dalej, biedne dziecko!» 

«Przyprowadził mnie do Hebronu... Czy byłam wolna? Byłam bogata? Tak, bo 

nie byłam w więzieniu i okrywały mnie klejnoty; nie, gdyż mogłam widywać się 
jedynie z tymi, z którymi on chciał i nie mogłam już stanowić o sobie. 

Pewnego dnia przyszedł do Hebronu mężczyzna: Człowiek, Twój Syn. Ten dom 

był mu drogi. Wiedziałam o tym i zaprosiłam Go, by wszedł. Szammaj był 

nieobecny... Już przez okno usłyszałam słowa i ujrzałam osobę, która mną 

wstrząsnęła. Zapewniam Cię jednak, o Matko, że to nie ciało przyciągało mnie 
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do Twego Jezusa. To było coś, co On mi ujawnił: to mnie popchnęło ku drzwiom 

i powiedziałam Mu: “Wejdź”, wywołując kpiny tłumu. Dowiedziałam się wtedy o 

mojej duszy. On mi powiedział: “Moje imię oznacza: Zbawiciel. Zbawiam tych, 

którzy prawdziwie pragną być zbawieni. Zbawiam ucząc, jak być czystym, jak 

pragnąć czci [nawet za cenę] cierpienia, Dobra za wszelką cenę. Jestem Tym, 

który szuka zagubionych, Tym, który daje Życie. Jestem Czystością i Prawdą.” 

Powiedział, że ja też mam duszę i że zabiłam ją przez mój sposób życia. Jednak 

mnie nie przeklął, nie naśmiewał się ze mnie. Nie popatrzył na mnie ani przez 

chwilę! Pierwszy mężczyzna, który nie popatrzył na mnie spojrzeniem 

pożądliwym... [bo ciąży] na mnie straszliwe przekleństwo przyciągania 

mężczyzn... Powiedział mi, że kto szuka, ten znajduje, bo On jest tam, gdzie 

potrzebny jest lekarz i lekarstwa. I odszedł. Jego słowa pozostały we mnie i 

nigdy mnie nie opuściły. Powiedział, że Jego Imię znaczy “Zbawiciel” – jakby po 

to, by rozpocząć uzdrawianie mnie. Trwały we mnie Jego słowa oraz te, które 

[wypowiedzieli] Jego przyjaciele – pasterze. I uczyniłam pierwszy krok dając im 

jałmużnę i prosząc ich o modlitwę... A potem... Uciekłam... 

O, święta ucieczka! Uciekłam od grzechu, w poszukiwaniu Zbawiciela. Poszłam 

Go szukać, pewna, że Go odnajdę, bo mi to obiecał. Skierowano mnie do męża o 

imieniu Jan, mówiąc mi, że to On. Ale to nie był On. Pewien Hebrajczyk 

skierował mnie ku “Pięknej Rzece”. Żyłam ze sprzedaży złota, którego miałam 

wiele. Przez miesiące, w czasie których Go szukałam, musiałam sobie zakrywać 

twarz, aby mnie nie pochwycono i również dlatego, że Aglae została 

rzeczywiście pogrzebana pod tym welonem. Umarła dawna Aglae. Pod tą 

zasłoną była jej biedna zraniona i wykrwawiona dusza, szukająca swego 

Lekarza. Wiele razy musiałam uciekać przed zmysłami mężczyzny, 

podążającego za mną, choć byłam tak mocno osłonięta moją szatą. [Uciekałam] 
nawet przed jednym z przyjaciół Twego Syna... 

Nad “Piękną Rzeką” żyłam jak zwierzę: uboga, lecz szczęśliwa. Bardziej niż rosa 

i rzeka oczyszczały mnie Jego słowa. O! Żadne nie zaginęło. Pewnego dnia On 

wybaczył zabójcy. Usłyszałam to i już chciałam Mu powiedzieć: “Wybacz i 

mnie”. Innym razem mówił o utraconej niewinności... O! Jakież łzy żalu! Kiedy 

indziej uzdrowił trędowatego... i chciałam już krzyknąć: “oczyść mnie z mojego 

grzechu...” Pewnego razu uzdrowił szaleńca, a był to Rzymianin... Zapłakałam... 

a Jezus kazał mi powiedzieć, że ojczyzny przemijają, lecz pozostaje Niebo. W 

wieczór zawieruchy przyjął mnie w domu... i potem nakazał zarządcy znaleźć 

dla mnie jakieś mieszkanie... Poprosił dziecko, by mi powiedziało: “Nie płacz...” 

O! Jego dobroć! O! Moja nędza! Obydwie tak wielkie, że nie ośmieliłam się 

zanieść mojej nędzy do Jego stóp... choć jeden z Jego uczniów pouczał mnie 

nocą o nieskończonym miłosierdziu Twego Syna. Potem – osaczony przez tych, 

którzy doszukiwali się grzechu w pragnieniu odrodzonej duszy – Mój Zbawca 

odszedł... a ja czekałam na Niego... jednak czekała też zemsta ludzi o wiele 

bardziej niegodnych patrzenia na Niego. Ja bowiem jako poganka zgrzeszyłam 

przeciw sobie; oni zaś – znając już Boga – grzeszą przeciw Synowi Bożemu... 

Uderzyli mnie... ale bardziej od kamieni zraniło mnie ich oskarżenie... bardziej 
niż ciało zranili moją biedną duszę, prowadząc ją do rozpaczy.  

O! Straszliwa walka ze sobą! Udręczona, zakrwawiona, zraniona, w gorączce, 

pozbawiona mojego Lekarza, bez dachu, bez chleba, patrzyłam wstecz, za 

siebie... Przeszłość mówiła: “Wróć”; teraźniejszość mówiła: “Zabij się”, 

przyszłość mówiła: “Ufaj”. Ufałam... Nie zabiłam się. Uczyniłabym to, gdyby On 

mnie przepędził, bo już nie chcę być tym, czym byłam!... Dowlokłam się do 

wioski, w której szukałam schronienia... jednak rozpoznano mnie. Musiałam 

uciekać tutaj, wciąż tropiona jak zwierzę, ciągle znieważana, zawsze 

przeklinana, bo chciałam być uczciwa, bo rozczarowałam tych, którzy chcieli za 

moim pośrednictwem uderzyć w Twego Syna. Idąc wzdłuż rzeki doszłam do 

Galilei i przybyłam tutaj... Ciebie tu nie było. Poszłam więc do Kafarnaum. 
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Właśnie stamtąd odeszłaś. Jednak widział mnie pewien starzec. Jeden z Jego 

wrogów. Oskarżył przede mną Twego Syna, a ponieważ płakałam nie reagując, 

powiedział... powiedział: “Wszystko mogłoby się dla ciebie odmienić, gdybyś 

zechciała zostać moją kochanką i wspólniczką w oskarżeniu Rabbiego z 

Nazaretu. Wystarczy, że powiesz wobec moich przyjaciół, iż był Twoim 

kochankiem...” Uciekłam jak ktoś, kto ujrzał gniazdo węży rozchylając krzew 
kwiatów. 

Zrozumiałam wtedy, że nie mogę iść do Jego stóp... przychodzę więc do Twoich. 

Zdeptaj mnie, bo jestem samym błotem. Przegoń mnie, bo jestem grzesznicą. 

Nazwij mnie nierządnicą. Wszystko przyjmę od Ciebie, ale okaż mi litość, Matko. 

Weź moją biedną, zbrukaną duszę i zanieś ją do Niego. To grzech złożyć w 

Twoje ręce moją rozwiązłość. Jednak tylko w nich znajdzie ona ochronę przed 

światem, który jej pragnie, i stanie się pokutą. Powiedz, jak mam postępować. 

Powiedz, co mam robić... Powiedz, jakich środków mam użyć, aby już nie być 

Aglae. Co mam w sobie okaleczyć, co powinnam z siebie wyrwać, by już więcej 

nie być grzechem, uwodzeniem, aby już niczego się nie lękać z mojej strony i ze 

strony mężczyzny? Czy powinnam wyrwać sobie włosy? Czy mam wypalić sobie 

wargi? Mam sobie odciąć język? Oczy, język, wargi służyły mi do czynienia zła. 

Już nie chcę zła i jestem gotowa ukarać siebie i moje członki poprzez taką 

ofiarę. Chcesz, bym wyrwała sobie te pożądliwe wnętrzności, które popchnęły 

mnie do niegodziwych miłości? Te nienasycone trzewia, których przebudzenia 

wciąż się lękam? Powiedz mi, powiedz, co robić, żeby zapomnieć, że jest się 
kobietą i jak sprawić, by zapomniano, że jestem kobietą!» 

Maryja jest wstrząśnięta. Płacze, cierpi, lecz jedynymi znakami Jej boleści są łzy 

spadające na skruszoną kobietę.  

«Chcę znaleźć przebaczenie przed śmiercią. Chcę umrzeć, pamiętając jedynie o 

moim Zbawcy. Chcę umrzeć mając Jego Mądrość za przyjaciółkę... Nie mogę 

jednak już do Niego podchodzić, bo ludzie obserwują i Jego, i mnie, aby nas 
oskarżyć...» 

Aglae płacze, leżąc na ziemi jak prawdziwy łachman. Maryja wstaje, szepcząc 

zmartwiona: 

«Jakże trudno jest być odkupicielem...» 

Aglae, która usłyszała ten szept. Widząc Jej reakcję, jęczy: 

«Widzisz! Widzisz, że i w Tobie wywołuję odrazę? Odchodzę. To dla mnie 

koniec!» 

«Nie, córko. Nie. To nie koniec. To dla ciebie początek. Posłuchaj, biedna duszo. 

Nie nad tobą jęczę, lecz nad okrutnym światem. Nie pozwalam ci odejść, lecz 

przyjmuję cię, biedna jaskółko, którą wichura rzuciła o mury Mojego [domu]. 

Zaprowadzę cię do Jezusa, a On wskaże ci drogę odkupienia...» 

«Nie mam już nadziei... Ludzie mają rację. Nie mogę uzyskać przebaczenia.» 

«Od ludzi, nie. Jednak od Boga, tak. Pozwól Mi mówić do ciebie w imieniu 

najwyższej Miłości, która dała Mi Syna, abym Ja następnie dała Go światu. On 

prowadził Mnie przez błogosławioną niewiedzę Mojej dziewiczej ofiary, abym 

dała światu Przebaczenie. Wylał Moją krew nie przy rodzeniu, lecz – z serca, 

objawiając Mi, że Mój Syn jest Wielką Ofiarą. Popatrz na Mnie, córko. W tym 

sercu jest wielka rana. Jęczę od przeszło trzydziestu lat. Ona coraz bardziej się 

rozdziera i wyczerpuje Mnie. Czy wiesz, jakie ma imię?» 

«Boleść?» 
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«Nie. Miłość. I to tą Miłością krwawię, aby Mój Syn nie był osamotniony w 

dokonywaniu zbawienia. To miłość rozpalająca we Mnie ogień, abym 

oczyszczała tych, którzy nie ośmielają się iść do Mego Syna. To miłość dająca Mi 

łzy, abym obmywała grzeszników. Chciałaś Moich pieszczot. Daję ci Moje łzy, 

które cię już wybielają, abyś mogła patrzeć na Mojego Pana. Nie płacz tak. Nie 

jesteś jedyną grzesznicą przychodzącą do Pana i odchodzącą jako odkupiona. 

Były już inne i jeszcze będą. Wątpisz, że On może ci wybaczyć? A czy nie widzisz 

we wszystkim, co ci się przytrafiło, tajemniczej woli Bożej Dobroci? Kto cię 

przyprowadził do Judei? Kto cię wprowadził do domu Jana? Kto sprawił, że tego 

ranka byłaś w oknie? Kto zapalił światło, dając ci pojąć Jego słowa? Kto dał ci 

zdolność zrozumienia, że miłość – połączona z modlitwą tego, kto otrzymuje 

dobrodziejstwo – zjednuje pomoc Boga? Kto dał ci siłę do ucieczki z domu 

Szammaja? Kto dał ci moc wytrwania przez pierwsze dni, aż do Jego nadejścia? 

Kto wprowadził cię na Jego drogę? Kto uzdolnił cię do życia w pokucie 

oczyszczającej coraz bardziej twoją duszę? Kto przywrócił ci duszę męczennicy, 

duszę wierzącej, duszę wytrwałą, duszę czystą?... Tak. Nie potrząsaj głową. Czy 

sądzisz, że czystym jest tylko ten, kto nie poznał zmysłów? Czy sądzisz, że 

dusza nie może już nigdy stać się na nowo dziewiczą i piękną? O, córko! Jeśli 

chodzi o Moją czystość – która cała jest łaską od Pana – i twoją heroiczną 

ascezę w celu powrócenia na szczyt utraconej czystości, to wierz, że twoja jest 

większa. Ty ją zbudowałaś: wbrew zmysłom, pragnieniu i przyzwyczajeniu. U 

Mnie jest ona darem naturalnym jak oddychanie. Ty musisz tłumić swoją myśl, 

uczucia, swoje ciało, aby sobie nie przypominać, aby nie pragnąć, aby za tym 

nie iść. Ja... O! Czyż małe dziecko, które ma kilka godzin, może pragnąć ciała? I 

czy ma jakąś zasługę, że go nie pragnie? Tak jest ze Mną. Ja nie wiem, czym 

jest ten tragiczny głód, który uczynił z ludzkości ofiarę. Ja nie znam czegoś 

innego niż święty głód Boga. Ty go nie znałaś i sama się go nauczyłaś. Ten inny 

głód, tragiczny i straszliwy, poskromiłaś z miłości do Boga – twej jedynej 

obecnie miłości. Uśmiechnij się, córko Bożego miłosierdzia! Mój Syn dokonuje w 

tobie tego, o czym mówił ci w Hebronie. Już to uczynił. Jesteś ocalona, bo 

miałaś szczerą wolę zbawienia siebie, bo nauczyłaś się czystości, bólu, Dobra. 

Twoja dusza powróciła do życia. Tak. Potrzeba ci Jego słowa, aby ci powiedziało 

w Imię Boga: “Jest ci wybaczone”. Ja nie mogę tego powiedzieć, jednak daję ci 

Mój pocałunek jako obietnicę, jako zaczątek przebaczenia...  

O, Duchu Odwieczny, trochę z Ciebie jest zawsze w Twojej Maryi! Pozwól więc, 

by wylała Ciebie, Ducha Uświęcającego, na to stworzenie, płaczące i mające 

nadzieję. W Imię Naszego Syna, o Boże miłości, ocal tę, która od Boga oczekuje 

zbawienia. Niech Łaska – o której anioł powiedział Mi, że Bóg Mnie nią napełnił 

–spocznie cudownie na niej i podtrzyma ją, zanim jej odpuści Jezus, 

Błogosławiony Zbawca, Najwyższy Kapłan w Imię Ojca, Syna i Ducha... 

Jest noc, córko. Jesteś zmęczona i przygnębiona. Chodź. Odpocznij. Jutro 

odejdziesz... Wyślę cię do szlachetnej rodziny, bo tu przychodzi teraz zbyt wiele 

osób. I dam ci szatę zupełnie podobną do Mojej. Będziesz uchodzić za 

Izraelitkę. Mam zobaczyć się z Moim Synem w Judei, bo zbliża się Pascha i w 

miesiącu kwietniu będziemy w Betanii. Wtedy o tobie pomówię. Przyjdź do 

domu Szymona Zeloty. Znajdziesz Mnie tam i zaprowadzę cię do Niego.» 

Aglae jeszcze płacze, lecz spokojnie. Usiadła na ziemi. Maryja także. Aglae 
kładzie głowę na Jej kolanach i całuje Jej rękę... Potem jęczy: 

«Rozpoznają mnie...» 

«O, nie! Nie bój się. Twoje ubranie było już zbyt znane. Ja jednak przygotuję cię 

na tę podróż, którą odbędziesz ku Przebaczeniu. I będziesz jak dziewica idąca 

na swe gody: inna, nie rozpoznana przez tłum, który nic nie wie o uroczystości. 
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Chodź. Mam pokoik blisko Mojego. Udzielał schronienia świętym i pielgrzymom 

pragnącym iść ku Bogu. I ciebie przyjmie pod swój dach.» 

Aglae chce podnieść płaszcz i welon. 

«Zostaw: to szaty dawnej, zagubionej Aglae. Ona już nie istnieje... i nawet to 

ubranie nie powinno pozostać. Odczuło zbyt wiele nienawiści... a nienawiść 
szkodzi, jak każdy grzech.» 

Idą do ciemnego ogrodu. Wchodzą do małego pokoiku Józefa. Maryja zapala 

lampę stojącą na małym stoliku, głaszcze skruszoną kobietę, zamyka drzwi. 

Potrójnym świecznikiem oświetla drogę. Zastanawia się, gdzie zanieść podarty 
płaszcz Aglae, aby nikt nie ujrzał go nazajutrz. 

  

Pod wieczór mówi Odwieczna Miłość:  

«Nie ma właściwie [Moich] słów. Ale słyszałaś Mnie, jak mówiłem przez usta 

Słowa, Dziewicy, Apostoła do szukających Boga, do poznających Boga, do 

spragnionych Boga. Ty, pośród gorzkich fal, [otrzymasz] potok słodyczy. Dla 

innych to, co zostało dane. Jestem Duchem Miłości. Jestem także 

Sprawiedliwością. Najbardziej oddaję się temu, kto Mi się ciągle ofiarowuje. Kto 
ma uszy do słuchania, niechaj słucha.  

W miłości duchowej nie potrzeba zmysłowości. Darami, o które [w niej] możecie 

zabiegać są pociechy Boże. To łaski, które przychodzą jako dar. Nie można być 

zachłannym jak chciwi, którzy pragną zgromadzić wiele pieniędzy. Nie można 

być jak tyrani, którzy spędzali czas na podziwianiu klejnotów, które poddani 

przynosili do ich skrzyń. Nie wymagało to ich wysiłku, a przynoszący je pocili się 

krwią, wydzierając klejnoty z wnętrzności mórz lub ziemi. Niech każdy 

wydobywa własnym wysiłkiem najczystsze diamenty Mądrości. Nie popadajcie 

w łatwe odchylenie duchowości sentymentalnej. Jestem Tym, który umacnia i 

pragnę, by Moi wierni byli mocni. Sentymentalizm w religii jest jak glina i żelazo 

stóp posągu ze snu Nabuchodonozora. Wystarczy, że kamyk rozczarowania w 

nie uderzy, a wszystko jest w niebezpieczeństwie. A gdy kamień jest wielki to 
już jest klęska. Dzieci, mocy! Siły! 

Ziemia jest miejscem walki. Szczęście jest tu, gdzie Ja jestem. Aby tu się 

wznieść... [trzeba przejść] drogą jakby z pokruszonego jaspisu. Wyboistą. 

Każda udręka jest zasługą. Tylko to miał Syn Boży. Czy wy pragniecie czegoś 
lepszego? Odnówcie się w Moim Płomieniu.» 

  

21 maja. Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, godz. 11.00.  

Nadeszła, wyciskająca mi łzy radości, fala słodyczy, którą mi obiecał Paraklet 

wczoraj wieczorem. Przyszła wraz z pieszczotą całkowicie duchową, z 

powiewem, który był pocałunkiem, najlżejszym, muskającym czoło; i wraz z 

miłosnym porywem we mnie, tak głębokim, że serce fizyczne doznało od niego 
bólu. Wszystko równocześnie było słodyczą i radością.  

Równocześnie Głos, który nie był głosem Parakleta, mówił do mnie i mówi, 

pomagając mi zrozumieć, jak Bóg kocha mnie, zwiędłą lilię. Jego lilię... Mówi:  

«W ten sposób jesteś miłowana... tak jesteś podtrzymywana... Bóg jest twą 

mocą. Spójrz, jak sztywna jest łodyga. Nie brak jej niczego, nawet liści, które 

nie są zbędne: są konieczne dla chronienia kwiatu. Bóg jest twoją łodygą; 
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Boskie cnoty – twoimi liśćmi. Bóg jest twoim celem. Kwiat jest na wierzchołku 

łodygi. Ty jesteś jak długi słupek, który wychyla się ze śnieżnego kielicha, 

otoczony złocistymi płomieniami pylników napełnionych pyłkami. W ten sposób 

kocha cię Bóg. Stworzył cię, zasadzając cię na ziemi jak cebulkę w kwietniku. 

Dał ci duszę: centrum twego życia. Tę duszę – umartwiwszy ją najpierw, każąc 

jej kosztować dręczącej ciemności ziemi – unosił wyżej, coraz wyżej, strzegąc 

jej cnotami danymi dla obrony, przyciągając ją do białego uścisku wiecznej 

Korony: Naszej Najświętszej Trójcy. I tak, w ten sposób Nasza miłość cię otula: 

czystością i płomieniem, pokojem i radością. Spójrz, dlaczego jesteś “Naszą” 

małą Marią, całkowicie Naszą, oto duch twój, długa szyjka słupka kwiatowego, 

zamknięty w Naszym Sercu, ma nasze znamię: jest jeden, ale trójdzielny, nie 
podzielony, lecz potrójnie spiczasty. Maria, mała Maria...»  

Głos milknie, jednak następuje po nim chór pełen anielskich hosanna, nad 

którym wznosi się, czysty i radosny, głos Najświętszej Dziewicy, która 

wyśpiewuje Magnificat. Jakże go śpiewa! Nigdy nie słyszałam tego kantyku 

śpiewanego w podobny sposób. Tylko Ona potrafi go tak wyśpiewać... Nie widzę 

Jej. Widzę tylko ogromny i potężny blask. Wiem jednak, że to Ona, i jednoczę 
się w duszy z tym śpiewem... 

29. KAZANIE NA GÓRZE. «WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI» [por. Mt 5,13-16] 

Napisane 22 maja 1945. A, 5114-5127 

Jezus idzie szybko sam główną drogą. Kieruje się ku górze, wznoszącej się 

blisko drogi, która – biorąc początek nad jeziorem – podąża ku zachodowi. Dalej 

biegnie ona po terenie lekko pagórkowatym, rozciągającym się na wielkiej 

przestrzeni, tworzącej płaskowyż. Widać z niego całe jezioro z miastem 

Tyberiada na południu i innymi miejscowościami, nie tak pięknymi, położonymi 

na północy. Potem góra wznosi się bardziej, aż do szczytu, i opada. Następnie 

znowu się wznosi, formując drugi szczyt, podobny do pierwszego – obydwa 
tworzą rodzaj siodła. 

Jezus podejmuje marsz ku płaskowyżowi górską ścieżką, jeszcze dość dobrą, i 

dochodzi do małej wioski. Jej mieszkańcy uprawiają na tym wyniesionym 

płaskowyżu zboże, które zaczyna właśnie formować kłosy. Przemierza wioskę i 
idzie przez pola szumiące plonami i usiane kwiatami łąki.  

Dzień jest pogodny i podkreśla całe piękno otaczającej natury. Ponad małą, 

samotną górą, ku której kieruje się Jezus, widać na północy potężny szczyt 

Hermonu. Wydaje się on gigantyczną perłą spoczywającą na szmaragdowej 

podstawie – tak biały jest, cały ośnieżony, kontrastujący z zieloną barwą zboczy 

pokrytych zaroślami. Powyżej jeziora, pomiędzy nim a Hermonem, jest zielona 

równina, na której znajduje się jezioro Meron, stąd jednak niewidoczne, a 

następnie inne góry ciągnące się w stronę Jeziora Tyberiadzkiego, od strony 

północno-zachodniej, i ponad jeziorem – góry: jeszcze w dali, łagodniejsze, i 

inne równiny. Na południu, za główną drogą, są wzgórza, ukrywające, jak 

sądzę, Nazaret. Im bardziej idzie się w górę, tym bardziej horyzont się 

poszerza. Nie widzę, co jest na zachodzie, bo góra zasłania widok.  

Jako pierwszego Jezus spotyka apostoła Filipa, który wygląda, jakby stał tutaj 

na czatach. 

«Jak to, Nauczycielu? Ty tutaj? Oczekiwaliśmy Cię na drodze. Czekam na 

towarzyszy, którzy poszli po mleko do pasterzy pasących stada na szczytach. W 

dole, na drodze, jest Szymon i Judasz, syn Szymona, a z nimi Izaak i... O! Tam. 
Chodźcie! Chodźcie! Nauczyciel jest tutaj!» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#13a
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Apostołowie, którzy schodzą z manierkami, zaczynają biec i oczywiście 

najmłodsi przybywają jako pierwsi. Witają serdecznie Nauczyciela. To 

wzruszające. Wreszcie są razem. Jezus uśmiecha się, a oni wszyscy chcą mówić, 
opowiadać... 

«Czekaliśmy na Ciebie na głównej drodze!» 

«Myśleliśmy, że dziś nie będzie Cię jeszcze z nami.» 

«Czy wiesz, jak wielu jest ludzi?» 

«O! Byliśmy w opałach, bo przybyli nawet uczeni w Piśmie i uczniowie 

Gamaliela...» 

«O, tak, Panie! Opuściłeś nas naprawdę w odpowiedniej chwili! Nigdy tak się 

nie bałem jak wtedy. Już nigdy nie rób mi czegoś podobnego!» 

Piotr skarży się. Jezus się uśmiecha i pyta: «Czy przydarzyło się wam jakieś 

nieszczęście?» 

«O, nie! Przeciwnie... O, mój Nauczycielu! Czy wiesz, że Jan przemawiał?... 

Wydawało się, że to Ty mówisz przez niego... Osłupieliśmy... Ten chłopiec, który 
przed rokiem potrafił tylko zarzucać sieci... O!» 

Piotr jest nadal pełen podziwu, daje kuksańca roześmianemu, milczącemu 

Janowi. 

«Popatrzcie, czy wydaje się możliwe, żeby to dziecko z roześmianą buzią 

wypowiedziało te słowa! Można by rzec: Salomon.» 

«Szymon też dobrze mówił, mój Panie. On naprawdę był przywódcą» – odzywa 

się Jan. 

«Zmusił mnie! Przyparł do muru! Ale... Mówią, że dobrze powiedziałem. 

Możliwe. Nie wiem... bo byłem poruszony z powodu zaskoczenia, jakie we mnie 

wywołały słowa Jana, i z powodu lęku, by przemawiając do tylu ludzi, nie 
ośmieszyć Ciebie...» 

«Aby Mnie nie ośmieszyć? Mnie? Ależ to ty mówiłeś, więc siebie byś ośmieszył, 

Szymonie» – mówi do niego Jezus żartobliwie. 

«O! Mniejsza o mnie... Nie chciałem, aby się śmiali z Ciebie, że nieroztropnie 

wziąłeś sobie na apostoła durnia.» 

Jezusa napełnia radość z powodu pokory i miłości Piotra.  

Pyta tylko: «A inni?» 

«Zelota także dobrze nauczał, ale on... wiadomo. Jednak ten był niespodzianką! 

Od czasu, jak byliśmy [z Tobą] na modlitwie, wydaje się, że chłopak wciąż 
przebywa duszą w Niebie.» 

«To prawda! To prawda!» 

Wszyscy przytakują słowom Piotra, a potem mówią dalej: «Wiesz, pomiędzy 

uczniami jest teraz dwóch takich, którzy – według Judasza, syna Szymona – 

wiele znaczą. Judasz jest tym bardzo przejęty. O, to prawda! On zna wielu 

takich ludzi... z wyższych warstw... i umie z nimi rozmawiać. On uwielbia 

przemawianie... Mówi dobrze. Jednak ludzie wolą słuchać Szymona, Twoich 

braci, a przede wszystkim tego chłopca. Wczoraj pewien mężczyzna powiedział 
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mi: “Ten młodzieniec dobrze przemawia – to o Judaszu mówił – ale ja wolę 

ciebie od niego”. O! Biedaczyna! Woleć mnie... przecież potrafię wypowiedzieć 

tylko cztery słowa!... Ale dlaczego przyszedłeś tutaj? Umówiliśmy się na 
głównej drodze i to tam czekaliśmy.» 

«Bo wiedziałem, że was tutaj znajdę. Teraz posłuchajcie. Zejdźcie na dół i 

powiedzcie pozostałym, żeby przyszli. Powiedzcie to również nowym uczniom. 
Inni niech dziś nie przychodzą. Chcę rozmawiać tylko z wami.» 

«Poczekajmy więc do wieczora. O zachodzie ludzie się rozpraszają po 

sąsiednich osadach i powracają rankiem, by na Ciebie czekać. W przeciwnym 

razie... któż ich powstrzyma?» 

«Dobrze. Zróbcie tak. Zaczekam na was tam, wysoko, na szczycie. Noc jest 
teraz ciepła. Możemy nawet spać pod gołym niebem.» 

«Gdzie chcesz, Nauczycielu. Wystarczy, że Ty jesteś z nami.» 

Uczniowie odchodzą, a Jezus podejmuje wspinaczkę na wierzchołek 

wzniesienia. To ten sam, który widziałam już w zeszłym roku w wizji końca 

kazania na górze i pierwszego spotkania z Marią z Magdali. Panorama, 

oświetlona zachodzącym słońcem, wydaje się jeszcze bardziej rozległa. Jezus 

siada na skale i skupia się na modlitwie. Trwa tak aż do chwili, gdy odgłos 

kroków na ścieżce uprzedza Go o powrocie apostołów. Nadchodzi wieczór. 

Jednak na tej wysokości słońce nadal wyzwala wonie z roślin i kwiatów. Dzikie 

konwalie wydzielają silny zapach, a długie łodygi narcyzów potrząsają 

gwiazdami [koron] i pączkami, jakby przywołując rosę. Jezus wstaje i 
pozdrawia nadchodzących słowami: «Pokój niech będzie z wami.» 

Liczni uczniowie przychodzą wraz z apostołami. Izaak prowadzi ich z 

ascetycznym uśmiechem na swej szczupłej twarzy. Wszyscy gromadzą się 
wokół Jezusa, który wita szczególnie Judasza Iskariotę i Szymona Zelotę. 

«Chciałem was mieć wszystkich przy Sobie, aby pozostać kilka godzin jedynie z 

wami i aby tylko do was mówić. Mam wam coś do powiedzenia, aby was 

bardziej przygotować do waszej misji. Spożyjemy posiłek, potem 
porozmawiamy, a w czasie snu dusza nadal będzie kosztować nauki.» 

Jedzą skromny posiłek. Potem gromadzą się wokół Jezusa, siedzącego na skale. 

Uczniów i apostołów jest około stu, być może więcej. To wieniec uważnych 

twarzy, w dziwaczny sposób oświetlonych płomieniem dwóch ognisk. Jezus 

mówi cicho, spokojnie gestykulując. Jego twarz wydaje się bledsza, odbijając 

się od ciemnoniebieskiej szaty, oświetlona promieniem księżyca w nowiu, 

padającym dokładnie na Niego. To jakby mały przecinek na niebie, wiązka 
światła, głaszcząca Pana nieba i ziemi.  

«Chciałem mieć tu szczególnie was, bo jesteście Moimi przyjaciółmi. Wezwałem 

was – po pierwszej próbie, jakiej zostało poddanych dwunastu – dla 

powiększenia kręgu Moich uczniów [przeznaczonych] do pracy i aby usłyszeć od 

was pierwsze opinie na temat tych, którzy wami kierują, których daję wam jako 

Moich następców. Wiem, że wszystko dobrze się potoczyło. Podtrzymywałem 

Moją modlitwą dusze apostołów, które wyszły z modlitwy z nową siłą umysłu i 

serca. Z siłą, która nie pochodzi z ludzkiego uczenia się, lecz z całkowitego 

oddania się Bogu. 

Najwięcej dali ci, którzy najbardziej o sobie zapomnieli. Zapomnieć o sobie to 

rzecz trudna. 
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Człowiek jest uczyniony ze wspomnień, a najdobitniej odzywają się 

wspomnienia o własnym ja. Trzeba dokonać rozróżnienia pomiędzy ja i ja. 

Istnieje ja duchowe duszy przypominającej sobie o Bogu i o swym pochodzeniu 

od Niego. Jest też ja niższe, pochodzące od ciała, które przywodzi na myśl 

tysiące wymagań obracających się wokół siebie oraz własnych pasji. Od nich 

podnosi się tak wiele głosów, że tworzą chór dominujący nad osamotnionym 

głosem ducha – jeśli duch nie jest zbyt mocny – przypominającego sobie o 

własnej godności dziecka Bożego. Trzeba więc, aby być doskonałymi jako 

uczniowie, umieć zapominać o sobie, o wszystkich tych wspomnieniach, 

wymaganiach i lękliwych myślach ludzkiego ja, z wyjątkiem tego świętego 
wspomnienia, które należy coraz bardziej podsycać, ożywiać, umacniać.  

W tej pierwszej próbie Moich dwunastu najwięcej dali ci, którzy najbardziej 

zapomnieli o sobie. Zapomnieli nie tylko o swej przeszłości, lecz i o 

ograniczeniach swej osobowości. To ci, którzy już nie pamiętali o tym, kim byli, 

którzy rozpłynęli się w Bogu, by się już niczego nie lękać.  

Skąd powściągliwość innych? Stąd, że przypomnieli sobie o zwykłych obawach, 

o zwykłej ostrożności, o zwykłych uprzedzeniach. Skąd zwięzłość innych? Bo 

przypomnieli sobie o swej niezdolności do nauczania i obawiali się ośmieszenia 

siebie samych lub Mnie. Skąd u jeszcze innych widoczne popisywanie się? Ci 

ostatni przypomnieli sobie o swej zwykłej pysze, [ulegali pragnieniu] 

postawienia siebie w świetle, bycia oklaskiwanymi, wypłynięcia, bycia “kimś”. 

Wreszcie dlaczego niespodziewanie ujawniło się u niektórych nauczycielskie 

głoszenie, mocne, przekonujące, odnoszące tryumf? Ponieważ oni i tylko oni 

potrafili przypomnieć sobie o Bogu. Tak samo było z tymi, którzy byli pokorni i 

usiłowali przejść niezauważeni, którzy w odpowiedniej chwili potrafili przyjąć 

na siebie godność pierwszeństwa im nadanego, a którego nie chcieli sprawować 

z obawy, by ich nie przeceniano. Trzy pierwsze kategorie przypomniały sobie o 

niższym ja. Czwarta – o ja wyższym i wyzbyła się lęku. Czuli, że Bóg jest z nimi, 
w nich i nie lękali się. O, święta odwago, pochodząca ze związku z Bogiem! 

Słuchajcie zatem jedni i drudzy: apostołowie i uczniowie. Wy, apostołowie, 

poznaliście już te myśli. Jednak teraz pojmiecie je głębiej. Wy, uczniowie, nie 

słyszeliście ich albo słyszeliście niektóre. Trzeba, by one wyryły się w waszych 

sercach. Będę bowiem posługiwał się wami coraz bardziej, bo stado Chrystusa 

nie przestaje rosnąć, bo świat będzie na was coraz bardziej nastawał, a liczba 

wilków, atakujących Mnie, Pasterza, oraz Moje stado będzie rosła. Chcę wam 

włożyć do rąk broń dla obrony Nauki i Mojego stada. To, co wystarczy stadu, nie 

wystarczy wam, małym pasterzom. O ile owce mogą popełnić błędy, skubiąc 

trawę, która czyni krew gorzką, a pragnienia szalonymi, to wam nie wolno 

popełniać tych samych błędów, gdyż doprowadziłyby liczne stada do zguby. 

Pamiętajcie, że tam, gdzie znajduje się pasterz bałwochwalca, owce giną otrute 

lub pożarte przez wilki.  

[por. Mt 5,13; Mk 9,50; Łk 14,34] Wy jesteście solą ziemi i światłem świata. 

Jeśli jednak uchybicie waszej misji, staniecie się solą bez smaku i bezużyteczną. 

Nic nie przywróci wam smaku. Nawet Bóg nie mógłby tego uczynić, gdybyście 

po – otrzymaniu daru – doprowadzili do utraty smaku. Zostałby bowiem przez 

was rozpuszczony w mdłych i brudnych wodach ludzkiej natury, osłodzony 

zepsutą słodyczą zmysłów; czysta sól Boga zostałaby zmieszana z licznymi 

odpadkami pychy, pożądliwości, obżarstwa, rozwiązłości, gniewu, lenistwa. 

Przez to na jedno ziarnko soli przypadałoby siedem ziaren z każdej wady. 

Wasza sól stałaby się wtedy jedynie kamienistą mieszaniną, w której zgubiłoby 

się biedne ziarnko soli; kamyki zgrzytałyby między zębami, zostawiając w 

ustach smak ziemi i czyniąc pożywienie odrażającym i niemiłym. Nie byłaby już 

ta sól dobra nawet do podrzędnego wykorzystania, gdyż smak zepsuty przez 

siedem wad przeszkadzałby nawet w ludzkich zadaniach. Sól byłaby wtedy 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-09.htm#50
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-14.htm#34
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zdatna tylko do wyrzucenia i podeptania nogami nieuważnych ludzi. Ileż osób, 

jak wielu ludzi będzie mogło właśnie tak zdeptać ludzi [powołanych przez] 

Boga! Ci wezwani pozwolą niedbałemu ludowi podeptać się, nie będą już 

bowiem substancją, do której się dąży dla znalezienia rzeczy szlachetnych, 

niebiańskich, lecz staną się jedynie odpadami. 

[por Mt 5,14; Mk 4,21; Łk 8,16; 11,33] Wy jesteście światłością świata. Wy 

jesteście jak ten szczyt, który jako ostatni traci światło słońca i jako pierwszy 

otrzymuje srebrzyste światło księżyca. Kto znajduje się na górze, lśni i widać 

go, bo oko, nawet najbardziej roztargnione, spoczywa czasem na wysokościach. 

Powiedziałbym, że oko materialne – o którym mówi się, że jest zwierciadłem 

duszy – odbija jej gorące pragnienie. Odzwierciedla pragnienie często nie 

zauważane, lecz zawsze żyjące, jak długo człowiek nie jest demonem – gorące 

pragnienie wyżyn: wyżyn, na których rozum instynktownie umieszcza 

Najwyższego. Poszukując Niebios – przynajmniej czasami w ciągu życia – 

wznosi oko ku wyżynom. 

Proszę was, abyście sobie przypomnieli, co wszyscy czynimy od najmłodszych 

lat, kiedy wchodzimy do Jerozolimy. Dokąd kierują się spojrzenia? Ku górze 

Moria, ku tryumfalnym kolumnom z marmuru i ku złotu Świątyni. A kiedy 

jesteśmy w jej obrębie? Patrzymy na drogocenne kopuły, błyszczące w słońcu. 

Jak piękny jest jej święty obręb, jej atrium, portyki i dziedzińce! A jednak oko 

wznosi się ku górze. Proszę was jeszcze, abyście przypomnieli sobie nasze 

podróże. Dokąd biegnie nasze oko, by zapomnieć o długiej drodze, o monotonii, 

o zmęczeniu, o upale lub o błocie? Ku szczytom – nawet jeśli są niewielkie, 

nawet jeśli są odległe. A jaką odczuwamy ulgę widząc, że wyłaniają się wsie, 

gdy jesteśmy na równinie płaskiej i jednostajnej! W dole jest błoto? W górze 

jest czystość. W dole panuje duszący żar? W górze jest świeżość. W dole 

horyzont jest ograniczony? W górze rozciąga się bez granic. Już samo patrzenie 

na góry sprawia, że dzień wydaje się mniej upalny, błoto mniej lepkie, marsz 

mniej uciążliwy. A jeśli miasto jaśnieje na szczycie góry, nie ma oczu, które by 

go nie podziwiały. Można nawet powiedzieć, że nic nie znacząca osada 

pięknieje, gdy jest położona niemal w powietrzu, na szczycie góry. To dlatego w 

religii prawdziwej – a także w religiach fałszywych – zawsze, gdy to było 

możliwe, budowano świątynie na wzniesieniach. Jeśli zaś nie było wzgórza ani 

góry, czyniono podstawę z kamieni, budując siłą rąk platformę, na której 

wznoszono świątynię. Dlaczego tak postępowano? Bo chciano, by świątynia była 
widoczna i by – swym widokiem – przypominała o zwracaniu myśli ku Bogu. 

[por. Mt 5,15n] Powiedziałem też, że jesteście światłem. Gdzie stawia lampę 

ten, kto wieczorem zapala ją w domu? W zagłębieniu? Pod paleniskiem? W 

grocie służącej za piwnicę? Zamyka je w skrzyni albo może po prostu chowa 

pod korcem? Nie. Ponieważ wtedy bezużyteczne byłoby zapalanie światła. 

Umieszcza lampę wysoko, na stole lub też zawiesza ją, by umieszczona w górze 

rzucała światło na całe pomieszczenie i oświetlała wszystkich mieszkańców, 
którzy w nim się znajdują.  

[por. Mt 5,16n]  A robi się tak dlatego, że to – co jest wyniesione i ma 

przypominać o Bogu oraz dawać światło – musi być wysoko, [by spełnić swoje] 

zadanie. Wy, którzy powinniście przypominać Prawdziwego Boga, postępujcie 

tak, abyście nie mieli w sobie siedmioczłonowego pogaństwa. W przeciwnym 

razie staniecie się jak wysokie, bezbożne miejsca z poświęconymi gajami – 

przeznaczone dla tego czy tamtego boga – i wciągniecie w swoje pogaństwo 

patrzących na was jako na świątynie Boga. Wy macie nieść światło Boga. Knot 

brudny, knot, któremu nie zapewniono oliwy, kopci i nie daje światła: śmierdzi i 

nie oświetla. Lampa ukryta za zabrudzonym kwarcem nie daje pełnej wdzięku 

jasności, nie stwarza błyskotliwej gry świateł na czystym minerale, lecz słabnie 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#33
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#15
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#16
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za czarną dymną zasłoną, sprawiającą, że traci przeźroczystość osłona podobna 

do diamentu. 

Światło Boga jaśnieje tam, gdzie istnieje staranie o to, by co dnia usuwać osad 

powstający wskutek pracy, kontaktów, zachowań i rozczarowań. Światło Boże 

jaśnieje, gdy knot zanurzony jest mocno w oliwie modlitwy i miłości. Światło 

Boże migocze nieskończoną ilością błysków, gdy sługa Boży utrzymuje w 

czystości kwarc swej duszy, z dala od czarnego dymu wszystkich złych 

kopcących namiętności; gdy są w nim doskonałości Boga, z których każda 

wzbudza w świętym człowieku cnotę, w której ćwiczy się on heroicznie. Kwarc 

[duszy ma być] nietknięty. Jest nietykalny! (Jezus przemawia, wypowiadając tę 

uwagę głosem grzmiącym, odbijającym się w naturalnym amfiteatrze.) Jedynie 

Bóg ma prawo i moc zarysować ten kryształ, wypisać na nim Swe Najświętsze 

Imię diamentem Swej woli. Wtedy Imię to staje się zdobieniem, ożywiającym 
nadprzyrodzonym pięknem fasety najczystszego kwarcu. 

Nie jest tak wtedy, gdy nierozumny sługa Pana, tracąc panowanie nad samym 

sobą – a z oczu misję całkowicie i tylko nadprzyrodzoną – pozwala, by na tym 

krysztale zaznaczyły się fałszywe ornamenty, zarysowania, tajemnicze i 

szatańskie liczby, wyryte pazurem płomienia szatana. Wspaniała lampa nie ma 

już wówczas blasku ani nieskazitelnego piękna, lecz posiada rysy i uszkodzenia, 

tłumi płomień szczątkami rozbitego kryształu; i jeśli nie pęknie, stanowi 

gmatwaninę wyraźnych zarysowań, w których osiada sadza, wciskając się i 
niszcząc. 

Biada! Po trzykroć biada pasterzom, którzy tracą miłosierdzie, którzy odrzucają 

wznoszenie się co dnia, aby wprowadzić na wyżyny stado, oczekujące ich 

wspinania się, by wstępować [z nimi]. Uderzę ich, zrzucę z miejsc i ugaszę cały 
ich dym. 

Biada! Po trzykroć biada nauczycielom, odrzucającym Mądrość dla nasycenia się 

nauką często przeciwną, zawsze pyszną, niekiedy szatańską. Ona pociąga ich 

ludzką naturę, a tymczasem – posłuchajcie dobrze i zapamiętajcie – 

przeznaczeniem człowieka jest osiągnięcie podobieństwa do Boga przez swe 

uświęcenie, które czyni z człowieka dziecko Boże. Już na tej ziemi nauczyciel, 

kapłan, powinien przybrać ten jedyny wygląd syna Bożego. Musi przedstawiać 

stworzenie całkowicie uduchowione, zupełnie doskonałe. Powinien taki być, aby 

pociągać ku Bogu swych uczniów. Przekleństwo nauczycielom, którzy mają 
uczyć nadprzyrodzonej doktryny, a stają się bożkami ludzkiej wiedzy. 

Biada! Po siedemkroć biada tym spośród Moich kapłanów, których duch jest 

martwy, którzy stali się bez smaku, których ciało cierpi na chorobliwą gorączkę, 

którzy śnią i marzą o wszystkim, co istnieje, z wyjątkiem Boga w Trójcy 

Jedynego. Pełni są wszelkiego rodzaju obrachunków, z wyjątkiem 

nadprzyrodzonego pragnienia powiększenia bogactw serc i Boga. Żyją po 

ludzku, nędznie, otępiali, wciągając w martwe wody tych, którzy idą za nimi w 
przekonaniu, że oni są “życiem”.  

Przekleństwo Boga nad tymi, którzy niszczą Moje małe, umiłowane stado. To nie 

od tych, którzy giną z powodu waszej opieszałości – o, nie wykonujący zadań 

słudzy Pana – lecz od was zażądam zdania rachunku i nałożę karę za każdą 
godzinę i za każdy czas, za każdą okoliczność i za każdy skutek.  

Zapamiętajcie te słowa, a teraz chodźcie. Ja idę na szczyt, wy – śpijcie. Jutro 

Pasterz otworzy dla stad pastwiska Prawdy.» 
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30. KAZANIE NA GÓRZE (część pierwsza). BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
 

Napisane 24 maja 1945. A, 5129-5144 

Jezus rozmawia z apostołami, wyznaczając każdemu z nich miejsce do 

kierowania i czuwania nad tłumem, który wspina się [na górę] od pierwszych 

godzin rannych. Są wśród nich chorzy niesieni na ramionach lub na noszach 

oraz tacy, którzy [sami] wloką się o kulach. W tłumie widzę Szczepana i 
Hermasa.  

Powietrze jest przejrzyste i nieco chłodne, lecz słońce szybko ogrzewa to nieco 

zimne górskie powietrze. Jest to korzystne, bo słońce nadaje mu przyjemną 

świeżość. Ludzie siadają na kamieniach lub na skałach, rozsianych w dolince 

pomiędzy dwoma wierzchołkami. Niektórzy czekają aż słońce osuszy trawę 

wilgotną od rosy, aby usiąść na ziemi. Liczny tłum przybył z wszystkich okolic 

Palestyny, z wszystkich warstw społecznych. Apostołowie rozproszeni w tłumie 

są jak pszczoły fruwające tam i z powrotem z łąki do ula, przychodzą co jakiś 

czas do Nauczyciela, aby o czymś powiedzieć, o coś zapytać, ciesząc się, że są 
widziani blisko Niego. 

Jezus wchodzi nieco powyżej łąki, która znajduje się w głębi doliny, opiera się 

plecami o skałę i zaczyna mówić: 

«Wielu zadawało Mi pytanie w ciągu roku Mojego nauczania: “Ty, który mówisz 

o Sobie, żeś jest Synem Bożym, powiedz nam, co to jest Niebo, co to jest 

Królestwo, jaki jest Bóg. Mamy bowiem niejasne wyobrażenia. Wiemy, że 

istnieje Niebo z Bogiem i aniołami. Jednak nikt nigdy nie przyszedł nam 

powiedzieć, jakie ono jest, bo jest zamknięte dla sprawiedliwych.” Pytano Mnie 

nawet, co to jest Królestwo i kim jest Bóg. Próbowałem wam więc wyjaśnić, 

jakie jest Królestwo i Bóg. Próbowałem... ale nie dlatego, że było Mi trudno to 

wytłumaczyć, lecz dlatego, że nie jest Mi łatwo – z różnych przyczyn – sprawić, 

byście przyjęli prawdę. Różni się ona bowiem od wszystkich, powstałych na 

przestrzeni wieków, pojęć odnoszących się do Królestwa i Boga. Są one 
sprzeczne ze wzniosłością Jego Natury. 

Jeszcze inni pytali Mnie, mówiąc: “Dobrze. [Rozumiemy, czym jest] Królestwo i 

Bóg. Jednak jak posiąść jedno i drugie?” Usiłowałem wam cierpliwie wyjaśniać 

prawdziwego ducha Prawa Synaju. Ten, kto przyjmuje jako coś swojego tego 

ducha, zdobywa Niebo. Jednak dla wyjaśnienia wam Prawa Synaju trzeba, 

byście usłyszeli donośny i mocny głos Prawodawcy i Jego Proroka. Obiecują Oni 

błogosławieństwa tym, którzy je zachowują, i grożą przerażającymi karami i 

przekleństwami nieposłusznym. Objawienie na Synaju było straszliwe i jego 

groza odbija się w całym Prawie, przez wszystkie wieki i we wszystkich 
duszach.  

Jednak Bóg nie jest tylko Prawodawcą. On jest Ojcem – i to Ojcem o wielkiej 

dobroci. 

Wasze dusze, bez żadnej wątpliwości, osłabia grzech pierworodny, namiętności, 

grzechy, różne formy egoizmu waszego i innych. Ten egoizm rozdrażnia dusze 

wasze i bliźnich, zamyka je i nie mogą one wznieść się, by kontemplować 

nieskończoną doskonałość Boga ani inną dobroć, której – podobnie jak miłości – 

mało jest pośród śmiertelnych. 

Dobroć! O! Co za słodycz być dobrym, pozbawionym nienawiści, zazdrości, 

pychy! Mieć oczy, które patrzą jedynie kochającym wzrokiem; ręce – 

wyciągające się tylko do gestów miłości; wargi – wypowiadające same słowa 

miłości i serce, przede wszystkim serce, napełnione jedynie miłością. Skłaniaj 
oczy, ręce, wargi do czynów miłości! 
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Najmądrzejsi z was wiedzą, jakimi darami ubogacił Bóg Adama i jego 

potomków. Nawet najmniej wykształceni w Izraelu wiedzą, że jest w nas duch. 

Tylko biedni poganie nie wiedzą o nim, o tym królewskim gościu, życiodajnym 

tchnieniu, niebiańskim świetle, uświęcającym i ożywiającym nasze ciało. 

Najmądrzejsi wiedzą, jakie dary zostały udzielone człowiekowi, duchowi 
ludzkiemu.  

Bóg nie był mniej hojny dla ducha niż dla ciała i krwi stworzenia, które uczynił z 

odrobiny mułu i Swego tchnienia. Jak udzielił mu naturalnych darów piękna i 

doskonałości, inteligencji i wolności, daru miłowania siebie oraz innych, tak 

udzielił mu też darów moralnych wraz z poddaniem zmysłów rozumowi. I tak 

nie ogarniało Adama groźne zniewolenie zmysłami i namiętnością – dzięki 

wolności i panowaniu nad sobą oraz własną wolą, w którą Bóg go wyposażył. 

Był wolny co do miłowania, wolny w pragnieniach, wolny w odniesieniu do daru 

sprawiedliwości. Bez tego stajecie się niewolnikami odczuwającymi palenie 

trucizny rozprzestrzenionej przez szatana, która rozlewa się, unosząc was poza 

przejrzyste łożysko – na tereny błotniste, w gnijące bagna, gdzie fermentują 

żądze zmysłów cielesnych i zmysłów moralnych. Wiedzcie bowiem, że myśl 
także jest zmysłem, od którego też może pochodzić pożądanie.  

[Pierwsi rodzice] posiadali też dary nadprzyrodzone, to znaczy Łaskę 

uświęcającą, najwyższe przeznaczenie: oglądanie Boga. Łaska uświęcająca, 

życie duszy, to coś w najwyższym stopniu duchowego, złożonego w naszej 

duchowej duszy. Łaska czyni nas dziećmi Bożymi, bo zachowuje nas od śmierci 

grzechowej, a ten, kto nie jest umarły, “żyje” w domu Ojca – w Raju, w Moim 

Królestwie: w Niebie. Czym jest ta Łaska uświęcająca, która daje Życie i 

Królestwo? O! Nie posługujcie się potokiem słów! Łaska jest miłością. Łaska jest 

zatem – Bogiem. To Bóg – podziwiając Siebie w stworzeniu, które uczynił 

doskonałym – kocha Siebie w nim, kontempluje Siebie, pragnie Siebie w nim, 

udziela Sobie tego, co jest Jego, aby pomnożyć to, co posiada, aby cieszyć się z 

tego zwielokrotnienia, aby kochać Siebie przez tych, którzy są drugim “Nim” 
samym.  

O, dzieci! Nie pozbawiajcie Boga tego Jego prawa! Nie okradajcie Boga z Jego 

posiadłości! Nie przynoście Bogu rozczarowania w tym Jego pragnieniu! Myślcie 

o tym, że On działa z miłości. Nawet gdybyście nie istnieli, On zawsze byłby 

Nieskończony, a moc Jego nie byłaby przez to pomniejszona. On, choć jest w 

Swoim nieskończonym wymiarze doskonały i niezmierzony, chce powiększyć 

miłość. Nie pragnie tego [uczynić] dla Siebie ani w Sobie, gdyż to byłoby 

niemożliwe: On bowiem jest już Nieskończony. Chce tego jednak dla 

Stworzonego, Swego stworzenia, na ile ten Stworzony ją [w sobie] pomieści. 

Dlatego udziela wam Łaski - Miłości, abyście ją w sobie nosili w doskonały 

sposób świętych i napełniali wasz skarbiec. Skarbem jest to, czego Bóg wam 

udzielił w Swojej Łaskawości, a co powiększają wszystkie wasze święte czyny, 

całe wasze życie pełne heroicznej świętości, w nieskończonym Oceanie, gdzie 
przebywa Bóg – w Niebie. 

Boskie, boskie, boskie zbiorniki Miłości! Istniejecie i wasze istnienie nie może 

zostać uśmiercone, bo jesteście wieczni jak Bóg. Będziecie istnieć i wasz byt się 

nie skończy. Będziecie nieśmiertelni jak wasz duch, który – nakarmiony obficie i 

ubogacony własnymi zasługami – powróci do was. Żyjecie i karmicie się, żyjecie 

i ubogacacie się, żyjecie i formujecie tę najświętszą rzecz, jaką jest Komunia 

duchów: od Boga, Ducha Najdoskonalszego, do całkiem małego dziecka, dopiero 
co narodzonego, które po raz pierwszy ssie matczyną pierś. 

Wy, uczeni, nie krytykujcie Mnie w głębi waszych serc! Nie mówcie: “To 

szaleniec! To kłamca! Musiał postradać zmysły, skoro mówi o Łasce w nas, a 
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Wina [pierworodna] nas jej pozbawiła. Kłamie mówiąc, że już jesteśmy 

zjednoczeni z Bogiem.”  

Tak, istnieje Grzech; tak, istnieje oddzielenie. Jednak wobec mocy Odkupiciela, 

Grzech – okrutne rozłączenie, powstałe pomiędzy Ojcem i dziećmi – runie jak 

mur wstrząśnięty przez nowego Samsona. Już go uchwyciłem, potrząsam nim, a 

on się chwieje. Szatan drży z wściekłości i bezsilności, nie mogąc nic [zdziałać] 

przeciw Mojej mocy i czując, że jest mu wyrywana wielka zdobycz, a wciąganie 

ludzi w grzech staje się trudniejsze. Gdy bowiem Ja przyprowadzę was już do 

Ojca i dzięki wylaniu Mojej krwi i dzięki Mojej boleści staniecie się czyści i silni, 

Łaska powróci do was żyjąca, przebudzona, potężna. Będziecie zwycięzcami, 

jeśli tego zechcecie.  

Bóg nie narzuca wam sposobu myślenia ani też nie zmusza do uświęcenia. 

Jesteście wolni. On jednak daje wam siłę, wyzwala was spod panowania 

szatana. Do was należy albo podjęcie na nowo piekielnego jarzma, albo 

nałożenie na duszę anielskich skrzydeł. Wszystko zależy od was, czy weźmiecie 
Mnie za brata, abym was prowadził i karmił pokarmem nieśmiertelności. 

Pytacie: “Jak posiąść Boga i Jego Królestwo, idąc inną drogą, łagodniejszą niż 

surowe prawo Synaju”? Nie ma innej drogi. Jest [tylko] ta. Jednak nie patrzmy 

na nią jako na groźbę, lecz jako na przejaw miłości. Nie mówmy: “Biada mi, jeśli 

tego nie uczynię!”, drżąc w oczekiwaniu na popełnienie grzechu, nie będąc w 

stanie nie zgrzeszyć. Powiedzmy raczej: “Błogosławiony będę, jeśli to uczynię!” 

i z porywem radości nadprzyrodzonej, z weselem, rzućmy się ku 

błogosławieństwom, które rodzą się z zachowywania Prawa – jak kwiaty róż 
rosnące na ciernistym krzewie. 

[por. Mt 5,1-12;  Łk 6,20-26] 

Błogosławiony jestem, będąc ubogi w duchu, bo wtedy Królestwo Niebieskie do 

mnie należy! 

Błogosławiony jestem, będąc łagodny, Ziemię bowiem otrzymam w 

dziedzictwie! 

Błogosławiony jestem, jeśli potrafię płakać bez buntowania się, wtedy bowiem 

zostanę pocieszony! 

Błogosławiony jestem, jeśli bardziej niż chleba i wina – dla nakarmienia ciała – 

pragnę sprawiedliwości, Sprawiedliwość bowiem mnie nasyci! 

Błogosławiony jestem kierując się miłosierdziem, bo ja dostąpię Bożego 

miłosierdzia! 

Błogosławiony jestem, będąc czystego serca, Bóg bowiem pochyli się nad moim 

czystym sercem i ujrzę Go! 

Błogosławiony jestem, mając ducha pokoju, Bóg bowiem nazwie mnie Swoim 

dzieckiem, gdyż w pokoju jest miłość, a Bóg jest Miłością, która kocha tego, kto 
jest do niej podobny! 

Błogosławiony jestem, jeśli przez wierność sprawiedliwości spotyka mnie 

prześladowanie, gdyż Bóg, mój Ojciec, da mi Królestwo Niebieskie, aby mi 
wynagrodzić ziemskie prześladowania! 

Błogosławiony jestem, gdy mnie znieważają i oskarżają kłamliwie, wiedząc, że 

jestem Twoim dzieckiem, o Boże! To powinno mi przynieść nie – wielką boleść, 

lecz radość. Postawi mnie to na równi z Twoimi najlepszymi sługami, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#3
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-06.htm#bl
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prorokami, którzy byli prześladowani z tego samego powodu. Z nimi – wierzę w 

to głęboko – będę dzielić tę samą nagrodę, wielką, wieczną w Niebiosach, które 
do mnie należą! 

Popatrzmy w ten sposób na drogę zbawienia, poprzez radość świętych. 

  

[Por. Mt 5,3; Łk 6,20] Błogosławiony jestem, będąc ubogi w duchu. 

O, szatańska gorączko bogactw, do jakiego obłędu doprowadzasz i bogatych, i 

biednych! Bogacz żyje dla swego złota – nikczemnego bożka swego 

zrujnowanego ducha. Nędzarz żyje nienawiścią do bogacza, który posiada złoto, 

i nawet jeśli fizycznie nie staje się zabójcą, to wypowiada przekleństwa pod 

adresem bogatych, życząc im wszelkiego zła. Nie wystarczy nie popełniać zła. 

Trzeba jeszcze nie chcieć go popełnić. Niewiele różni się od tego, kto 

rzeczywiście zabija, ten kto przeklina, życząc nieszczęścia i śmierci, bo ma on w 

sobie pragnienie ujrzenia, jak ginie znienawidzony przez niego człowiek. 

Zaprawdę powiadam wam: pragnienie jest tylko powstrzymywanym działaniem, 

jak owoc poczęcia już uformowany, lecz nie wydany na świat. Złe pragnienie 

zatruwa i niszczy, gdyż trwa dłużej niż gwałtowne działanie i zakorzenia się 
głębiej niż samo działanie. 

Ten, kto jest ubogi w duchu, jeśli jest materialnie bogaty, nie grzeszy z powodu 

złota, lecz przez nie doprowadza do swego uświęcenia: bo dzięki złotu dokonuje 

czynów miłości. Kochany i błogosławiony podobny jest do źródeł, ratujących 

podróżnych na pustyniach i ofiarowujących siebie bez skąpstwa, szczęśliwych, 
że mogą dawać siebie dla przyniesienia ulgi rozpaczającym.  

Ten, kto rzeczywiście jest ubogi, raduje się w biedzie i miły jest mu jego chleb. 

Jest radosny, bo umyka przed gorączką złota. We śnie nie ma koszmarów i 

wstaje wypoczęty, aby spokojnie zabrać się do pracy, która jest dla niego lekka, 

bo wykonuje ją bez chciwości i bez zawiści. 

Człowiek może być bogaty materialnie dzięki złotu, a duchowo – z powodu 

uczuć. Pod określeniem „złoto‟ kryją się nie tylko monety, lecz także domy, pola, 

klejnoty, meble, stada – wszystko, co zapewnia materialny dostatek życia. 

Bogactwo duchowe może się zawierać w więziach pokrewieństwa lub 

małżeństwa, przyjaźniach, bogactwach intelektualnych, stanowiskach 

publicznych.  

Jak widzicie, aby należeć do pierwszej kategorii wystarczy, że biedny powie: “O! 

Co do mnie wystarczy mi nie zazdrościć temu, kto posiada. Jestem w porządku, 

bo jestem biedny i przez to siłą rzeczy – w porządku.” Co zaś do drugiej grupy, 

także biedak musi czuwać nad sobą, [by doń nie należeć]. Nawet najbiedniejszy 

z ludzi może stać się w sposób grzeszny bogatym w duchu. Kto przywiązuje się 

w sposób nieumiarkowany do czegoś, ten grzeszy. 

Powiecie: “Czyż więc mamy znienawidzić dobro przydzielone nam przez Boga? 

Po co więc nakazuje nam miłować ojca, matkę, małżonkę, dzieci? Dlaczego 

mówi: „będziesz miłował twego bliźniego jak siebie samego‟?” Trzeba dokonać 

rozróżnienia. Mamy kochać ojca, matkę, małżonkę, bliźniego, lecz tak, jak Bóg 

to określił: “jak siebie samych”. Boga zaś mamy kochać ponad wszystko i całą 

swą istotą. Nie możemy kochać Boga tak, jak kochamy najbliższych, 

najdroższych: tę, bo nas wykarmiła swą piersią, tamtą, bo śpi na naszej piersi i 

rodzi nam dzieci. Boga mamy kochać całą naszą istotą, to znaczy całą naszą 

zdolnością miłowania, która istnieje w człowieku: miłością dziecięcą, miłością 

oblubieńczą, miłością przyjacielską i – och! nie gorszcie się – także miłością 

ojcowską. Tak, o sprawy Boże winniśmy troszczyć się tak jak ojciec o swe 
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dzieci, dla których czuwa on z miłością nad swoimi dobrami i powiększa je, 

zajmuje się i troszczy o ich wzrost fizyczny, intelektualny, o ich powodzenie w 
świecie. 

Miłość nie jest złem i nie może stać się złem. Łaski, jakich Bóg nam udziela, nie 

są złem i nie mogą stać się złem. One są miłością. Z miłości są udzielane. Z 

miłością trzeba używać bogactw uczuciowych i dóbr, jakich Bóg nam udziela. 

Tylko ten, kto nie czyni z nich bóstw – lecz środki, by służyć Bogu w świętości – 

ujawnia, że nie posiada grzesznego przywiązania do tych dóbr. Wtedy 

praktykuje święte ubóstwo ducha, który wszystkiego się pozbawia, aby być 

bardziej wolnym dla zdobycia Boga – Świętego, Najwyższego Dobra. Zdobyć 

Boga znaczy posiąść Królestwo Niebieskie. 

  

[Por. Mt 5,5]“Błogosławiony jestem, będąc łagodnym.” 

To może wydawać się sprzeczne z przykładami z codziennego życia, ci bowiem, 

którym brak łagodności, wydają się tryumfować w rodzinach, miastach i 

narodach. Czy jednak jest to prawdziwy tryumf? Nie. To lęk trzyma w pozornej 

uległości tych, których gnębi despota. Jednak w rzeczywistości to tylko zasłona, 

która ukrywa wrzenie buntu przeciw tyranowi. Nie pozyskują serc swych 

domowników ani współmieszkańców, ani poddanych ci, którzy są skłonni do 

gniewu i despotyczni. Owi nauczyciele typu: “powiedziałem i na tym koniec”, 

nie podporządkowują umysłów ani duchów swemu nauczaniu. Wychowują 

jedynie samouków, ludzi, szukających klucza, który mógłby otworzyć zamknięte 

drzwi mądrości lub wiedzy, której istnienie podejrzewają, a która sprzeczna jest 
z tym, co się im narzuca. 

Do Boga nie przyciągają kapłani, którzy wydają się uzbrojonymi wojownikami 

rzucającymi się do dzikiego ataku, gwałtownie i w sposób nieprzejednany, 

przeciwko duszom... O! Biedne dusze! Gdyby były święte, nie potrzebowałyby 

was, kapłanów, by dojść do Światła. Posiadałyby je już w sobie. Gdyby były 

sprawiedliwe, nie potrzebowałyby was, sędziów, aby obawiać się wyroku 

sprawiedliwości, gdyż miałyby to w sobie. Gdyby były zdrowe, nie 

potrzebowałyby leczenia. Bądźcie więc łagodni. Nie zmuszajcie dusz do ucieczki. 

Przyciągajcie je miłością, a łagodność jest miłością – tak samo jak ubóstwo 
ducha.  

Jeśli będziecie łagodni, staniecie się dziedzicami Ziemi i oddacie Bogu to 

miejsce, które należało wcześniej do szatana. Wasza łagodność – będąca też 

miłością i pokorą – pokona Nienawiść i Pychę, zabijając w duszach nikczemnego 

króla pychy i nienawiści. Świat będzie wtedy należał do was, a równocześnie do 

Boga, bo będziecie sprawiedliwymi uznającymi w Bogu absolutnego Pana 

stworzenia. Bogu też zostanie oddana chwała, i błogosławieństwo i 
przywrócone wszystko, co do Niego należy. 

  

[Por. Mt 5,4; Łk 6,21] “Błogosławiony jestem, jeśli potrafię płakać bez buntu”. 

Ból istnieje na ziemi i wyciska człowiekowi łzy. Cierpienia nie było [na 

początku], jednak człowiek sprowadził go na ziemię i swoim zdeprawowanym 

rozumem na wszelkie sposoby usiłuje spowodować jego wzrost. Są choroby, 

nieszczęścia, wywołane gromem, zawieruchą, lawinami, trzęsieniami ziemi. 

Lecz oto człowiek, aby cierpieć i przede wszystkim, aby zadawać cierpienie – 

chcielibyśmy bowiem, żeby tylko inni cierpieli, a nie my – wynajduje 

śmiercionośną broń, coraz straszniejszą, i udręki duchowe, coraz bardziej 

przebiegłe. Ileż łez wylewa człowiek przez człowieka, za namową szatana, 
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swego tajemnego króla! Jednakże – zaprawdę powiadam wam – te łzy nie 

pomniejszają człowieka, lecz go doskonalą. 

Człowiek dopóty jest dzieckiem roztargnionym, powierzchownym, beztroskim, 

istotą o inteligencji rozwijającej się z opóźnieniem, dopóki łzy nie uczynią zeń 

dorosłego, rozważnego, inteligentnego. Jedynie ci, którzy płaczą lub płakali, 

potrafią kochać i rozumieć: kochać braci, którzy płaczą jak oni, rozumieć ich w 

udrękach, pomagać im z dobrocią, która doświadczyła, jak boli płacz w 

samotności. I potrafią kochać Boga, bo zrozumieli, że wszystko jest bólem, z 

wyjątkiem Boga. Pojęli, że ból maleje, gdy płacze się na sercu Boga. Zrozumieli, 

że łzy [wylewane] z uległością – która nie burzy wiary, nie wyjaławia modlitwy i 

nie zna buntu – zmieniają naturę i z bólu stają się pociechą. Tak, ci, którzy 
płaczą kochając Pana, zostaną pocieszeni. 

[Por. Mt 5,6] “Błogosławiony jestem, gdy łaknę i pragnę sprawiedliwości.” 

Od chwili narodzenia aż do chwili śmierci człowiek łaknie pożywienia. Otwiera 

usta przy narodzeniu, by ssać pierś. W objęciach agonii otwiera wargi, by 

wchłonąć wytchnienie. Pracuje, aby się wyżywić. Ziemia jest dla niego jakby 

gigantyczną piersią, z której nieustannie ssie soki dla tego, co śmiertelne. 

Kimże jest człowiek? Zwierzęciem? Nie. Jest dzieckiem Boga. Na wygnaniu 
przez mniej lub więcej lat, lecz jego życie nie kończy się, zmieniając siedzibę. 

Jest życie w życiu, jak w orzechu znajduje się jądro orzecha. To nie łupina 

stanowi orzech, lecz jest nim wewnętrzne jądro. Jeśli zasiejecie łupinę orzecha, 

nic nie wyrośnie, lecz jeśli zasiejecie łupinę z miąższem, wyrośnie wielkie 

drzewo. Tak samo jest z człowiekiem. To nie ciało jest nieśmiertelne, lecz 

dusza. I ma być karmiona, aby doszła do nieśmiertelności, do której – dzięki 

miłości – doprowadzi potem także ciało w chwalebnym zmartwychwstaniu. 

Pokarmem dla duszy jest Mądrość i Sprawiedliwość. Pochłania się je jak 

wzmacniający napój i pokarm. Im bardziej się nimi żywimy, tym bardziej 

wzrasta święte pragnienie posiadania Sprawiedliwości i poznania 

Sprawiedliwości. Przyjdzie jednak dzień, w którym dusza – nienasycona w tym 

świętym głodzie – zostanie nakarmiona. Ten dzień nadejdzie. Bóg odda się 

Swemu dziecku, przystawi je bezpośrednio do Swej piersi i dziecko w Raju 

zostanie nasycone przez wspaniałą Matkę, którą jest sam Bóg. Już nigdy nie 

zazna łaknienia i odpocznie szczęśliwe na Boskiej piersi. Żadna ludzka wiedza 

nie dorównuje wiedzy Bożej. Ciekawość umysłu można zaspokoić, potrzeby 

ducha – nie. Duch odczuwa nawet obrzydzenie z powodu różnicy smaku i 

odwraca usta od gorzkiego sutka, woląc raczej cierpieć głód, niż przyjmować 

pokarm nie pochodzący od Boga. 

Nie lękajcie się, spragnieni i łaknący Boga! Pozostańcie wierni, a nasyci was 

Ten, który was kocha. 

  

[Por. Mt 5,7] “Błogosławiony jestem, będąc miłosierny.” 

Kto z ludzi może mówić: “Nie potrzebuję miłosierdzia”? Nikt. Otóż jeśli stare 

Prawo mówi: “Oko za oko i ząb za ząb”, dlaczegóż nie powiedzieć w nowym: 
“Kto będzie miłosierny, miłosierdzia dostąpi”?  

Wszyscy potrzebują przebaczenia. Nie otrzymuje się go jednak dzięki formule 

lub formie rytu. Są to bowiem jedynie zewnętrzne symbole udzielone z powodu 

nieprzenikliwości umysłu człowieka. Odpuszczenie przynosi wewnętrzny ryt 

miłości lub też miłosierdzia. Jeśli [dla uzyskania przebaczenia] wymagano 

ofiary z kozła lub jagnięcia i złożenia w darze kilku monet, to czyniono tak, gdyż 

u podstaw wszelkiego zła znajdują się zawsze dwa korzenie: chciwość i pycha. 
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Chciwość zostaje ukarana przez wydatek, na jaki trzeba się zdobyć dla nabycia 

daru ofiarnego. Pycha – przez publiczne wyznanie, wyrażone rytem: “Składam 

ofiarę, bo zgrzeszyłem”. I czyni się to też, by wyprzedzić czasy i znaki czasów. 

Rozlana krew jest symbolem Krwi, która zostanie przelana, by zetrzeć grzechy 

ludzi. 

Błogosławiony więc ten, kto potrafi być miłosiernym dla głodnych, nagich, 

bezdomnych, dla tych jeszcze bardziej nędznych, to znaczy dla ludzi mających 

zły charakter, wywołujący cierpienia tych, którzy go posiadają i tych, którzy z 

nimi żyją. Miejcie miłosierdzie. Przebaczajcie, współczujcie, udzielajcie pomocy, 

pouczajcie, podtrzymujcie. Nie zamykajcie się w kryształowej wieży ze słowami: 

“Jestem czysty i nie wchodzę pomiędzy grzeszników”. Nie mówcie: “Jestem 

bogaty i szczęśliwy, nie chcę słuchać mówienia o nędzach bliźniego.” Pomyślcie, 

że wasze bogactwo – szybciej niż dym rozpraszany silnym wiatrem – może 

rozwiać się, podobnie jak wasze zdrowie, dobrobyt rodzinny. Pamiętajcie, że 

kryształ służy za soczewkę, dlatego też to, co przeszłoby niezauważone, 

gdybyście byli wmieszani w tłum, nie może się już ukryć, jeśli usadowicie się w 
wieży z kryształu – sami, odizolowani, oświetleni ze wszystkich stron. 

Miłosierdzie [konieczne jest] dla składania ofiary wynagradzającej – tajemnej, 

stałej, świętej – i dla dostąpienia miłosierdzia. 

  

[Por. Mt 5,8] “Błogosławiony jestem, będąc czystego serca.” 

Bóg jest Czystością. Raj jest Królestwem Czystości. Nic nieczystego nie może 

wejść do Nieba, gdzie jest Bóg. Dlatego, jeśli będziecie nieczyści, nie będziecie 

mogli wejść do Królestwa Bożego. Jednak, o radości, uprzedzająca radości, 

której Bóg udzielił Swym dzieciom! Ten, kto jest czysty, posiada już na tej ziemi 

zaczątek Nieba, gdyż Bóg pochyla się nad czystym i człowiek taki – żyjąc na 

ziemi – widzi swego Boga. Nie zna smaku ludzkich miłości, lecz kosztuje – aż do 

ekstazy – smaku miłości Boskiej. Może mówić: “Jestem z Tobą, a Ty jesteś ze 
mną. Posiadam Cię więc i znam Cię jako najmilszego Małżonka mojej duszy.”  

Wierzcie, że ten, kto posiada Boga, doświadcza niewytłumaczalnych nawet dla 

niego samego, istotnych przemian, które czynią go świętym, mądrym, silnym. 

Na jego wargach rozwijają się słowa, a jego czyny posiadają moc, która nie 
pochodzi od stworzenia, lecz od żyjącego w nim Boga. 

Czym jest życie tego, kto widzi Boga? Szczęśliwością. I chcielibyście pozbawić 

się takiego daru przez cuchnącą nieczystość? 

  

[Por. Mt 5,9] “Błogosławiony jestem, jeśli mam ducha pokoju.” 

Pokój jest jedną z cech Boga. Bóg jest tylko w pokoju. Pokój bowiem jest 

miłością, a wojna jest nienawiścią. Szatan jest Nienawiścią. Bóg jest Pokojem. 

Nie może nazywać się dzieckiem Bożym, a Bóg nie może uznać za Swe dziecko 

człowieka, który ma porywczego ducha i ciągle gotów jest wywoływać burze. 

Nie tylko to. Tak samo nie może się nazywać dzieckiem Boga człowiek, który – 

nie wywołując wprawdzie sam burz – nie bierze udziału swoim wielkim 

spokojem w uśmierzeniu niepokojów wzniecanych przez innych. Człowiek 

spokojny rozszerza pokój, nawet gdy milczy. Pan samego siebie i – ośmielam 

się powiedzieć – pan Boga, niesie Go jak lampa dająca światło, jak kadzielnica 

rozsiewająca zapach, jak bukłak zawierający płyn. Człowiek taki zapala światło 

pomiędzy dymiącymi obłokami niechęci; oczyszcza powietrze z niezdrowych 

wyziewów goryczy; uspokaja rwące potoki sporów przez łagodną oliwę, którą 
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jest duch pokoju, promieniujący z dzieci Bożych. Postępujcie tak, aby Bóg i 

ludzie mogli was tak nazywać. 

  

[Por. Mt 5,10] “Błogosławiony jestem, gdy mnie prześladują z powodu 

umiłowania Sprawiedliwości”.  

Człowiek jest tak opanowany przez szatana, że nienawidzi dobra, gdziekolwiek 

ono się znajduje. Nienawidzi osoby dobrej, jakby go oskarżała i czyniła wyrzuty, 

chociaż ta milczy. Faktycznie, czyjaś dobroć czyni bardziej widoczną czerń 

nikczemności kogoś niedobrego. Tak, wiara prawdziwego wierzącego sprawia, 

że ujawnia się jeszcze wyraźniej obłuda fałszywego wiernego. Rzeczywiście, 

niesprawiedliwi muszą nienawidzić tego, kto przez sposób życia daje stale 

świadectwo na korzyść sprawiedliwości. Dlatego właśnie miłujący 

sprawiedliwość są atakowani. 

Z tym jest jak z wojnami. Człowiek robi postępy w szatańskim kunszcie 

prześladowania bardziej, niż rozwija się w świętej sztuce miłowania. Może on 

jednak prześladować tylko to, co żyje krótko. To, co jest wieczne w człowieku, 

umyka przed zasadzkami i osiąga nawet zdolność do życia jeszcze pełniejszą w 

prześladowaniu. Życie ucieka z powodu ran, które otwierają żyły, lub z powodu 

niedostatków wyczerpujących prześladowanego. Krew staje się jednak purpurą 

dla przyszłego króla, a niedostatki są jakby stopniami, po których wstępuje się 

na trony, które Ojciec przygotował dla Swych męczenników. Im bowiem 

przeznaczył królewskie miejsca w Królestwie Niebieskim. 

  

[Por. Mt 5,11; Łk 6,22] “Błogosławiony jestem, gdy mnie znieważają i kłamliwie 

oskarżają”.  

Czyńcie jedynie to, dzięki czemu zasłużycie sobie, by wasze imię zostało 

zapisane w księgach niebieskich. Tam nie są notowane imiona według ludzkich 

kłamstw, wychwalających tych, którzy najmniej zasługują na wyróżnienie. 

Przeciwnie, tam są zapisane – według sprawiedliwości i miłości – dzieła 
dobrych, aby mogli otrzymać zapłatę obiecaną przez Boga dla błogosławionych.  

[Por. Mt 5,12; Łk 6,23] Aż dotąd oczerniano i znieważano Proroków. Kiedy 

jednak otworzą się bramy Niebios, wejdą oni do Miasta Bożego jako wspaniali 

królowie, pozdrowią ich aniołowie, śpiewający radośnie. Wy także, wy także, 

znieważani i oczerniani za to, że należycie do Boga, będziecie tryumfować w 

Niebie i kiedy czas się skończy, a Raj zapełni, wtedy będziecie cenić każdą łzę, 

bo dzięki niej zdobędziecie tę wieczną chwałę, którą w Imieniu Ojca wam 
przyrzekam. 

Idźcie. Jutro będę do was znowu mówił. Niech pozostaną tylko chorzy, abym ich 

wspomógł w strapieniach. Pokój niech będzie z wami, a rozmyślanie nad 
zbawieniem poprzez miłość niech was wprowadzi na drogę, wiodącą do Nieba.» 

31. KAZANIE NA GÓRZE (część druga) 

Napisane 25 maja 1945. A, 5145-5154 

Trwa dalej Kazanie na Górze. Miejsce i godzina są te same. Jest jeszcze większy 

tłum. Na uboczu, blisko ścieżki, stoi pewien Rzymianin. Jakby chciał słuchać, 

jednak bez prowokowania wrogości tłumu. Rozpoznaję go po krótkim odzieniu i 

odmiennym płaszczu. Także Szczepan i Hermas są tu wciąż jeszcze. 
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Jezus powoli udaje się na Swoje miejsce i zaczyna mówić. 

[por. Mt 5,17] «W związku z tym co wam powiedziałem wczoraj, nie 

powinniście dochodzić do wniosku, że przyszedłem obalić Prawo. Nie. Chciałem 

– gdyż jestem Człowiekiem i rozumiem ludzkie słabości – zachęcić was jedynie 

do wypełniania go, kierując wasz wzrok duchowy nie ku posępnej Otchłani, lecz 

ku świetlanej Głębinie. Jeśli bowiem obawa przed karą może powstrzymać 

[przed złem] w trzech razach na dziesięć, pewność nagrody porywa was w 

siedmiu razach na dziesięć. Ufność jest więc skuteczniejsza niż lęk. Chcę, 

abyście ją posiadali – pełną, pewną – aby móc wypełnić dobro nie w siedmiu 

przypadkach na dziesięć, lecz w dziesięciu na dziesięć – i osiągnąć świętą 

zapłatę w Niebiosach.  

[por. Mt 5,18] Ja nie zmieniam ani jednej joty w Prawie.  

A kto je dał pośród piorunów na Synaju? Najwyższy. 

Kim jest Najwyższy? Bogiem w Trójcy Jedynym. 

Skąd On je wyprowadził? Ze Swej Myśli.  

Jak je dał? Przez Swoje Słowo. 

Dlaczego je dał? Z powodu Swojej Miłości. 

Widzicie więc, że Trójca była obecna. Słowo – posłuszne jak zawsze Myśli i 

Miłości – przemówiło w imię Myśli i w imię Miłości. 

Czyż mógłbym Sam Sobie przeczyć? Nie. Nie mógłbym. Mogę jednak – bo 

wszystko mogę – uzupełnić Prawo, uczynić Je doskonałym na sposób Boski. Nie 

tak jak robili to ludzie przez wieki. Oni nie uczynili go pełnym, lecz nieczytelnym 

i niewykonalnym. Dołączając do niego prawa i przepisy, przepisy i prawa – 

oparte na ich myśli, zgodne z ich interesami – ukamienowali, zadusili, 

pogrzebali i uczynili bezowocnym najświętsze Prawo dane przez Boga. Czy 

może przeżyć roślina, jeśli stale spadają na nią lawiny, zwaliska i powodzie? 

Nie. Roślina umiera. Prawo jest martwe w wielu sercach, zaduszone lawiną zbyt 

wielu nadbudów. Przyszedłem, aby je wszystkie usunąć. Kiedy zaś Prawo 

wyjdzie z grobu, kiedy zmartwychwstanie, uczynię je już nie prawem, lecz 
królem. 

To królowie ogłaszają prawa. Prawa są dziełami królów, lecz nie są niczym 

więcej niż królowie. Ja natomiast czynię Prawo królem, uzupełniam je, koronuję 

nakładając na jego głowę diadem rad ewangelicznych. Najpierw był ład. Teraz 

jest coś więcej niż ład. Najpierw było to, co niezbędne. Teraz jest coś więcej niż 

to, co niezbędne. Teraz jest doskonałość. Ten, kto rozporządza Prawem – jak Ja, 

który je wam daję – staje się królem, bo osiągnął “to co doskonałe”. Był bowiem 

nie tylko posłuszny, lecz heroiczny, to znaczy święty. Świętość bowiem jest 

zespołem cnót wzniesionych na najwyższy szczyt, który może osiągnąć 

stworzenie: cnót heroicznie miłowanych i praktykowanych z całkowitym 

oderwaniem od wszystkiego, co jest pragnieniem lub rozważaniem ludzkim – 

cokolwiek by to było. Mógłbym powiedzieć, że świętym jest ten, u którego 

miłość i pragnienia przeciwstawiają się patrzeniu na wszystko, co nie jest 

Bogiem. Nie będąc rozproszonym przez niskie obrazy, święty ma oczy skupione 

na najświętszej Wspaniałości, którą jest Bóg. W Nim widzi – bo wszystko jest w 

Bogu – także braci, wzburzonych, wyciągających błagalnie dłonie. Bez 

odrywania oczu od Boga święty pochyla się nad błagającymi braćmi. Wbrew 

ciału, wbrew bogactwom, wbrew wygodzie wznosi swój ideał: służyć. Święty – 

biedny? Ograniczony? Nie. Doszedł do posiadania prawdziwej mądrości i 

prawdziwego bogactwa. Posiada więc wszystko. Nie odczuwa zmęczenia. Jeśli 
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bowiem jest prawdą, że nie przestaje tworzyć, to jest też prawdą, że nie 

przestaje się karmić. Jeśli jest prawdą, że rozumie boleść świata, jest też 

prawdą, że karmi się radością Nieba. Bogiem się syci, w Bogu ma swą radość. 
To stworzenie, które pojęło sens życia. 

Jak widzicie, nie zmieniam ani nie okaleczam Prawa. Nie niszczę go też przez 

dodawanie do niego sfermentowanych ludzkich zasad. Ja uzupełniam Prawo. 

Ono jest tym, czym jest, i takie pozostanie aż do dnia ostatniego. Nie zmieni się 

w nim żadne słowo ani nie zostanie zniesiony żaden przepis. Ono jest 

uwieńczone doskonałością. Aby posiąść zbawienie, wystarczy je przyjąć takie, 

jakie zostało dane. Aby bez zwłoki zjednoczyć się z Bogiem, trzeba żyć Prawem 

tak, jak Ja zalecam. Bohaterowie stanowią wyjątek, dlatego też będę mówił do 

dusz zwyczajnych, do większości dusz, ażeby nie powiedziano, iż nie ujawniam 
tego, co konieczne, jeśli pragnie się doskonałości.  

[por. Mt 5,19] Z tego, co do was mówię, zachowajcie dobrze w pamięci: kto 

pozwala sobie na pogwałcenie jednego z najmniejszych poleceń, będzie uznany 

za najmniejszego w Królestwie Niebieskim. Kto skłoni innych do naruszenia 

przepisów, będzie uznany za najmniejszego ze względu na siebie i na tego, 

którego doprowadził do ich pogwałcenia. Przeciwnie, kto przez swe życie i 

dzieła – bardziej jeszcze niż przez słowa – nakłoni innych do posłuszeństwa, ten 

będzie wielkim w Królestwie Niebieskim. Jego wielkość wzrośnie dzięki 

każdemu z tych, których doprowadził do posłuszeństwa i do uświęcenia się w 

ten sposób. Wiem, że to, co zaraz powiem, będzie nieprzyjemne dla wielu. 

Jednak nie mogę kłamać, nawet jeśli prawda – którą zaraz wypowiem – 
przysporzy Mi wrogów.  

[por. Mt 5,20] Zaprawdę powiadam wam: nie wejdziecie do Królestwa 

Niebieskiego, jeśli wasza sprawiedliwość nie odrodzi się i nie oderwie 

całkowicie od tej biednej rzeczy, jaką niesłusznie nazwano sprawiedliwością, od 

[sprawiedliwości] uczonych w Piśmie i faryzeuszy; jeśli nie będziecie naprawdę 

sprawiedliwi, i to bardziej niż faryzeusze i uczeni w Piśmie, uważający się za 

sprawiedliwych, bo mnożą przepisy, nie zmieniając przy tym głęboko swego 

ducha. 

 
[por. Mt 7,15-20] 

Strzeżcie się fałszywych proroków i tych, którzy nauczają błędu. Przychodzą do 

was jak baranki, a są drapieżnymi wilkami. Przychodzą do was w szacie 

świętości, a szydzą z Boga. Mówią, że kochają prawdę, a karmią się 
kłamstwami. Przypatrzcie się im dobrze, zanim pójdziecie za nimi. 

Człowiek ma język do mówienia, oczy do patrzenia, a ręce – do wykonywania 

gestów. Lecz jest inna rzecz, która świadczy w sposób bardziej prawdziwy o 

tym, jaki jest rzeczywiście: jego czyny. Czymże są dwie ręce złożone do 

modlitwy, jeśli człowiek następnie kradnie i cudzołoży? Czym dwoje oczu, które 

wywracają się, niby w natchnieniu, na wszystkie strony, a następnie, gdy 

komedia się kończy, potrafią pożądliwie patrzyć na kobietę lub wroga, z 

pragnieniem rozwiązłości lub zabójstwa? I czymże język, nucący fałszywe 

hymny pochwalne i zwodzący słodkimi słowami, a następnie – za plecami – 

oczerniający was i zdolny do krzywoprzysięstwa, byle tylko ukazać was jako 

ludzi godnych pogardy? Na cóż język wypowiadający długie obłudne przemowy, 

a zaraz potem zabijający dobrą opinię bliźniego lub wykorzystujący jego ufną 

wiarę? Język taki jest odrażający! Obrzydliwością są oczy i ręce obłudne. 

Natomiast działania ludzkie, prawdziwie ludzkie – to znaczy [dobry] sposób 

postępowania w rodzinie, w handlu, wobec bliźniego i sług – daje świadectwo: 
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“Ten oto jest sługą Pana”. Działania bowiem święte są owocem prawdziwej 

religijności.  

[por. Mt 7,16n, Łk 6,43n] Dobre drzewo nie daje złych owoców, a złe drzewo nie 

daje dobrych owoców. Czy te cierniste krzewy wydadzą kiedykolwiek smaczne 

winogrona? A czy na tych jeszcze bardziej kłujących ostach mogą dojrzeć 

kiedykolwiek miękkie figi? Nie. Zaprawdę, na pierwszych zbierzecie jedynie 

kilka cierpkich jagód. Niejadalne owoce powstają z tych kwiatów – bo chociaż 

kolczaste, są to jednak kwiaty. Człowiek niesprawiedliwy będzie mógł 

wywoływać szacunek tylko przez swój wygląd. Także ten podobny do puchu 

oset wydaje się kłębuszkiem srebrzystych delikatnych nitek, przyozdobionych 

przez rosę diamentami. Jeśli jednak przez nieuwagę go dotkniecie, okaże się, że 

ten puszek to tylko masa kolców, wywołujących wasze cierpienie i szkodzących 

owcom. Pasterze wyrywają je z pastwisk i wrzucają do rozpalonego nocą ognia, 

aby nawet nasiona nie ocalały. Słuszny i przezorny środek. Ja wam nie mówię: 

“Zabijajcie fałszywych proroków i obłudnych wiernych”. Mówię wam raczej: 

“Pozostawcie ich Bogu”. Jednak powiadam wam: “Miejcie się na baczności, 

unikajcie ich, aby was nie zatruły ich soki.” Wczoraj powiedziałem wam, jak 

należy kochać Boga. [Dziś] kładę nacisk na sposób, w jaki powinno się kochać 

bliźniego. 

[por. Mt 5,43n, Łk 6,27n] Kiedyś mówiono: “Będziesz miłował twego 

przyjaciela, a wroga swego będziesz nienawidził”. Nie. To nie tak. To było dobre 

w czasach, gdy człowieka nie pocieszał Boży uśmiech. Jednak teraz przychodzą 

nowe czasy: czasy, w których Bóg tak bardzo kocha człowieka, że przysyła mu 

Swoje Słowo, aby go odkupić. Teraz mówi Słowo, teraz rozlewa się Łaska. 

Potem Słowo dokona ofiary pokoju i odkupienia. Łaska nie tylko zostanie 

rozszerzona, lecz i udzielona każdej duszy wierzącej w Chrystusa. To dlatego 

trzeba wznieść miłość bliźniego do poziomu takiej doskonałości, która nie dzieli 

na przyjaciela i wroga.  

[por. Mt 5,39] Oczernia się was? Kochajcie i przebaczajcie. Bije was ktoś? 

Kochajcie i nadstawcie drugi policzek temu, kto was bije, myśląc, że lepiej jest, 

kiedy gniew spada na was, którzy potraficie go znieść, niż na kogoś innego, kto 
by się zemścił za tę zniewagę.   

[por. Mt 5,40] Okradziono was? Nie myślcie: “Mój bliźni to chciwiec”, lecz 

pomyślcie z miłością: “Mój biedny brat jest w potrzebie”, i oddajcie mu także 

tunikę, jeśli zabrał wam już płaszcz. Przez to powstrzymacie go przed 

dokonaniem drugiego rabunku, bo nie będzie musiał okradać kogoś innego z 

tuniki. Powiecie: “To mógł być występek, a nie zabranie wynikające z potrzeby”. 

Dajcie ją pomimo to. Bóg wam to wynagrodzi, a niesprawiedliwy za to 

odpokutuje. Ponadto często – przypomina się to, co powiedziałem wczoraj o 

łagodności – kiedy grzesznik widzi, że jest traktowany tak szczerze, odrzuca 
występek i wyzwala się, naprawiając kradzież oddaniem łupu.  

[por. Mt 5,42] Bądźcie wspaniałomyślni dla tych, którzy – będąc uczciwsi – 

proszą, zamiast okradać was z tego, czego potrzebują. Gdyby bogaci byli 

rzeczywiście ubodzy w duchu – jak was o tym pouczyłem wczoraj – nie byłoby 

już tych bolesnych nierówności społecznych, przyczyn tak wielu ogromnych 

ludzkich nieszczęść.  

[por. Mt 7,12; Łk 6,31] Myślcie zawsze: “A jeśli ja byłbym w potrzebie, jak by na 

mnie podziałało odrzucenie [udzielenia mi] pomocy?” Działajcie zgodnie z 

odpowiedzią, jakiej sobie udzielicie. Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby 

wam czyniono, i nie róbcie innym tego, czego nie chcielibyście, aby wam 
robiono. 
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[por. Mt 5,38] Dawne słowa: “Oko za oko, ząb za ząb”, nie znajdują się w 

dziesięciu przykazaniach. Dorzucono je, bo człowiek pozbawiony Łaski jest tak 
okrutny, że nie potrafi pojąć niczego poza zemstą.   

[por. Mt 5,39] Słowo to unieważniają – tak, odwołują – nowe słowa: “Kochaj 

tego, kto cię nienawidzi, módl się za tego, kto cię prześladuje, usprawiedliwiaj 

tego, kto cię oczernia, błogosław tego, kto cię przeklina, czyń dobrze temu, kto 

cię krzywdzi, bądź pokojowo nastawiony wobec kłótliwego, wyrozumiały wobec 

dokuczającego ci, chętnie śpieszący z pomocą temu, kto prosi [por. Mt 5,42]. 

Nie zajmuj się lichwą, nie krytykuj, nie osądzaj.” Nie znacie przyczyn ludzkich 

działań. We wszelkich rodzajach pomocy bądźcie wspaniałomyślni, bądźcie 

miłosierni. Im więcej dacie, tym więcej otrzymacie, a Bóg da człowiekowi 

wspaniałomyślnemu miarę pełną i dobrze utrzęsioną. Bóg odda wam nie tylko 

to, co wy daliście, lecz więcej, znacznie więcej. Usiłujcie kochać i wywoływać 

miłość do was. Procesy sądowe kosztują więcej niż przyjacielska ugoda, a 

wielka łaskawość jest jak miód, którego smak długo pozostaje na języku.  

[por. Mt 5,44n] Miłujcie! Miłujcie! Miłujcie przyjaciół i nieprzyjaciół, abyście byli 

podobni do waszego Ojca, który sprawia, że deszcz pada na dobrych i złych i 

rozpala Swe słońce nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. On zachowuje 

danie słońca i wiecznej rosy oraz ognia i gradu piekielnego na czas, kiedy 
dobrzy zostaną wybrani jak wspaniałe kłosy z zebranych snopów.  

[por. Mt 5,46n] Nie wystarczy kochać tych, którzy was kochają i od których 

spodziewacie się wzajemności. W tym nie ma zasługi, to radość. Także ludzie z 

natury szlachetni potrafią to czynić. Robią tak nawet celnicy i poganie. Wy 

jednak kochajcie na podobieństwo Boże; kochajcie z szacunku dla Boga, który 

jest Stworzycielem również tych, którzy są waszymi wrogami i osób niezbyt 
miłych.  

[por. Mt 5,48] Chcę, byście byli doskonali w miłości, dlatego mówię wam: 

“Bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz, który jest w Niebie.” 

[por. Mt 5,21] Przykazanie miłości bliźniego jest tak wielkie, tak doskonała 

zasada miłowania bliźniego, że już nie mówię wam, jak było powiedziane: “Nie 
zabijajcie”, gdyż ten, kto zabija, zostanie skazany przez ludzi.   

[por. Mt 5,22] Mówię wam więcej: “Nie gniewajcie się”, gdyż podlegacie sądowi 

wyższemu, osądzającemu też działania niematerialne. Kto znieważy swego 

brata, tego skaże Sanhedryn. Jednak ten, kto wyrządzi mu krzywdę – traktując 
go jak szaleńca – zostanie skazany przez Boga.  

[por. Mt 5,23-24] Bezużytecznym jest składanie ofiar na ołtarzu, jeśli wcześniej, 

w głębi serca, nie ofiarowaliśmy własnych uraz, z miłości ku Bogu, i jeśli nie 

dopełniliśmy najświętszego rytu, polegającego na przebaczeniu. Tak więc, kiedy 

już masz złożyć ofiarę Bogu i przypomnisz sobie, że źle postąpiłeś wobec twego 

brata lub że nosisz w sobie niechęć z powodu jednego z jego uchybień, 

pozostaw twą ofiarę przed ołtarzem. Złóż w ofierze najpierw swą miłość własną, 

jednając się z bratem, a następnie przyjdź do ołtarza. Wtedy, jedynie wtedy, 
twoja ofiara będzie święta.  

[por. Mt 5,25] Dobre porozumienie jest zawsze najlepszą rzeczą. Sądy ludzkie 

są niepewne.  

[por. Mt 5,26] Kto się z uporem do nich odwołuje, może przegrać sprawę i 

musieć zapłacić przeciwnikowi – aż do swego ostatniego grosza – lub marnieć w 
więzieniu. 
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[por. Mt 5,48; Łk 6,36] W każdej sprawie podnoście wzrok ku Bogu i zadajcie 

sobie pytanie: “Czy mam prawo czynić innym to, czego Bóg mi nie czyni?” Bóg 

bowiem nie jest bezlitosny i uparty jak wy. Biada wam, gdyby taki był! Nikt by 

nie ocalał. Niech rozmyślanie o tym doprowadzi was do łagodności, pokory, 

przepełni współczuciem. Wtedy – już tu na ziemi i potem w niebie – będziecie 
mieć nagrodę od Boga.  

Stoi tutaj, przede Mną, pewien człowiek, który Mnie nienawidzi i nie ośmiela się 

Mi powiedzieć: “Uzdrów Mnie”. Wie jednak, że Ja znam jego myśli. Mówię więc: 

“Niech ci się stanie, jak tego pragniesz. I jak łuski spadają z twych oczu, tak 
niech z serca ustąpi niechęć i ciemność.” 

Odejdźcie wszyscy w Moim pokoju. Jutro znowu będę do was mówił.» 

Ludzie rozchodzą się powoli, oczekując być może krzyku z powodu dokonanego 

cudu, jednak go nie słychać. Nawet apostołowie i najstarsi uczniowie, którzy 
pozostali na górze, pytają: 

«Któż to był? Być może nie został uzdrowiony?» 

Nalegają na Nauczyciela, który stoi ze skrzyżowanymi ramionami i patrzy na 

odchodzących ludzi. Jezus najpierw nie odpowiada, a potem mówi: 

«Oczy zostały uzdrowione, ale nie – dusza. Ona nie może być uzdrowiona, bo 

wypełnia ją nienawiść.» 

«Któż to jest? Być może ten Rzymianin?» 

«Nie. Biedny człowiek.» 

«Dlaczego więc go uzdrowiłeś?» – pyta Piotr. 

«Czy powinienem razić piorunem wszystkich jemu podobnych?» 

«Panie... wiem, że Ty nie chcesz, abym powiedział “tak”, dlatego tego nie 

mówię... jednak tak myślę... a to właściwie jest to samo...» 

«To jest to samo, Szymonie, synu Jony, wiesz więc, że... O! Ileż serc okrytych 

łuskami nienawiści jest wokół Mnie! Chodź. Pójdziemy na sam szczyt zobaczyć z 
wysoka nasze piękne galilejskie morze. Ja i ty, sami.» 

32. KAZANIE NA GÓRZE (część trzecia) 

Napisane 26 maja 1945. A, 5154-5171 

To samo miejsce i ta sama godzina. Tłum jest ten sam, być może jeszcze 

liczniejszy. Nie ma Rzymianina. Ludzie gromadzą się nawet na najdalszych 
ścieżkach idących ku dolinie. Jezus mówi:  

 

[por. Mt 5,33-37] 

«Jednym z częstych błędów człowieka jest brak uczciwości, nawet w 

odniesieniu do samego siebie. Ponieważ zaś trudno przychodzi człowiekowi być 

szczerym i uczciwym, dlatego sam stworzył sobie wędzidło, żeby posłusznie iść 

wyznaczoną sobie drogą. Jest to zresztą wędzidło, którego miejsce sam zmienia 

jak nieposkromiony koń, dostosowując marsz do swych upodobań, albo 

zdejmuje je zupełnie – bo tak mu wygodnie – nie troszcząc się już o naganę, 

jaką może otrzymać od Boga, ludzi lub własnego sumienia. Wędzidłem tym jest 
przysięga.  
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[por. Mt 5,33] Przysięga nie jest konieczna pomiędzy ludźmi uczciwymi, dlatego 

też Bóg jej nie uczył. Przeciwnie nawet, kazał wam powiedzieć: “Nie dawajcie 

fałszywego świadectwa” – nic więcej nie dorzucając. Człowiek bowiem 

powinien być szczery i wierny swemu słowu. Oto co Księga Powtórzonego 

Prawa mówi o przyrzeczeniach, które pochodzą z serca uważającego się za 

złączone z Bogiem, [oraz o ślubach składanych] w potrzebie lub z wdzięczności: 

“co z ust twych już wyszło, tego strzeż i wypełnij ślub, który twe usta złożyły 

jako dar dobrowolny Panu, Bogu twemu”. Mówi się zawsze o danym słowie, o 

niczym innym jak tylko o samym słowie. Ten, kto odczuwa potrzebę złożenia 

przysięgi, nie jest już pewien sam siebie ani opinii bliźniego o sobie. Ten, kto 

wymaga przysięgi, ujawnia przez to, że niezbyt wierzy w szczerość i uczciwość 
przysięgającej osoby. 

Jak widzicie, zwyczaj składania przysięgi jest następstwem ludzkiej 

nieuczciwości i stanowi hańbę dla człowieka: podwójną hańbę. Człowiek 

bowiem nie jest wierny nawet tej hańbiącej rzeczy, jaką jest składanie przysięgi 

i – szydząc z Boga z taką samą łatwością, z jaką drwi sobie z bliźniego – z 

największą łatwością i z największym spokojem popełnia krzywoprzysięstwo. 

Czy istnieje stworzenie bardziej podłe niż krzywoprzysięzca? Ten, kto posługuje 

się sformułowaniem świętym, prowadzi bliźniego do zaufania mu. Często [w 

formule przysięgi] prosi Boga o współudział lub poręczenie albo przyzywa uczuć 

osób najdroższych: ojca, matki, małżonki, dzieci, zmarłych; [powołuje się na] 

swe własne życie, a nawet na najcenniejsze organy. Robi to dla wsparcia swych 

kłamliwych wypowiedzi. Oszukuje więc bliźniego. To świętokradca, złodziej, 

zdrajca, zabójca. Kogo? Ależ – Boga, gdyż miesza Prawdę z nikczemnością 

swych kłamstw i drwi z Niego prowokująco: uderz mnie, zaprzecz mi, jeśli 

potrafisz. Ty jesteś tam, a ja jestem tu i kpię sobie [z Ciebie].” Tak!  

Śmiejcie się, śmiejcie się do woli, kłamcy i szydercy! Jednak nadejdzie chwila, w 

której nie będziecie się śmiać i Ten, któremu została dana wszelka władza, 

ukaże się wam w straszliwym majestacie. Samym Swym wyglądem przyciągnie 

waszą uwagę i porazi was samym Swym spojrzeniem, zanim jeszcze, zanim 
Jego głos strąci was ku wiecznemu przeznaczeniu, znacząc was przekleństwem. 

[Krzywoprzysięzca] to złodziej, bo przywłaszcza sobie szacunek, na jaki nie 

zasługuje. Bliźni – poruszony przysięgą – przyznaje mu go, a ten wąż czyni 

sobie zeń ozdobę, ukazując się takim, jakim nie jest. To zdrajca, bo przez 

przysięgę obiecuje coś, czego nie chce dotrzymać. To zabójca, bo albo zabija 

cześć swego bliźniego, odbierając mu przez fałszywą przysięgę szacunek w 

oczach innych, albo zabija własną duszę. Krzywoprzysięzca jest nikczemnym 

grzesznikiem w oczach Boga, który widzi prawdę nawet wtedy, gdy nikt inny jej 

nie dostrzega. Boga nie oszuka się ani kłamliwymi słowami, ani obłudnym 

zachowaniem. On widzi. Nawet na jedną chwilę nie traci z oczu żadnego 

człowieka. Nie ma umocnionej twierdzy ani piwnicy, do której nie przeniknęłoby 

Jego spojrzenie. Bóg wnika nawet do waszego wnętrza – szczególnej twierdzy 

otaczającej serce każdego człowieka. On nie osądza was na podstawie waszych 
przysiąg, lecz dokonanych czynów.  

[por. Mt 5,34] Oto dlaczego polecenie – dane dla zahamowania, poprzez 

złożenie przysięgi, kłamstwa i łatwości, z jaką uchybia się danemu słowu – Ja 

zastępuję innym nakazem. Nie mówię, jak przodkom: “Nie przysięgajcie 

fałszywie i bądźcie wierni waszym przysięgom”, lecz powiadam: “Nigdy nie 

przysięgajcie”. Ani na Niebiosa, które są tronem Boga, ani na ziemię, która jest 

podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę i na jej Świątynię, które są siedzibą 

wielkiego Króla i domem Pana, naszego Boga.  

Nie przysięgajcie na groby zmarłych ani na ich duchy. Groby pełne są resztek 

tego, co najniższe w człowieku, i tego, co jest wspólne ze zwierzętami. Duchy 
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zaś pozostawcie w ich siedzibie. Postępujcie tak, by nie cierpiały i nie były 

przerażone duchy sprawiedliwych, które posiadają już pewne poznanie Boga. 

Posiadają pewne poznanie, częściowe, [nie widzenie uszczęśliwiające], bo aż do 

momentu Odkupienia nie będą posiadać Boga w całej pełni Jego wspaniałości. 

Nie mogą zatem nie cierpieć, widząc wasze grzechy. A jeśli nie są sprawiedliwi, 

nie powiększajcie ich udręk przypominając im swoimi grzechami popełnione 

przez nich zło. Zostawcie, zostawcie zmarłych świętych w pokoju, a tych, którzy 

nie są świętymi – w ich udręce. Nie odbierajcie niczego pierwszym ani nie 

dorzucajcie czegokolwiek drugim. Po co odwoływać się do zmarłych? Oni nie 

mogą mówić. Święci – bo zakazuje im tego miłość: musieliby bowiem zbyt 

często wam zaprzeczać. Potępieni – bo Piekło nie otwiera swych bram, a oni 

otwierają usta jedynie po to, by przeklinać. Każdy ich głos jest zagłuszany przez 

nienawiść szatana i demonów, bo potępieni są demonami.  

[por. Mt 5,36] Nie przysięgajcie ani na głowę waszego ojca, ani waszej matki, 

ani waszej żony, ani waszych niewinnych dzieci. Nie macie do tego prawa. Czyż 

oni są pieniędzmi lub towarem? Czy są podpisem na papierze? Są czymś więcej i 

mniej od tych rzeczy. Są wprawdzie krwią i ciałem z twojej krwi, człowiecze, 

lecz są też stworzeniami wolnymi i nie możesz się nimi posługiwać jak 

niewolnikami dla poręczenia jednego z twoich fałszerstw. Są też czymś mniej 

niż twój własny podpis. Ty bowiem jesteś rozumny, wolny i dorosły. Nie jesteś 

głupcem ani nieświadomym dzieckiem, które z tego powodu muszą 

reprezentować rodzice. Jesteś tym, czym jesteś: człowiekiem wyposażonym w 

rozum, a w konsekwencji odpowiadasz za swoje czyny i musisz sam działać tak, 

by poręczeniem szacunku, jaki potrafiłeś zrodzić w swoim bliźnim, stały się 

twoje czyny i słowa – przez twoją uczciwość i szczerość, a nie przez uczciwość, 

szczerość krewnych oraz przez szacunek, jaki oni potrafili wzbudzić. Czy 

ojcowie odpowiadają za swoje dzieci? Tak, dopóki są nieletnie. Potem każdy 

odpowiada za siebie. Dzieci sprawiedliwych nie zawsze są sprawiedliwe, a 

święta niewiasta nie zawsze poślubia świętego męża. Po co więc składać 

poręczenia [oparte na] sprawiedliwości współmałżonka? Podobnie z grzesznika 

mogą się zrodzić dzieci święte i jak długo zachowują niewinność, wszystkie są 

święte. Po cóż więc brać istotę czystą dla poręczenia działania nieczystego, 

jakim jest przysięga, której potem nie chce się spełnić?  

Nie przysięgajcie też na waszą głowę ani na wasze oczy, język i ręce. Nie macie 

do tego prawa. Wszystko, co posiadacie, należy do Boga. Wy jesteście tylko 

czasowymi stróżami moralnych lub materialnych skarbów, jakich Bóg wam 

udzielił. Czemu więc posługujecie się tym, co nie jest wasze? Czy możecie dodać 

choćby jeden włos na waszej głowie lub zmienić jego kolor? A skoro nie 

potraficie tego uczynić, po co macie używać wzroku, mowy, wolności swych 

członków dla umocnienia przysięgi? Nie prowokujcie Boga. On mógłby wziąć 

was za słowo i wysuszyć wasze oczy, sprawić, że uschną drzewa w waszych 

sadach; mógłby odebrać wam dzieci i domy, aby wam przypomnieć, że On jest 

Panem, a wy – Jego poddanymi i że przeklęty jest bałwochwalca, stawiający 
siebie ponad Boga, którego prowokuje swoim kłamstwem.  

[por. Mt 5,37] Niech wasza mowa będzie: tak, tak i nie, nie. Nic więcej. 

Wszystko, co ponadto mówicie, podpowiada wam Zły, ażeby potem wyśmiać się 

z was, bo – nie mogąc wszystkiego zapamiętać – kłamiecie, zostajecie 
wyszydzeni i uznani za krętaczy.  

 

[por. Mt 6,5] Szczerości, dzieci! W słowie i w modlitwie. Nie czyńcie, jak 

obłudnicy. Kiedy się modlą, lubią wystawać w synagogach lub na rogach 

placów, aby ich ludzie widzieli i chwalili jako pobożnych i sprawiedliwych. Kiedy 

natomiast przebywają w swych rodzinach, obrażają Boga i bliźniego. Nie 

zastanawiacie się nad tym, że to jest podobne do krzywoprzysięstwa? Po co 
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chcecie utrzymywać coś, co nie jest prawdą, aby zdobyć szacunek, na jaki nie 

zasługujecie? Celem modlitwy obłudnej jest powiedzenie: “Zaprawdę jestem 

święty. Przysięgam to na oczach tych, którzy mnie widzą modlącego się i nie 

mogą zaprzeczyć, że mnie widzieli, jak się modliłem.” To zasłona okrywająca 

istniejącą niegodziwość. Modlitwa odmawiana w takim celu staje się 
bluźnierstwem. 

Pozostawcie Bogu ogłoszenie was świętymi. Niech całe wasze życie woła o was: 

“Oto sługa Boga”. Wy zaś, wy – z miłości do samych siebie – milczcie. Nie 

dawajcie waszym językiem, pobudzonym pychą, powodu do zgorszenia w 

oczach aniołów. Lepiej by było, żebyście się stali niemi w jednym momencie, niż 

ogłosili się sami – z powodu nieumiejętności panowania nad pychą i językiem – 

sprawiedliwymi i miłymi w oczach Boga. Pozostawcie ludziom pysznym i 

zakłamanym tę nędzną chwałę! Zostawcie im tę przelotną nagrodę, tę biedną 

nagrodę! Oni jednak jej pragną i nie posiądą innej, bo nie można mieć więcej niż 

jedną: albo prawdziwa zapłata, pochodząca z Nieba – wieczna oraz 

sprawiedliwa – albo nagroda fałszywa, pochodząca z ziemi i trwająca tak długo 

jak ludzkie życie, a często jeszcze krócej. Po tym życiu dotknie ich bardzo 
uciążliwa kara, bo ta niesłuszna nagroda została im już wypłacona. 

Posłuchajcie, jak powinniście się modlić waszymi wargami, pracą, całą swoją 

osobą, porywem serca, które kocha Boga. Tak, widzieć w Nim Ojca, lecz 

pamiętać także, że On jest waszym Stwórcą, a wy – stworzeniem, które ma 

zachowywać się w Bożej obecności z pełną szacunku miłością – zawsze, czy się 

modli, czy coś robi, czy chodzi, czy wypoczywa, czy przyjmuje zapłatę, czy 

kogoś wynagradza. Porywem serca – powiedziałem. To pierwsza i podstawowa 

cecha, bo wszystko pochodzi z serca. Jakie jest serce, taka myśl, słowo, 
spojrzenie, działanie.  

[por. Łk 6,45, Mt 12,34] To ze swego serca sprawiedliwy czerpie dobro, a im 

więcej go czerpie, tym więcej go znajduje, bo dobro, którego się udziela, rodzi 

nowe dobro. To jak krew, która się odnawia w krwiobiegu i powraca do serca, 

wciąż ubogacana nowymi składnikami, pochodzącymi z wchłoniętego tlenu lub 

sokami z przyjętych pokarmów. Człowiek zły, przeciwnie, może wydobywać ze 

swego serca mrocznego, wypełnionego oszustwem i jadem, tylko truciznę i 

kłamstwa, które coraz bardziej się rozwijają, umocnione gromadzonymi 

przewinieniami, podobnie jak nad dobrym gromadzą się Boże 

błogosławieństwa. Wierzcie też, że obfitość serca wylewa się przez usta i 
ujawnia w czynach.  

Miejcie serca pokorne, czyste, kochające, ufne i szczere. Kochajcie Boga 

miłością skromną, jaką dziewica darzy oblubieńca. Zaprawdę powiadam wam: 

każda dusza jest dziewicą zaślubioną Przedwiecznemu Oblubieńcowi, naszemu 

Panu, Bogu. Ta ziemia jest czasem zaręczyn, których duchowym swatem jest 

anioł dany każdemu człowiekowi jako stróż. A wszystkie godziny życia, 

wszystkie okoliczności życia są jak służące, przygotowujące małżeńską 

wyprawę. Godzina śmierci to czas dopełnienia zaślubin. Wtedy przychodzi 

poznanie, uściski, przenikanie. Ozdobiona szatą prawdziwej małżonki dusza 

może zdjąć zasłonę i rzucić się w objęcia swego Boga bez [obawy], że takie 
miłowanie Małżonka może kogoś zgorszyć. 

[por Mt 6,6] Na razie jednak – o dusze połączone z Bogiem więzami zaręczyn – 

kiedy chcecie rozmawiać z Oblubieńcem, wejdźcie do zacisza waszego domu, a 

przede wszystkim do spokoju waszej wewnętrznej siedziby i mówcie, [jak] 

cieleśni aniołowie wspierani przez waszych aniołów stróżów, mówcie do Króla 

aniołów. Mówcie do waszego Ojca w kryjówce waszego serca i wewnętrznego 

mieszkania. Pozostawcie na zewnątrz wszystko, co należy do świata: gorące 

pragnienie bycia zauważanym i dawania przykładu; staranie o długie modlitwy, 
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pełne słów, słów i słów, monotonnych, letnich, pozbawionych miłości. Z miłości 

pozbądźcie się miar w modlitwie.  

[por. Mt 6,7] Zaprawdę, są osoby, które trwonią bardzo wiele godzin na 

monologu powtarzanym samymi tylko wargami. To prawdziwy monolog i ten 

odgłos tak jest pusty, że nawet anioł stróż go nie słucha, lecz usiłuje mu 

zaradzić, pogrążając się spontanicznie w żarliwej modlitwie za głupca, którego 

strzeże. Zaprawdę, są osoby, które nie spędziłyby inaczej tych godzin, nawet 

gdyby Bóg się im ukazał, mówiąc: “Zbawienie świata wymaga, abyście porzucili 

to bezduszne gadulstwo i poszli po prostu zaczerpnąć wody ze studni, by zrosić 
nią ziemię – z miłości do Mnie i do waszych bliźnich”.  

Zaprawdę, są osoby, które uważają swój monolog za ważniejszy niż życzliwe 

przyjęcie gościa lub miłosierną pomoc udzieloną potrzebującemu. Te dusze 
wpadły w bałwochwalstwo modlitwy.  

Modlitwa jest aktem miłości. Można kochać zarówno wyrabiając chleb, jak 

modląc się, czuwając przy chorym, rozmyślając, pielgrzymując do Świątyni, 

troszcząc się o rodzinę, poświęcając jagnię, a nawet – ofiarowując swe słuszne 

pragnienia skupienia się w Panu. Wystarczy nasycić miłością całą swą istotę i 

całe działanie. Nie lękajcie się! Ojciec widzi. Ojciec rozumie. Ojciec słucha. 

Ojciec udziela tego, czego potrzeba. Iluż łask udziela za jedno miłosne 

westchnienie, prawdziwe, doskonałe! Jaka obfitość łask za ukrytą ofiarę 
spełnioną z miłością!   

[por. Mt 6,8] Nie bądźcie jak poganie. Bóg nie potrzebuje, abyście Mu mówili, co 

ma uczynić. To wy tego potrzebujecie. Poganie mogą to mówić swym bożkom, 

które nie potrafią ich usłyszeć. Jednak wy nie postępujcie tak wobec Boga 

Prawdziwego, Duchowego, który jest nie tylko Bogiem i Królem, lecz także 

waszym Ojcem wiedzącym, zanim Go poprosicie, czego wam potrzeba.  

[por. Mt 7,7-11; Łk 11,9-13] 

Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Kto 

bowiem prosi – otrzymuje, kto szuka – znajduje, a kto puka do drzwi, ujrzy, jak 

się otwierają. Kiedy dziecko wyciąga do was rączkę, mówiąc: “Ojcze, chce mi 

się jeść”, czy podacie mu może kamień? Dacie mu węża, kiedy prosi o rybę? Z 

pewnością nie. Ponadto, dając chleb i rybę, dorzucicie pieszczotę i 

błogosławieństwo, bo przyjemnie jest ojcu karmić swe dziecko i widzieć jego 

szczęśliwy uśmiech. Skoro więc wy, istoty o sercach niedoskonałych, potraficie 

dawać dobre rzeczy waszym dzieciom jedynie z powodu miłości naturalnej – 

którą także zwierzę odczuwa do swego potomstwa – wasz Ojciec, który jest w 

Niebiosach, udzieli o wiele więcej proszącym Go o to, co pożyteczne i konieczne 

dla ich dobra. Nie lękajcie się prosić i nie bójcie się, że nie otrzymacie!  

Ostrzegam was jednak przed błędem, w który łatwo można wpaść. Nie 

postępujcie jak ludzie o słabej wierze i miłości, jak poganie prawdziwej religii. 

Istotnie bowiem pośród wierzących są poganie, których biedna religia stanowi 

gmatwaninę zabobonów i wiary, przebudowaną konstrukcję, w którą wdarły się 

pasożytnicze rośliny wszelkiego rodzaju, krusząc ją i przewracając. Ci – słabi i 

poganie – czują, że umiera ich wiara, gdy nie są wysłuchiwani. 

Prosicie. Wydaje się wam słuszne o coś prosić. Rzeczywiście, w danym 

momencie ta łaska nie byłaby bezużyteczna. Jednak życie nie kończy się z tą 

chwilą. A to, co jest dobre dziś, mogłoby takim nie być jutro. Wy tego nie 

wiecie, bo znacie jedynie obecną chwilę – i to jeszcze z łaski Bożej. Bóg jednak 

zna także przyszłość i często – dla zaoszczędzenia wam większej troski – nie 

wysłuchuje modlitwy. W ciągu roku Mojej publicznej działalności wiele razy 

słyszałem serca jęczące: “Jakże wiele cierpiałem, gdy Bóg mnie nie wysłuchał. 
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Teraz zaś mówię: „Tak było dobrze, bo ta łaska przeszkodziłaby mi dojść do tej 

Bożej godziny‟.” Słyszałem innych, którzy mówili i mówili do Mnie: “Dlaczego, 

Panie, nie wysłuchujesz mnie? Udzielasz innym, a nie mnie?” A jednak, choć 

cierpiałem na widok bólu, musiałem powiedzieć: “Nie mogę”. Wysłuchanie ich 

oznaczałoby przeszkodzenie im w dążeniu do życia doskonałego. 

Ojciec także mówi czasami: “Nie mogę”. To nie oznacza, że nie mógłby spełnić 

tego natychmiast. Odmawia, bo zna następstwa. Posłuchajcie. Małe dziecko 

cierpi na chorobę jelit. Matka wzywa lekarza, który mówi: “Aby wyzdrowieć, 

potrzebuje całkowitej diety”. Dziecko płacze, krzyczy, błaga, wydaje się 

umierać. Matka, zawsze pełna współczucia, dołącza swoje lamenty do 

dziecięcych. Całkowity zakaz [jedzenia] wydaje się jej nieczułością lekarza. Ma 

wrażenie, że post i łzy zaszkodzą jej dziecku. Jednak lekarz pozostaje 

nieubłagany. Na koniec mówi: “Niewiasto, ja wiem to, czego ty nie wiesz. 

Chcesz stracić dziecko czy mam je ocalić?” Matka krzyczy: “Chcę, aby żyło!” 

“Zatem – oświadcza lekarz – nie mogę mu pozwolić na jedzenie. To oznaczałoby 

śmierć.” Tak czasem mówi Ojciec. Wy – jak ta matka – litujecie się nad waszym 

“ja”. Nie chcecie, aby płakało z powodu odmówionej mu łaski. Bóg jednak mówi: 

“Nie mogę. To byłoby twoim nieszczęściem.” Nadejdzie dzień – może dopiero w 

wieczności – kiedy powiecie: “Dziękuję, mój Boże, że nie wysłuchałeś mojej 
niemądrej prośby!”  

 

[por. Mt 6,16] To co powiedziałem o modlitwie, mówię też o poście. Poszcząc 

nie przybierajcie smutnego oblicza, jak czynią obłudnicy, którzy nienaturalnie 

wykrzywiają twarz, aby świat wiedział i wierzył – nawet jeśli to nie jest prawdą 

– że oni poszczą. W pochwale świata otrzymali już swą nagrodę i nie będą mieli 
innej.  

[por. Mt 6,17] Wy zaś, kiedy pościcie, miejcie radosny wygląd, wiele razy 

obmyjcie sobie twarz, by ukazała się świeża i gładka. Namaśćcie sobie brodę i 

wylejcie pachnidło na włosy. Na ustach waszych niech będzie uśmiech kogoś, 
kto dobrze się najadł.  

[por. Mt 6,18] O, zaprawdę, to nie pokarm, lecz miłość was podtrzymuje! Kto 

pości z miłości, ten miłością się karmi. Zaprawdę powiadam wam, nawet jeśli 

świat powie o was “próżni” i “celnicy”, Ojciec dojrzy heroiczną tajemnicę i 

udzieli wam podwójnej nagrody: za post oraz za rezygnację z pochwał, jakie 
moglibyście otrzymać. 

 

Teraz, gdy wasze dusze zostały nasycone, idźcie nakarmić ciała. Niech ci dwoje 

ubodzy pozostaną z nami. Będą błogosławionymi gośćmi, którzy nadadzą smak 

naszemu chlebowi. Pokój niech będzie z wami.» 

Zostaje dwoje biedaków: niewiasta ogromnie wychudzona i staruszek, bardzo 

podeszły w latach. Jednak nie przybyli razem. Przypadek ich połączył. Pozostali 
na uboczu, upokorzeni, wyciągając na próżno ręce do przechodzących. 

Jezus idzie prosto do nich, bo nie mają śmiałości się zbliżyć i bierze ich za ręce, 

wprowadzając do grona uczniów, pod rodzaj namiotu wzniesionego przez Piotra 

na uboczu. Być może chronią się pod nim w nocy lub gromadzą się w 

najcieplejszych godzinach dnia. To namiot z gałęzi i... płaszczy. Jest jednak 

pożyteczny, choć taki niski, że Jezus i Iskariota, dwaj najwyżsi, muszą się 
pochylać, aby wejść.  

«Oto ojciec, a oto siostra. Przynieście to, co mamy. Podczas posiłku posłuchamy 

ich opowiadania.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#17
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#18
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Jezus osobiście usługuje dwojgu zawstydzonym biedakom i słucha ich żałosnej 

historii. Starzec jest sam, odkąd jego córka odeszła daleko z mężem i 

zapomniała o ojcu. Niewiasta też jest sama, od dnia, w którym gorączka zabiła 
jej męża. Sama też jest chora.  

«Ludzie pogardzają nami, bo jesteśmy biedni – mówi starzec – Chodzę, prosząc 

o jałmużnę, by uzbierać coś na odbycie Paschy. Mam osiemdziesiąt lat. Zawsze 

świętowałem Paschę, a ta jest być może ostatnia. Chcę odejść na łono 

Abrahama ze spokojnym sumieniem. Jak wybaczyłem córce, tak mam nadzieję 
sam otrzymać przebaczenie. Chcę świętować moją Paschę.» 

«Droga jest daleka, ojcze.» 

«Dłuższa jest droga do Nieba, jeśli się nie dopełni rytu.» 

«Pójdziesz sam? A jeśli poczujesz się źle w drodze?» 

«Anioł Boży zamknie mi oczy.» 

Jezus głaszcze jego drżącą białą głowę i pyta niewiastę: «A ty?» 

«Szukam pracy. Gdybym lepiej jadła, wyzdrowiałabym z gorączki, a gdybym 

odzyskała zdrowie, mogłabym pracować przy zbożu.» 

«Czy sądzisz, że tylko pokarm może cię uzdrowić?» 

«Nie. Jesteś też Ty... ale ja jestem biedna, zbyt biedna, by móc prosić o litość.» 

«A gdybyś wyzdrowiała, czego chciałabyś potem?» 

«Już niczego. Miałabym o wiele więcej niż to, czego mogłabym oczekiwać.» 

Jezus uśmiecha się i podaje jej kawałek chleba umoczony w odrobinie wody z 

octem, która służy za napój. Niewiasta je nic nie mówiąc, a Jezus nadal się 

uśmiecha. 

Posiłek szybko się skończył. Był tak skromny! Apostołowie i uczniowie idą 

szukać cienia na zboczach, pośród krzewów. Jezus zostaje sam pod namiotem. 

Starzec położył się na trawie i zasnął zmęczony.  

W chwilę później niewiasta – która oddaliła się, by wypocząć w cieniu – 

podchodzi do Jezusa. Ten uśmiecha się, aby ją ośmielić. Idzie zalękniona, a 

jednak radosna. Dochodzi do namiotu. Potem radość bierze górę. Szybko robi 
ostatnie kroki i upada na twarz z tłumionym okrzykiem: 

«Uzdrowiłeś mnie! Błogosławiony! To godzina silnych dreszczy... a już ich nie 

mam... O!» 

Całuje stopy Jezusa. 

«Jesteś pewna, że wyzdrowiałaś? Nie powiedziałem ci tego. To mógłby być 

przypadek...» 

«O! Nie! Zaraz zrozumiałam Twój uśmiech, kiedy podawałeś mi chleb. Twoja 

moc weszła we mnie z tym kęsem. Nie mam Ci nic do dania w zamian, nic 

innego jak tylko moje serce. Rozkazuj Twej służebnicy, Panie, a będzie Ci 
posłuszna aż do śmierci.» 

«Dobrze. Widzisz tego starca? On jest sam i jest sprawiedliwy. Ty miałaś męża i 

śmierć ci go odebrała. On miał córkę i odebrał mu ją egoizm. To gorsze. A 
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jednak on nie złorzeczy. Nie jest to sprawiedliwe, by szedł sam ku swej 

ostatniej godzinie. Bądź dla niego córką.» 

«Dobrze, mój Panie.» 

«Jednak weź pod uwagę, że to oznacza pracować dla dwojga.» 

«Teraz jestem silna. Zrobię to.» 

«Idź więc tam, na ten stok i powiedz wypoczywającemu na nim mężczyźnie – 

temu w szarym odzieniu – żeby przyszedł do Mnie.» 

Niewiasta szybko odchodzi i powraca z Szymonem Zelotą. 

«Pójdź, Szymonie. Chcę z tobą porozmawiać. Zaczekaj, niewiasto.» 

Jezus odchodzi na odległość kilku metrów. 

«Czy sądzisz, że byłoby trudno Łazarzowi przyjąć jeszcze jedną pracownicę?» 

«Łazarzowi? Sądzę, że on nie wie nawet, ilu ma pracowników. Jeden więcej, 

jeden mniej!... Ale kto to jest?» 

«Ta niewiasta. Uzdrowiłem ją i...» 

«To wystarczy, Nauczycielu. Skoro ją uzdrowiłeś, to znak, że ją kochasz. To, co 

Ty kochasz, jest świętością dla Łazarza. Ręczę za niego.» 

«Prawda, to co kocham, jest święte dla Łazarza. Dobrze powiedziałeś. I dlatego 

Łazarz zostanie świętym, kochając bowiem to, co Ja kocham, pokocha 

doskonałość. Chcę połączyć tego starca z tą niewiastą i sprawić, by ten 

patriarcha radośnie dopełnił swej ostatniej Paschy. Bardzo kocham świętych 
starców i jeśli mogę zapewnić im pogodny schyłek życia, jestem szczęśliwy.» 

«Kochasz także dzieci...» 

«Tak, i chorych...» 

«I tych, którzy płaczą...» 

«I tych, którzy są sami...» 

«O, mój Nauczycielu! Czy wiesz, że kochasz wszystkich? Nawet wrogów?» 

«Nie zauważam tego, Szymonie. Kochać, to Moja natura. Oto starzec budzi się. 

Chodźmy mu powiedzieć, że będzie świętował Paschę z córką przy boku i że już 
mu nie zabraknie chleba.» 

Powracają do namiotu, gdzie czeka na nich niewiasta, potem wszyscy troje idą 

do starca, który usiadł i wiąże sandały. 

«Co robisz, ojcze?» 

«Schodzę ku dolinie. Mam nadzieję znaleźć schronienie na noc, a jutro będę 

żebrał przy drodze, potem niżej... niżej... za jakiś miesiąc, jeśli nie umrę, będę w 
Świątyni.» 

«Nie.» 

«Nie mogę? Dlaczego?» 
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«Dlatego [– mówi Jezus –] że dobry Bóg tego nie chce. Nie pójdziesz sam. Ta 

niewiasta pójdzie z tobą. Zaprowadzi cię tam, dokąd jej wskażę, i zostaniecie 

przyjęci z miłości do Mnie. Będziesz obchodził Paschę, lecz bez wyczerpywania 

się. Już niosłeś swój krzyż, ojcze. Odłóż go teraz i skup się na modlitwie 

dziękczynnej do dobrego Boga.» 

«Ale dlaczego... dlaczego.... ja... ja nie zasługuję na tak wiele... Ty... córką...? To 

więcej niż gdybyś mi ujął dwadzieścia lat... A dokąd mnie wysyłasz?...» 

Łzy spływają na wielką krzaczastą brodę starca. 

«Do Łazarza, syna Teofila. Nie wiem, czy go znasz...» 

«O!... Jestem z krańców Syrii i pamiętam Teofila... Ale... ale... O! Błogosławiony 

Synu Boga, pozwól niech Cię pobłogosławię!» 

Jezus – siedzący na trawie, naprzeciw starca – naprawdę musi się schylić, aby 

ten mógł Mu położyć uroczyście dłonie na głowie. Swoim gromkim, niskim 

starczym głosem wypowiada nad Jezusem dawne błogosławieństwo: 

«Pan niech Cię błogosławi i strzeże. Niech Pan Ci ukaże Swe pogodne oblicze i 

niech się zlituje nad Tobą. Niech Pan zwróci na Ciebie Swe spojrzenie i niech Ci 
udzieli pokoju.» 

Jezus, Szymon i niewiasta odpowiadają wspólnie: 

«Niech się tak stanie.» 

33. KAZANIE NA GÓRZE (część czwarta). 

Napisane 27 maja 1945. A, 5171-5184 

W miarę upływu dni tłum jest coraz większy. Są mężczyźni, niewiasty, starcy, 

dzieci, bogaci, ubodzy. Szczepan i Hermas przebywają tu wciąż, choć nie 

przyłączyli się jeszcze do dawnych uczniów, z których jednym z pierwszych był 

Izaak. Jest też nowa para, którą od wczoraj stanowią starzec i niewiasta. Są 

całkiem na przedzie, blisko swego Pocieszyciela, i wydają się bardziej swobodni 

niż wczoraj. Starzec – jakby dla wynagrodzenia sobie długich miesięcy lub lat 

opuszczenia przez córkę – położył pomarszczoną dłoń na kolanach niewiasty. 

Ona zaś głaszcze ją przez wrodzoną skłonność niewiasty szlachetnej, by 
zachowywać się jak matka. 

Jezus mija ich i wspina się na Swą prymitywną mównicę. Przechodząc, gładzi 

głowę starca, który patrzy na Niego w taki sposób, jakby już Go widział 
przyobleczonego w Boskość. 

Piotr mówi coś do Jezusa, który wykonuje gest, jakby chciał powiedzieć: 

“Nieważne”. Nie rozumiem jednak, co mówi apostoł znajdujący się u boku 

Jezusa. Przyłączają się do niego następnie Juda Tadeusz i Mateusz. Inni 
wmieszali się w tłum.  

«Pokój wam wszystkim! Wczoraj mówiłem o modlitwie, o przysiędze, o poście. 

Dziś chcę was pouczyć o innych cnotach. Są nimi: modlitwa, ufność, szczerość, 

miłość, religijność. 
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[por. Mt 6,19-24] Pierwsze, o czym będę mówił, to właściwe używanie bogactw 

przekształconych – dzięki dobrej woli wiernego sługi – w bogactwa niebieskie. 

Skarby ziemskie są nietrwałe, bogactwa zaś niebieskie – wieczne. Czyż nie ma 

w was miłości do tego, co posiadacie? Czyż śmierć nie wywołuje w was smutku, 

bo nie możecie już troszczyć się o wasze dobra i musicie je pozostawić? Weźcie 

je więc do Nieba! Mówicie: “Nie wchodzi do Nieba to, co jest z ziemi, a Ty 

uczysz, że pieniądz jest rzeczą najohydniejszą na świecie. Jakże więc możemy 

go zanieść do Nieba?” Nie, nie możecie wziąć ze sobą materialnych monet do 

Królestwa, w którym wszystko jest duchowe. Możecie natomiast zabrać ze sobą 

przyniesiony przez nie owoc. Kiedy dajecie wasze złoto bankierowi, po co mu je 

przekazujecie? Aby przyniosło zysk. Z pewnością nie pozbawilibyście się go – 

nawet na chwilę – gdyby on miał wam je zwrócić w takiej samej ilości. Chcecie, 

by za dziesięć talentów oddał wam dziesięć i jeden albo jeszcze więcej. Wtedy 

jesteście szczęśliwi i chwalicie bankiera. W przeciwnym razie mówicie: “Jest 

uczciwy, ale to głupiec.” Kiedy zaś – zamiast oddać wam jedenaście – zwraca 

tylko dziewięć, mówiąc: “Resztę straciłem”, donosicie na niego i powodujecie, 
że zostaje wtrącony do wiezienia.  

Co to takiego owoc pieniądza? Czy to znaczy, że wasz bankier sieje denary, 

podlewa je, aby spowodować ich wzrost? Nie. Owoc wydawany jest dzięki 

przezornemu kierowaniu sprawami – przez hipoteki i pożyczanie na procent. 

Pieniądzom przybywa wtedy procentów zdobytych właśnie dzięki pożyczanemu 
złotu. Czyż nie tak?  

Posłuchajcie. Bóg daje wam bogactwa ziemskie: jednym wiele, innym zaledwie 

tyle, ile potrzeba do życia, i mówi: “Teraz to należy do ciebie. Dałem ci je. Uczyń 

z nich taki użytek, jakiego Moja miłość pragnie dla twego dobra. Powierzam ci 

je, ale nie po to, abyś użył je do zła. Z powodu szacunku, jakim cię darzę, z 

wdzięczności dla Moich darów spraw, by twoje dobra przyniosły zysk dla 
prawdziwej Ojczyzny.”  

[por. Mt 6,19] A oto sposób, aby dojść do tego celu. Nie chciejcie gromadzić 

skarbów na tej ziemi, żyjąc dla nich, stając się okrutnymi z ich powodu, 

ściągając na siebie przez nie przekleństwa bliźniego i Boga. Nie zasługują na to. 

Tu nie ma dla nich żadnego zabezpieczenia. Złodzieje zawsze mogą wam je 

ukraść. Ogień może zniszczyć domy. Choroby roślin lub stad mogą wyniszczyć 

sady lub trzody. Ileż niebezpieczeństw czyha na dobra! Na wszystkie: czy są 

nieruchome jak domy, czy też niezniszczalne jak złoto; czy z natury podlegające 

zepsuciu jak wszystko, co żyje, jak rośliny i zwierzęta; czy są to wreszcie 

drogocenne sukna, które mogą zostać uszkodzone i zniszczone. [Różne są 

zagrożenia]: piorun [uderzający] w domy lub pożar albo powódź, złodzieje, 

rdza, susza, gryzonie, robactwo na polach, kołowacizna [owiec], gorączka, 

zwichnięcia, pomór zwierząt, mole i myszy [gryzące] kosztowne tkaniny i cenne 
meble, rdzewienie niszczące naczynia stołowe, lampy i kunsztowne bramy.  

[por. Mt 6,20] Wszystko, wszystko narażone jest na zniszczenie. Jeśli jednak z 

całego tego ziemskiego dobra uczynicie dobro nadprzyrodzone, ocaleje ono od 
wszelkiego uszczerbku wywołanego przez czas, ludzi czy niepogodę.  

Sprawcie sobie sakiewkę w Niebie, gdzie nie wchodzą złodzieje i nie 

przydarzają się żadne nieszczęścia. Zaradzajcie swoją pracą – z miłością pełną 

miłosierdzia – wszystkim nędzom tej ziemi. Tak, pieśćcie wasze pieniądze, 

całujcie je nawet, jeśli chcecie, cieszcie się z obfitości żniwa, z winnic 

napełnionych gronami, z oliwek uginających się pod ciężarem niezliczonych 

owoców, z owiec o płodnych łonach i wypełnionych [mlekiem] wymionach. 

Róbcie to wszystko, lecz nie na próżno, po ludzku tylko. Czyńcie to z miłości i z 

podziwu, radośnie i dokonując obliczeń nadprzyrodzonych.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#19a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#20
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“Dziękuję, mój Boże, za te pieniądze, za te zbiory, za te drzewa, za te owce, za 

ten handel! Dziękuję owcom, drzewom, polom i handlowi za to, że tak mi służą! 

Niech spocznie na wszystkim błogosławieństwo, wszystko to bowiem – z Twojej 

dobroci, o Przedwieczny, i z waszej dobroci, o rzeczy – pozwala mi wyświadczać 

wiele dobra głodnemu, nagiemu, bezdomnemu, choremu, samotnemu... W 

zeszłym roku uczyniłem to dla dziesięciu. W tym roku – choć rozdzieliłem wiele 

razy jałmużnę – mam więcej pieniędzy, obfitsze są zbiory i liczniejsze stada. 

Dam więc teraz dwa, trzy razy więcej niż w ubiegłym roku, aby wszyscy, nawet 

ci, którzy nie posiadają należnych im dóbr, rozradowali się wraz ze mną i 
błogosławili Ciebie, Przedwiecznego Pana”.  

Oto modlitwa sprawiedliwego. Taka modlitwa – połączona z działaniem – 

przenosi wasze dobra do Nieba i nie tylko zachowa je dla was na wieczność, 
lecz pozwoli wam je odnaleźć zwielokrotnione przez święte owoce miłości.  

[por. Mt 6,21] Miejcie wasz skarb w Niebie, a tam będzie wasze serce – ponad i 

poza niebezpieczeństwem. Wtedy nieszczęście nie będzie mogło dotknąć nie 

tylko waszego złota, domów, pól, stad, lecz i waszego serca. Nie zostanie ono 

zaatakowane, skradzione, zepsute, spalone, zabite przez ducha świata. 

Działając w ten sposób, będziecie mieć wasz skarb w sercu, będziecie bowiem 
mieć Boga w sobie aż do szczęśliwego dnia, kiedy znajdziecie się w Nim. 

  

 

[por. Mt 6,1] Aby więc nie pomniejszyć owocu miłości, uważajcie na to, by 

dobre czyny pełnić w duchu nadprzyrodzonym. Dlatego też to, co powiedziałem 

o modlitwie i poście, odnosi się także do dobroczynności i do wszystkich 
dobrych dzieł, których możecie dokonać. 

Chrońcie czynione przez was dobro przed wdarciem się w nie zmysłowości 

świata. Niech nie dotknie go szukanie ludzkiej chwały. Nie profanujcie 

pachnącej róży waszej miłości i dobrego działania – prawdziwej kadzielnicy 

napełnionej wonnością miłą Panu. Dobro jest hańbione przez ducha pychy, 

przez pragnienie bycia zauważonym, przez spełnianie go w poszukiwaniu 

chwały. Róża miłości jest wtedy zanieczyszczona i zniszczona przez lepkie 

ślimaki zaspokojonej pychy. Do kadzielnicy wpadają wtedy cuchnące kawałki 

słomy ze spodu łoża, na którym pyszny wyleguje się niczym dobrze wypasione 
zwierzę.  

[por. Mt 6,2] O, działania dobroczynne podejmowane, aby o was mówiono! 

Lepiej by było, o wiele lepiej, nie czynić ich [wcale]! Ten, kto ich nie czyni, 

grzeszy nieczułością. Ten, kto ich dokonuje, dając poznać darowaną sumę i imię 

obdarowanego, żebrze pochwały i grzeszy pychą, czyniąc znaną ofiarę. To tak 

jakby mówił: “Widzicie, co potrafię?” Grzeszy też brakiem miłości, sprawia 

bowiem przykrość obdarowywanemu, ujawniając jego imię. Grzeszy duchową 

chciwością, gdyż chciałby zebrać ludzkie pochwały... To tylko słoma, słoma, nic 
więcej. Czyńcie tak, aby to Bóg wychwalał was ze Swymi aniołami.  

Kiedy więc dajecie jałmużnę, nie trąbcie, aby przyciągnąć uwagę przechodniów i 

doznawać czci – jak obłudnicy, którzy szukają ludzkich pochwał i dlatego dają 

jałmużnę jedynie tam, gdzie może ich dostrzec wielu ludzi. Oni już otrzymali 

swoją nagrodę i dlatego Bóg nie da im innej. Nie wpadajcie w ten sam grzech i 

w tę samą zarozumiałość.  

[por. Mt 6,3] Gdy dajecie jałmużnę, niech będzie ona tak ukryta i wstydliwie 

chowana, żeby wasza lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa. Potem zaś 

zapomnijcie o niej. Nie trwajcie w zachwycie nad dokonanym przez was 

czynem, nadymając się jak ropucha, która przysłoniętymi ślepiami podziwia 
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swoje odbicie w stawie. Widzi je odbite w spokojnej wodzie, pośród chmur, 

drzew, wozu stojącego przy brzegu. Zauważa jednak, jak mała jest w 
porównaniu z tymi rzeczami, i tak się nadyma powietrzem, że aż pęka.  

[por. Mt 6,4] Wasza miłość jest niczym w porównaniu z Nieskończoną Miłością 

Boga i dlatego – chcąc się do Niego upodobnić i uczynić waszą małą miłość 

wielką, wielką, wielką, równą Jego miłości – napełniacie się wiatrem pychy i w 

końcu giniecie. Zapomnijcie. Zapomnijcie o samym czynie. Pozostanie w was 

zawsze światło, słowo, słodycz i to sprawi, że wasz dzień będzie promienny, 

miły, pełen szczęścia. Tym światłem będzie uśmiech Boga, tą słodyczą – 

duchowy pokój, którym jest Bóg, a słowem – głos Boga Ojca, który wam powie: 

“Dziękuję”. On widzi i zło ukryte, i dobro, [uczynione] po kryjomu, i odpłaci 
wam za nie. Ja wam to...» 

«Nauczycielu, zaprzeczasz własnym słowom!» 

Zniewaga, zawzięta i nieprzewidziana, dochodzi ze środka tłumu. Wszyscy 

zwracają się w kierunku tego głosu. Panuje zamęt. Piotr mówi: 

«Mówiłem Ci! Ech! Kiedy jest jeden z tych tam... nic już się nie układa!»  

Tłum sykiem i pomrukiem ucisza znieważającego. Jedynie Jezus zachowuje 

spokój. Skrzyżował ramiona na piersiach i stoi wysoko, z czołem oświetlonym 
przez słońce, wyprostowany na Swej skale, w ciemnoniebieskim odzieniu. 

Znieważający ciągnie dalej, nie zważając na reakcję tłumu: 

«Jesteś złym Nauczycielem, bo uczysz tego, czego sam nie robisz, i...»  

«Milcz! Wynoś się! Wstydź się! – krzyczy tłum. I jeszcze: – Idź do swoich 

uczonych w Piśmie! Nam wystarczy Nauczyciel. Obłudnicy z obłudnikami! 
Fałszywi nauczyciele! Lichwiarze!...» 

Nie przerwaliby, gdyby nie zagrzmiał głos Jezusa: 

«Cisza! Pozwólcie mu mówić!» 

Ludzie już nie krzyczą, lecz wyszeptują obelgi, którym towarzyszą gniewne 

spojrzenia. 

«Tak. Uczysz tego, czego sam nie robisz. Powiedziałeś, że należy dawać 

jałmużnę tak, aby nas nikt nie widział, a wczoraj, w obecności całego ludu, 

powiedziałeś do dwojga ubogich: “Pozostańcie, Ja was nakarmię”.» 

«Powiedziałem: “Niech ci dwoje ubodzy pozostaną z nami. Będą 

błogosławionymi gośćmi, którzy nadadzą smak naszemu chlebowi.” Nic więcej. 

Nie oznajmiłem, że chcę ich nakarmić. Który biedak nie ma przynajmniej 
chleba? To była dla nas radość dzielić z nimi naszą przyjaźń.» 

«O, tak! Jesteś sprytny i potrafisz udawać baranka!...» 

Wstaje starzec-żebrak, odwraca się i – podnosząc laskę – woła: 

«Języku piekielny, który oskarżasz Świętego! Myślisz może, że wiesz wszystko i 

na podstawie tego masz prawo oskarżać? Jak nie wiesz, kim jest Bóg ani kim 

jest Ten, którego znieważasz, tak samo nie znasz Jego dzieł. Znają je tylko 

aniołowie i moje serce, które drży z radości. Posłuchajcie, mężowie, 

posłuchajcie wszyscy i zastanówcie się, czy Jezus jest kłamcą i pyszałkiem, jak 
utrzymuje ten pył ze Świątyni. On...» 
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«Zamilknij, Izmaelu! Zamilknij z miłości do Mnie! Jeśli Ja cię uszczęśliwiłem, ty 

również uczyń Mnie szczęśliwym, milknąc» – mówi mu Jezus tonem proszącym. 

«Jestem Ci posłuszny, Święty Synu. Ale pozwól mi powiedzieć przynajmniej to: 

błogosławieństwo starego wiernego Izraelity spoczywa na Tym, przez którego 

otrzymałem dobrodziejstwa od Boga. To błogosławieństwo Bóg włożył mi w 

usta za mnie i za Sarę, moją nową córkę. Twojej zaś głowy nie błogosławię. Nie 

przeklinam cię też. Nie skalam przekleństwem swych ust, które mają niebawem 

powiedzieć Bogu: “Przyjmij mnie.” Nie przekląłem nawet tej, która się mnie 

wyparła, i już mi to Bóg wynagrodził. Będzie jednak ktoś, kto weźmie w ręce 

sprawę Niewinnego, którego się oskarża, i Izmaela, przyjaciela Boga, który Mu 

błogosławi.» 

Chór okrzyków zamyka wystąpienie starca, który ponownie siada, a oskarżyciel 

wymyka się i odchodzi, obrzucany zniewagami. Potem tłum woła do Jezusa: 

«Mów dalej, mów dalej, Nauczycielu Święty! Słuchamy tylko Ciebie, a więc i Ty 

wysłuchaj nas. Nie słuchaj tych przeklętych kruków! Są zazdrośni, że kochamy 

Cię bardziej niż ich! Jednak w Tobie jest świętość, a w nich – podłość. Mów, 

mów! Widzisz, że nie chcemy nic innego, jak tylko Twego słowa. Domy, handel? 
Wszystko to jest niczym w porównaniu ze słuchaniem Ciebie.» 

[por. Mt 6,14] «Tak. Będę mówił. Nie zajmujcie się tamtą sprawą. Módlcie się za 

tych nieszczęśników. Przebaczajcie, jak Ja przebaczam. Jeśli bowiem 

przebaczycie ludziom ich przewinienia, wasz Ojciec Niebieski również wam 

odpuści grzechy. Jednak jeśli zachowujecie urazy i nie wybaczacie ludziom, 

również wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych win. A wszyscy potrzebują 
przebaczenia. 

 

[por. Mt 6,25-34; Łk 12,22-31] 

Powiedziałem wam, że Bóg wam wynagrodzi, nawet jeśli Go nie prosicie o 

zapłatę za spełnione przez was dobro. Wy jednak nie czyńcie dobra, aby 

otrzymać nagrodę, aby zabezpieczyć się na dzień jutrzejszy. Nie czyńcie dobra 

odmierzając je, ograniczając przez lęk: “Czy potem zostanie jeszcze coś dla 

mnie? A jeśli mi zabraknie, kto przyjdzie mi z pomocą? Czy znajdę kogoś, kto 

uczyni dla mnie to, co ja zrobiłem? A kiedy nie będę już mógł nic dawać, czy 
będzie mnie jeszcze ktoś kochać?” 

Popatrzcie, mam potężnych przyjaciół pośród bogatych i przyjaciół pośród 

biedaków. I zaprawdę powiadam wam: to nie przyjaciele potężni są najbardziej 

kochani. Idę do nich nie dlatego, że szukam Siebie lub własnych spraw, lecz 

dlatego, że od nich mogę otrzymać wiele dla tego, kto nie ma nic. Jestem ubogi. 

Nic nie posiadam. Chciałbym mieć wszystkie skarby świata i zamienić je na 

chleb dla głodnych, na domy dla nie mających dachu nad głową, na ubrania dla 

nagich, na lekarstwa dla chorych. Powiecie: “Możesz uzdrawiać”. Tak. Potrafię 

to i inne rzeczy. Jednak ludzie nie zawsze mają wiarę. Ja zaś nie mogę zrobić 

tego, co mógłbym i co chciałbym uczynić, gdybym znalazł wiarę we Mnie w ich 

sercach. Chciałbym wyświadczyć dobro nawet tym, którzy nie wierzą we Mnie i 

nie proszą Syna Człowieczego o cud. Pragnąłbym wesprzeć jednego po drugim, 

jednak nic nie posiadam. Dlatego właśnie wyciągam rękę do tych, którzy 

posiadają, i proszę ich: “Bądź dla Mnie miłosierny, w imię Boga”. Oto dlaczego 

mam przyjaciół także w wyższych sferach. Jutro, kiedy Mnie już nie będzie na 

ziemi, nadal będą ubodzy. Mnie już tu nie będzie, ani by uczynić cud dla tych, 

którzy już mają wiarę, ani by dać jałmużnę w celu doprowadzenia do wiary. 

[Pozostaną] jednak Moi bogaci przyjaciele, którzy przez obcowanie ze Mną 

nauczyli się, jak czynić dobro. Będą też i Moi apostołowie, którzy – także dzięki 
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przebywaniu ze Mną – nauczyli się rozdzielać jałmużnę z miłości do braci. Tak 

więc biedni zawsze znajdą pomoc. 

Wczoraj otrzymałem od kogoś, kto nie posiada nic, więcej niż dali Mi wszyscy, 

którzy mają dużo. To przyjaciel tak samo ubogi jak Ja. Jednak dał Mi rzecz, 

której nie można kupić za pieniądze, i uczynił Mnie szczęśliwym. Przeniósł Mnie 

bowiem w pogodne godziny Mojego dzieciństwa i młodości, kiedy każdego 

wieczoru kładł Mi na głowie ręce Sprawiedliwy i szedłem na spoczynek z Jego 

błogosławieństwem strzegącym Mojego snu. Wczoraj ten ubogi przyjaciel 

uczynił Mnie królem przez swe błogosławieństwo. Widzicie, że tego, co on Mi 

dał, nigdy nie udzielił Mi żaden z Moich bogatych przyjaciół. Nie lękajcie się 

więc. Nawet jeśli nie macie z czego dawać jałmużny, wystarczy, że będziecie 

mieć miłość i świętość. Będziecie mogli czynić dobro temu, kto jest biedny, 

wyczerpany lub strapiony. To dlatego mówię wam: Nie obawiajcie się i nie 

martwcie zbytnio, że niewiele posiadacie. Zawsze będziecie mieć to, co 

konieczne. Nie zajmujcie się zanadto myśleniem o przyszłości. Nikt nie wie, jaką 

ona dla niego będzie. Nie zastanawiajcie się nad tym, co będziecie jedli, aby 

utrzymać się przy życiu, ani czym się będziecie okrywać, aby zapewnić ciepło 

waszemu ciału. Życie waszego ducha jest o wiele cenniejsze niż wasz żołądek i 

członki. Jest ono warte więcej niż pożywienie i odzienie, podobnie jak życie 

materialne więcej znaczy niż pokarm, a ciało – więcej niż odzienie. Wasz Ojciec 

wie o tym. Pamiętajcie więc o tym i wy. Popatrzcie na ptaki: one nie sieją i nie 

zbierają, nie przechowują w spichlerzach, a jednak nie umierają z głodu, bo 

Ojciec Niebieski karmi je. Wy – ludzie, stworzenia szczególnie umiłowane przez 
Ojca – jesteście warci więcej niż ptaki. 

Kto z was, przy całej swej wiedzy, potrafi dodać do swego wzrostu choćby jeden 

łokieć? Skoro nie udaje wam się powiększyć waszego wzrostu nawet o piędź, 

jakże możecie myśleć o zmianie waszych warunków w przyszłości, 

powiększając bogactwa dla zapewnienia sobie długiej i szczęśliwej starości? 

Czy możecie powiedzieć śmierci: “Przyjdziesz mnie zabrać, kiedy ja zechcę”? 

Nie możecie. Dlaczego więc zabiegacie o dzień jutrzejszy? Po co tak się 

obawiacie i troszczycie, by nie zostać bez odzienia? Popatrzcie, jak rosną lilie na 

polach: nie pracują w znoju, nie tkają, nie chodzą kupować sukna do 

sprzedawców. A jednak zapewniam was, że nawet Salomon przy całej swej 

chwale nigdy nie był odziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa 

trawę na polu – która dziś żyje, a jutro posłuży do rozgrzania pieca lub do 

nakarmienia stada, i która staje się w końcu popiołem lub nawozem – to o wiele 
bardziej zatroszczy się o was, Swoje dzieci. 

Nie bądźcie ludźmi małej wiary. Nie niepokójcie się o niepewne jutro, mówiąc: 

“Co będę jadł, kiedy będę stary? Co będę pił? Czym się odzieję?” Pozostawcie te 

troski poganom, którzy nie posiadają uskrzydlającej pewności Boskiego 

Ojcostwa. Wy ją macie i wiecie, że wasz Ojciec zna wasze potrzeby i że was 

kocha. Zaufajcie Mu. Szukajcie najpierw rzeczy naprawdę koniecznych: wiary, 

dobroci, miłości, pokory, miłosierdzia, czystości, sprawiedliwości, łagodności, 

trzech cnót [teologalnych], czterech kardynalnych i wszystkich, wszystkich 

innych – tak, by być przyjacielem Boga i mieć prawo do Jego Królestwa. 

Zapewniam was, że cała reszta będzie wam dodana, nawet bez waszej prośby. 

Nie ma bogatszego, bardziej bogatego niż święty i bardziej zabezpieczonego niż 

on. Bóg jest ze świętym. Święty jest z Bogiem. On nie prosi o nic dla swego 

ciała, a Bóg daje mu to, co konieczne. On jednak trudzi się dla swego ducha, 
któremu Bóg sam się udziela na ziemi, a po życiu daje Raj. 

Nie troszczcie się więc o to, co nie zasługuje na waszą troskę. Smućcie się tym, 

że nie jesteście doskonali, a nie tym, że nie macie dóbr ziemskich. Nie 

zadręczajcie się o jutro. Jutro samo zadba o siebie, a wy pomyślicie o nim, kiedy 

będziecie je przeżywać. Po co troszczyć się o nie dzisiaj? Czyż życie nie jest już 
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wystarczająco pełne straszliwych wspomnień z przeszłości i dręczących myśli 

związanych z dniem dzisiejszym, aby nie trzeba było do nich dodawać jeszcze 

koszmarów: “co będzie” jutro? Pozostawcie każdemu dniowi swe troski! Nawet 

bez dorzucania trosk przyszłych do obecnych i tak będzie ich w życiu więcej, niż 

byśmy ich chcieli! Wypowiadajcie zawsze wielkie słowo Boga: “dzisiaj”. Bądźcie 

Jego dziećmi, stworzonymi na Jego podobieństwo. Powiedzcie więc z Nim: 
“dziś”. 

To dzisiaj daję wam Moje błogosławieństwo. Niech wam ono towarzyszy aż do 

początku nowego dziś: jutra, to znaczy [do chwili], gdy udzielę wam na nowo 
pokoju w Imię Boga.» 

34. KAZANIE NA GÓRZE (część piąta). 

Napisane 29 maja 1945 i 12 sierpnia 1944. A, 5184-5211 i 3296-3303 

Wspaniały poranek. Powietrze jest jeszcze bardziej orzeźwiające niż zwykle. To 

co odległe, wydaje się bliskie i można by sądzić, że ogląda się rzeczy przez lupę, 

która wyraźnie ukazuje najdrobniejsze szczegóły. Tłum przygotowuje się do 

słuchania Nauczyciela. Z dnia na dzień natura jest coraz piękniejsza 

przywdziewając bujną szatę wiosennej pełni. Przypada ona w Palestynie – jak 

mi się wydaje – dokładnie na przełomie marca i kwietnia, potem bowiem 

przyjmuje już ona wygląd letni z dojrzałymi plonami i ulistnieniem gęstym i 

pełnym.  

Teraz wszystko tonie w kwiatach. Ze szczytu góry – która sama przyoblekła się 

w kwiaty, nawet w miejscach, w których wydawałoby się, że nic nie może 

zakwitnąć – widać równinę z falami zbóż jeszcze giętkich. Wiatr porusza nimi 

jak niebieskozielonymi falami z lekka słomkowozłotymi u szczytu kłosów, 

formujących ziarno w najeżonych warkoczach. Ponad zbożem, poruszającym się 

pod wpływem lekkiego wiatru, wznoszą się drzewa owocowe, całe pokryte 

płatkami, można by rzec – ogromne puszki do pudru lub kule waty białej lub 

różowawej albo intensywnie różowej czy też żywo czerwonej. Drzewa oliwne – 

skupione w swych szatach pokutujących ascetów – modlą się, a ich modlitwa 
zamienia się w śnieg białych kwiatów, na razie ledwo widocznych. 

Hermon ma wierzchołek z różowego alabastru. Całuje go słońce. Z alabastru 

odrywają się dwie diamentowe nitki – stąd wydaje się, że to nitki – z których 

słońce wysnuwa jakby nierzeczywiste iskry. Potem znikają za zielonymi 

galeriami drzew i widać je dopiero w dolinach, gdzie formują biegi rzek, 

kierujących się z pewnością do niewidocznego stąd jeziora Meron. Potem 

wypływają z niego jako piękne wody Jordanu, aby następnie wpaść ponownie 

do jasnego szafiru Morza Galilejskiego, które jest samym drżeniem błysków 

jakby drogocennych kamieni, dla których słońce staje się oprawą i płomieniem. 

Wydaje się, że łodzie z żaglami przemierzające to lustro – spokojne i wspaniałe 

w otoczeniu ogrodów i cudownych wiosek – kierowane są przez lekkie chmurki, 

żeglujące po innym morzu: niebie. Naprawdę stworzenie śmieje się w ten 
wiosenny dzień o tej porannej porze. 

Ludzie napływają i napływają bez przerwy. Wspinają się ze wszystkich stron: 

starzy, zdrowi, chorzy, małe dzieci, małżonkowie, chcący rozpocząć życie z 

błogosławieństwem Bożego słowa, żebracy, ludzie zamożni, przywołujący 

apostołów. Składają im ofiarę dla ubogich, a czynią to w tak ukrytych miejscach, 

jakby pragnęli się wyspowiadać. Tomasz wziął jeden z ich podróżnych worków i 

spokojnie wsypuje do niego cały skarb złożony z monet, jakby to była pasza dla 

kurcząt. Potem niesie wszystko w pobliże skały, skąd Jezus przemawia. Śmieje 
się uradowany i mówi:  
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«Ciesz się, Nauczycielu! Dziś jest tego dla wszystkich!» 

Jezus uśmiecha się i mówi: 

«I zaczniemy zaraz, ażeby smutni od razu zostali pocieszeni. Ty i twoi 

towarzysze zbierzcie chorych i biednych. Przyprowadźcie ich do przodu.» 

Zostało to wykonane w dość krótkim czasie, choć trzeba było wysłuchiwać 

historii tej czy tamtej osoby. Trwałoby to o wiele dłużej, gdyby nie konkretne 

działanie Tomasza, który wchodzi na skałę, aby go ujrzano, i woła potężnym 
głosem: 

«Niech wszyscy, którzy cierpią fizycznie, przejdą na prawo, tam gdzie jest 

cień.» 

Naśladuje go Iskariota, również wyposażony w głos o niezwykłej sile i pięknie. 

Krzyczy: 

«Niech wszyscy, którzy sądzą, że mają prawo do jałmużny, podejdą tu do mnie. 

Uważajcie, aby nie kłamać, bo oko Nauczyciela czyta w sercach.» 

Tłum kłębi się i rozdziela na trzy grupy: chorych, ubogich i czekających tylko na 

naukę. Jednak pomiędzy ostatnimi dwie lub trzy osoby wydają się pragnąć 

czegoś innego niż zdrowie i pieniądze, czegoś potrzebniejszego niż te rzeczy. To 

kobieta i dwóch mężczyzn. Patrzą, patrzą na apostołów, lecz nie ośmielają się 

mówić. Mija ich Szymon Zelota o surowym wyglądzie, następnie – Piotr zajęty 

przemawianiem do dziesięciu urwisów, którym obiecuje oliwki, jeśli pozostaną 

spokojni aż do końca, a klapsy, jeśli będą hałasować w czasie pouczeń 

Nauczyciela. Przechodzi Bartłomiej, starszy i poważny, potem – Mateusz i Filip. 

Niosą w ramionach kalekę, któremu trudno byłoby przedrzeć się przez gęsty 

tłum. Następnie przechodzą kuzyni Pana, podają ramię prawie ślepemu 

żebrakowi i ubogiej niewieście. Nie wiem, ile ma lat. Płacze opowiadając 

Jakubowi wszystkie swe nieszczęścia. Dalej to Jakub, syn Zebedeusza, z biedną 

dziewczynką na rękach, z pewnością chorą. Wziął ją od matki. Ta idzie za nim 

strwożona, by tłum nie zrobił dziecku krzywdy. Na koniec przechodzą dwaj 

nierozłączni, jak można by rzec: Andrzej i Jan. Jeśli bowiem Jan ze swą 

spokojną naturą świętego dziecka chodzi z wszystkimi swymi towarzyszami, to 

Andrzej – z powodu wielkiej nieśmiałości – woli iść z dawnym towarzyszem 

połowów i wiary w Chrzciciela. Zatrzymali się u wylotu dwóch głównych ścieżek, 

by jeszcze kierować tłum na miejsca. Teraz jednak z góry [widać, że] nie ma już 

innych pielgrzymów na kamienistych drogach i obydwaj [apostołowie] 

spotykają się, by iść do Nauczyciela z otrzymanymi darami. Jezus pochyla się 
już nad chorymi i po każdym cudzie słychać „hosanna‟ tłumu.  

Niewiasta, która wydaje się ogromnie zasmucona, ośmiela się pociągnąć szatę 

Jana, który uśmiechając się rozmawia z Andrzejem. Uczeń pochyla się i pyta: 

«Czego chcesz, niewiasto?» 

«Chciałabym porozmawiać z Nauczycielem...» 

«Czy jesteś chora? Nie jesteś biedna...» 

«Nie jestem ani chora, ani biedna, lecz potrzebuję Go... bo są choroby bez 

gorączki i nędze bez ubóstwa, a moja... moja...» 

Płacze. 

«Patrz, Andrzeju, ta niewiasta ma jakąś troskę i chciałaby o niej powiedzieć 

Nauczycielowi. Jak to zrobimy?» 
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Andrzej spogląda na niewiastę i mówi: 

«Z pewnością ujawnienie tej troski zadałoby ci ból...» 

Niewiasta potakuje głową. Andrzej mówi dalej: 

«Nie płacz... Janie, zaprowadź ją do naszego namiotu. Ja przyprowadzę 

Nauczyciela.» 

Jan uśmiechnięty prosi o zrobienie przejścia, Andrzej zaś idzie w przeciwnym 

kierunku, w stronę Jezusa. Dwóch zasmuconych mężów obserwuje te manewry 

i jeden z nich zatrzymuje Jana, a drugi – Andrzeja. W chwilę potem obydwaj 

znajdują się wraz z Janem i niewiastą za osłoną z liści, służącą za ogrodzenie 
namiotu. 

Andrzej dochodzi do Jezusa w chwili uzdrawiania paralityka, który zwinnie jak 

tancerz podnosi kule niby dwa trofea, wykrzykując błogosławieństwo. Apostoł 
szepcze: 

«Nauczycielu, za naszym namiotem jest troje zapłakanych [ludzi]. To cierpienia 

serca i wszyscy nie mogą ich poznać...» 

«Dobrze. Jest jeszcze ta dziewczynka i ta niewiasta, potem przyjdę. Idź im 

powiedzieć, żeby mieli wiarę.» 

Andrzej oddala się. Jezus pochyla się nad dziewczynką, którą matka wzięła z 

powrotem na ręce.  

«Jak się nazywasz?» – pyta Jezus. 

«Maria.» 

«A Ja jak się nazywam?» 

«Jezus» – odpowiada dziewczynka. 

«A kim jestem?» 

«Mesjaszem Pana, który przyszedł, by czynić dobrze ciałom i duszom.» 

«Kto ci to powiedział?» 

«Mama i tata, którzy w Tobie pokładają ufność, że będę żyła.» 

«Żyj i bądź dobra.» 

Dziewczynka, jak myślę, cierpiała na kręgosłup, bo choć ma siedem lat, a może 

więcej, poruszała jedynie rękami i była cała ściśnięta, od pach po biodra, 

grubymi i sztywnymi opaskami. Widać je, bo matka rozchyliła ubranko, by je 

pokazać. Dziewczynka trwa w bezruchu przez kilka minut. Potem zrywa się, 

ześlizguje z matczynej piersi na ziemię i biegnie do Jezusa, właśnie 

uzdrawiającego chorą, której przypadku nie rozumiem. 

Wszyscy chorzy zostali wysłuchani i to oni krzyczą najgłośniej w ogromnym 
tłumie, gorąco wielbiącym [Jezusa]: 

«Synu Dawida, chwało Boga i nasza chwało!» 

Jezus idzie w stronę namiotu. Judasz z Kariotu woła: 

«Nauczycielu! A oni?» 
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Jezus odwraca się ze słowami: 

«Niech zaczekają tam, gdzie są, też zostaną pocieszeni.» 

Odchodzi szybko za gałęzie, gdzie z Andrzejem i Janem znajdują się trzy 

zasmucone osoby. 

«Najpierw niewiasta. Chodź ze Mną ku tym zaroślom. Mów bez obawy.» 

«Panie, mój mąż opuścił mnie dla ladacznicy. Mam pięcioro dzieci. Najmłodsze 

ma dwa lata... Wielki jest mój ból... Myślę o dzieciach... Nie wiem, czy będzie je 

chciał, czy mi je pozostawi. Chłopców, przynajmniej najstarszego, będzie chciał 

[zabrać]... A ja, która wydałam go na świat, nie będę mogła mieć radości 

patrzenia na niego? Co pomyślą o ojcu albo o mnie? Muszą myśleć źle o jednym 

z nas. Nie chciałabym, aby osądzały swego ojca...» 

«Nie płacz. Ja jestem Panem życia i śmierci. Twój mąż nie poślubi tej niewiasty. 

Idź w pokoju i bądź nadal dobra.» 

«Ale... nie zabijesz go? O, Panie, ja go kocham!» 

Jezus uśmiecha się: 

«Ja nikogo nie zabiję. Jednak będzie ktoś, kto wykona swój zawód. Wiedz, że 

demon nie jest większy od Boga. Wracając do swego miasta dowiesz się, że był 

ktoś, kto zabił to złe stworzenie i to w taki sposób, że twój mąż zrozumie, co 
zamierzał zrobić, i pokocha cię odnowioną miłością.» 

Niewiasta całuje rękę Jezusa, którą położył na jej głowie, i odchodzi. Podchodzi 

jeden z mężczyzn i mówi: 

«Mam córkę, Panie. Niestety udała się do Tyberiady z przyjaciółkami i [stało 

się] tak, jakby połknęła truciznę. Powróciła jak pijana. Chce odejść z jakimś 

Grekiem... a ponadto... Och, po co mi się urodziła? Jej matka jest chora ze 

smutku i być może od tego umrze... Ja... jedynie Twoje słowa, jakie usłyszałem 

poprzedniej zimy, powstrzymują mnie przed zabiciem jej. Jednak, zapewniam 
Cię, moje serce już ją przeklęło.» 

«Nie. Bóg, który jest Ojcem, nie przeklina z powodu grzechu uporczywie 

popełnianego. Czego chcesz ode Mnie?» 

«Żebyś ją doprowadził do nawrócenia.» 

«Ja jej nie znam i ona z pewnością do Mnie nie przyjdzie.» 

«Ale Ty możesz nawet z daleka zmienić jej serce! Wiesz, kto mnie do Ciebie 

wysłał? Joanna, żona Chuzy. Miała akurat udać się do Jerozolimy, kiedy 

przyszedłem do jej pałacu zapytać, czy zna tego podłego Greka. Myślałem, że 

może go zna, bo – choć jest dobra – żyje w Tyberiadzie, a Chuza chodzi do 

pogan... Nie znała go, ale powiedziała: “Idź do Jezusa. On wezwał mojego 

ducha z tak daleka i uzdrowił mnie, tym wezwaniem, z suchot. On uzdrowi też 

serce twojej córki. Będę się modlić, a ty, miej wiarę.” Mam wiarę. Widzisz to. 

Miej litość, Nauczycielu.» 

«Twoja córka dziś wieczór będzie płakać na kolanach swej matki, prosząc o 

przebaczenie. Ty także bądź dobry jak jej matka i przebacz. Przeszłość jest 
martwa.» 

«Dobrze, Nauczycielu. Jak chcesz i bądź błogosławiony.» 
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Odwraca się, chcąc odejść... potem wraca z powrotem: 

«Przebacz, Nauczycielu... ale lękam się... Rozwiązłość jest takim demonem! Daj 

mi nitkę z Twej szaty. Włożę ją pod poduszkę córki. Demon nie będzie jej kusił 

w czasie snu.» 

Jezus śmieje się i potrząsa głową... ale zaspokaja [prośbę] mężczyzny mówiąc: 

«Abyś był spokojniejszy. Jednak wierz, że jeśli Bóg mówi: „Chcę‟, diabeł 

odchodzi i niczego innego nie trzeba. Pragnę, abyś to zachował jako pamiątkę 
po Mnie.» 

Daje mu włókienko frędzla. Podchodzi trzeci: 

«Nauczycielu, mój ojciec umarł. Sądziliśmy, że miał dużo pieniędzy. Nie 

znaleźliśmy ich jednak. Nie byłoby to wielkie zło, bo braciom nie brak chleba. 

Jednak jako najstarszy mieszkałem z ojcem. Dwaj bracia oskarżają mnie o to, 

że pieniądze znikły za moją sprawą. Chcą wytoczyć mi proces o kradzież. 

Widzisz moje serce. Nie ukradłem najmniejszej monety. Mój ojciec 

przechowywał denary w szkatule, w żelaznej skrzynce. Po jego śmierci 

otwarliśmy skrzynkę, ale szkatuły tam już nie było. Oni mówią: “To ty wziąłeś ją 

tej nocy, kiedy myśmy spali”. To nieprawda. Pomóż mi przywrócić pokój i 
wzajemny szacunek.» 

Jezus patrzy na niego uważnie i uśmiecha się. 

«Dlaczego się uśmiechasz, Nauczycielu?» 

«Bo winnym jest twój ojciec. Winnym jak dziecko, które ukrywa zabawkę, aby 

mu jej nie odebrano.» 

«Jednak on nie był skąpy. Wierz mi. Czynił dobrze.» 

«Wiem, lecz był w podeszłym wieku... To choroba starców... Chciał ukryć swe 

pieniądze dla was, a skłócił was z powodu nadmiaru uczucia. Skrzynka jest 

zakopana u stóp schodów do piwnicy. Mówię ci o tym, abyś wiedział, że Ja wiem 

wszystko. Teraz, gdy ci to mówię, przez zwykły przypadek twój młodszy brat – 

uderzając w gniewie ziemię – poruszył ją. Znaleźli pieniądze. Są zmieszani i 

żałują, że cię oskarżali. Powróć spokojnie do domu i bądź dla nich miły. Nie 
wyrzucaj im braku szacunku.» 

«Nie, Panie. Nawet tam nie pójdę. Pozostanę, aby Cię słuchać. Odejdę jutro.» 

«A jeśli odbiorą ci pieniądze?» 

«Mówisz przecież, że nie należy być chciwym. Nie chcę takim być. Wystarczy 

mi, że zapanuje między nami zgoda. Zresztą... nie wiedziałem, co było w 

skrzynce, i nie dbam o to, czy wyjaśnienia będą nieścisłe. Myślę, że te pieniądze 

miały się zgubić... Jeśli mi ich odmówią, będę żył jak przedtem. Wystarczy, że 

nie będą mnie nazywać złodziejem.» 

«Daleko postąpiłeś na Bożej drodze. Podążaj nią nadal i niech pokój będzie z 

tobą.» 

On także odchodzi radosny. Jezus powraca do tłumu, do biednych, i rozdaje 

jałmużnę, według własnego osądu. Teraz wszyscy są zadowoleni i Jezus może 
nauczać. 
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[por. Mt 6,24; Łk 16,13] [Dwie drogi; Bóg i Mamona] 

«Pokój niech będzie z wami. Kiedy wyjaśniam wam drogi Pańskie, robię to po 

to, abyście nimi kroczyli. Czy możecie iść równocześnie ścieżką, która skręca w 

prawo, i tą, która wiedzie w lewo? To niemożliwe, bo jeśli wejdziecie na jedną, 

musicie porzucić drugą. Nawet gdyby ścieżki leżały blisko siebie, nie 

moglibyście iść jedną stopą po jednej, a drugą – po drugiej. Skończyłoby się to 
zmęczeniem i zabłądzeniem, nawet gdyby chodziło o jakiś zakład.  

Pomiędzy ścieżką Boga i szatana jest duża odległość. Nie przestaje się ona 

zwiększać, dokładnie tak jak te dwie ścieżki, które tu są połączone, lecz w miarę 

obniżania się ku dolinie oddalają się coraz bardziej od siebie, jedna – zmierza w 
stronę Kafarnaum, druga – ku Ptolemaidzie. 

Z życiem jest tak samo. Toczy się ono pomiędzy przeszłością i przyszłością, 

pomiędzy złem i dobrem. Pośrodku znajduje się człowiek ze swą wolą – z 

możliwością wolnego wyboru. Na krańcach z jednej strony jest Bóg i Jego 

Niebiosa, z drugiej – szatan i jego Piekło. Człowiek może wybierać. Nikt go nie 

przymusza. Nie mówcie Mi, usprawiedliwiając swe schodzenie ścieżką w dół: 

“Szatan nas kusi”. Przecież Bóg też nas “kusi” Swą miłością i pokusa ta jest 

bardzo silna. Pociąga nas przez Swe słowa, a one są bardzo święte; przez Swe 

obietnice, które są bardzo ponętne! Dlaczego więc pozwolić się kusić tylko przez 

jednego – i to przez tego, który najmniej zasługuje na słuchanie? Czyż słowa, 
obietnice, miłość Boga nie wystarczą, by unieszkodliwić truciznę szatana? 

Uważajcie, aby to nie przemawiało na waszą niekorzyść. Zdrowie fizyczne nie 

chroni przed zakażeniami, lecz ułatwia ich pokonywanie. Jeśli zaś ktoś jest 

chory, a przez to już osłabiony, prawie zawsze ulega nowemu zarażeniu. Jeśli 

przeżyje, będzie bardziej chory niż wcześniej, bo nie ma we krwi mocy, by 

całkowicie zniszczyć zakaźne zarazki. Tak samo jest ze sferą wyższą. Jeśli ktoś 

jest moralnie i duchowo zdrowy i silny, to nie znaczy – wierzcie Mi – że nie jest 

wolny od pokus, lecz zło nie zapuszcza w nim korzenia. Nieraz ktoś mówi Mi: 

“Chodziłem do tej lub do tego, czytałem to lub tamto, próbowałem doprowadzić 

do dobra tego lub tamtego, jednak zło, które było w ich umyśle i w ich sercach, 

zło, które było w tej książce, weszło we mnie”. Odpowiadam: “To świadczy, że 

stworzyłeś już grunt podatny na wchłonięcie wszystkiego. To świadczy, że 

jesteś słabym człowiekiem, któremu brak siły moralnej i duchowej. Przecież 

nawet dzięki naszym wrogom powinniśmy tworzyć dobro. Obserwując bowiem 

ich błędy, mamy się uczyć unikania ich. Człowiek inteligentny nie pozwala się 

zwieść przez pierwszą usłyszaną naukę. Człowiek całkowicie nasycony jakąś 

doktryną, nie umie zrobić w sobie miejsca innej nauce. To wyjaśnia trudności, 

jakie napotykamy, usiłując przekonać do pójścia za prawdziwą Nauką ludzi, 

zafascynowanych bez reszty jakimś innym nauczaniem. Kiedy Mnie zapewniasz, 

że zmieniasz poglądy przy najmniejszym powiewie wiatru, widzę, że masz w 

sobie pustkę. Twoja duchowa twierdza ma wiele wyłomów; wydmy – które 

powinny chronić twoją myśl – zawierają szczeliny w tysiącach miejsc. Przez nie 

wylewają się wody zdrowe, a napływają – zepsute, ty natomiast jesteś tak 

niemądry i obojętny, że nawet tego nie spostrzegasz i w żaden sposób temu nie 
zapobiegasz. Jesteś nieszczęśnikiem.” 

Umiejcie zatem wybrać spośród dwóch ścieżek tę dobrą i iść nią, 

przeciwstawiając się, przeciwstawiając i przeciwstawiając pokusom 

zmysłowości, świata, wiedzy i demona. Pozostawcie ludziom świata środki 

wstrętne, kompromitujące, nieszczere umowy z dwoma [osobami], wzajemnie 

sobie zaprzeczające. To nie powinno istnieć nawet pośród ludzi świata, jednak 

nie są oni uczciwi. Wy zatem – przynajmniej wy, ludzie Boży – nie miejcie ich. 

Nie możecie zawierać układów z Bogiem i z Mamoną. Nie miejcie takich 

[układów] nawet ze sobą, gdyż byłyby bez wartości. Wasze czyny – jeśli będą 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#24
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-16.htm#13
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mieszaniną dobra z tym, co dobrem nie jest – mogą całkowicie utracić wartość: 

niedobre bowiem [czyny] mogą później przekreślić te w pełni dobre. Złe czyny 
sprawiają, że wpadacie prosto w ręce Nieprzyjaciela.  

Nie postępujcie więc tak, lecz służcie wiernie. Nikt nie może służyć dwom 

panom o różnych przekonaniach. Jeśli jednego kocha, drugiego będzie 

nienawidził i odwrotnie. Nie możecie należeć równocześnie do Boga i do 

Mamony. Duch Boży nie pogodzi się z duchem świata. Jeden się wznosi, a drugi 

– spada. Jeden uświęca, a drugi – deprawuje. A jeśli jesteście zepsuci, jakże 

będziecie mogli działać w sposób czysty? Zmysłowość rozpala się u tych, którzy 

są zdeprawowani, a w ślad za zmysłowością – inne żądze. Wiecie już, jak 

została zepsuta Ewa, a Adam – za jej pośrednictwem. 

Szatan pocałował oczy niewiasty i tak je oczarował, że każde jej spojrzenie – 

dotąd czyste – stało się nieczyste i rozbudziło obcą ciekawość. Potem szatan 

pocałował jej uszy i otwarł je na słowa wiedzy nieznanej – swojej. Nawet myśl 

Ewy chciała poznać to, co nie jest konieczne. Potem szatan oku i myśli 

przebudzonej dla Zła ukazał to, czego wcześniej nie widziały ani nie pojmowały. 

Wszystko w Ewie zostało obudzone i zepsute. Niewiasta poszła do Mężczyzny 

ujawniając mu swój sekret i przekonała Adama, by skosztował nowego owocu, 

tak pięknego z wyglądu, a aż dotąd zakazanego. I pocałowała go ustami, i 

popatrzyła na niego oczyma, w których był już szatański zamęt. I zniszczenie 

wniknęło w Adama, który ujrzał, i jego oko zaczęło pożądać zakazanego owocu. 
Ugryzł go wraz z towarzyszką i spadli z wielkich wyżyn w błoto. 

Gdy ktoś jest zdeprawowany, wtedy wciąga w zepsucie drugiego, chyba że ów 

jest święty we właściwym znaczeniu tego słowa. 

 

[por. Mt 6,22; Łk 11,34] [Oko światłem ciała] 

Uważajcie na wasz sposób patrzenia, mężczyźni: na spojrzenie oka i umysłu. 

Jeśli są zepsute, mogą tylko niszczyć resztę. Oko jest światłością ciała. Twoja 
myśl jest światłem serca.   

Jeśli jednak oko twoje nie będzie czyste – a z powodu podporządkowania 

organów skażonej myśli ulegają one zepsuciu – wszystko w tobie zostanie 

zaciemnione i zwodnicze obłoki wywołają w tobie nieczyste wyobrażenia. 

Wszystko jest czyste w tym, kto ma myśl czystą, dającą mu czyste spojrzenie, a 

światło Boże zstępuje i staje się panem tam, gdzie zmysły nie stoją na 
przeszkodzie.   

[por. Mt 6,23] Lecz jeśli z powodu złej woli przyzwyczaiłeś wzrok do 

nieczystych spojrzeń, wszystko w tobie stanie się ciemnością. Bez pożytku 

będziesz patrzył nawet na rzeczy najświętsze. W mroku będą [dla ciebie] tylko 
ciemnością i będziesz dokonywał dzieł ciemności.  

Tak więc, synowie Boży, niech każdy strzeże siebie przed samym sobą. 

Uważajcie bardzo na wszelkie pokusy. Być kuszonym to jeszcze nie zło. Atleta 

przez walkę przygotowuje się do zwycięstwa. Złem jest zostać zwyciężonym 

przez brak zaprawy i uwagi. Wiem, że wszystko kusi. Wiem, że bronienie się 

męczy. Wiem, że walka wyczerpuje. Pomyślcie jednak o tym, co dają wam te 

rzeczy. Czy chcielibyście za jedną godzinę jakiejś przyjemności utracić wieczny 

pokój? Co wam pozostaje z przyjemności ciała, złota, złej myśli? Nic. Co 

zdobywacie odtrącając je? Wszystko. Mówię do grzeszników, człowiek bowiem 

jest grzesznikiem. Powiedzcie Mi więc prawdę: czy po zaspokojeniu zmysłów, 

pychy lub skąpstwa czujecie się bardziej wypoczęci, radośniejsi, bezpieczniejsi? 

Czy w godzinie – która następuje po zaspokojeniu [tych pragnień], a która jest 

zawsze czasem refleksji – czujecie się faktycznie na pewno szczęśliwi? Ja nie 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#22
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kosztowałem tego chleba zmysłów, jednak odpowiadam za was: “Nie. 

[Odczuwacie] osłabienie, niezadowolenie, niepewność, obrzydzenie, obawę, 
rozdrażnienie. Oto sok wyciśnięty z tej minionej godziny.” 

Kiedy mówię wam: “Nigdy tego nie czyńcie”, proszę was równocześnie: “Nie 

bądźcie bezwzględni wobec tych, którzy błądzą.” Przypomnijcie sobie, że 

wszyscy jesteście braćmi, że każdy ma ciało i duszę. Myślcie, że liczne są 

przyczyny, które prowadzą kogoś do grzechu. Bądźcie miłosierni wobec 

grzeszników, podnoście ich z dobrocią i prowadźcie do Boga. Ukazujcie im, że 

ścieżka, którą szli, jest najeżona niebezpieczeństwami dla ciała, dla umysłu i dla 

ducha. Czyńcie to, a otrzymacie w zamian wielką zapłatę, bo Ojciec, który jest w 

Niebiosach, jest miłosierny wobec dobrych i potrafi każdego wynagrodzić 
stokrotnie. Mówię wam więc...» 

Jezus mówi, że należy tu przepisać wizję, którą otrzymałam 12 sierpnia 1944 

(...) Potem kontynuuje: «Patrz i pisz. Oto Ewangelia Miłosierdzia, dana 

specjalnie dla tych, którzy odnajdą się w grzesznicy, [Magdalenie], a których 
zapraszam do pójścia za nią drogą zbawienia.»  

  

Jezus stoi na skale i przemawia do niezliczonego tłumu. To miejsce skaliste. 

Samotne wzgórze pomiędzy dwoma dolinami. Wierzchołek wzniesienia ma 

formę jarzma lub raczej wielbłądziego garbu, tak że kilka metrów przed 

szczytem tworzy naturalny amfiteatr, w którym głos odbija się czysto, jak w 
bardzo dobrze zbudowanej sali koncertowej. 

Wzgórze jest całe w kwiatach. To musi być piękna pora roku. Zboża na 

równinach zaczynają nabierać jasnego koloru i wkrótce będą gotowe do zżęcia. 

Na północy błyszczy w słońcu śnieżna pokrywa wysokiej góry. Zaraz poniżej, na 

wschodzie, Morze Galilejskie wydaje się stłuczonym lustrem, którego 

niezliczone odłamki są jak szafiry całowane słońcem. Oślepia swym lazurowym i 

złotym migotaniem. Odbija się w nim jedynie kilka strzępiastych chmur, 

wędrujących po bardzo czystym niebie, oraz ruchliwe cienie kilku żagli. To są 

chyba pierwsze godziny poranka, bo na górskiej trawie, pomiędzy łodygami, 

widać jeszcze diamenty rosy. Ponad jeziorem Genezaret ciągną się dalekie 

równiny, które z powodu lekkiej mgły – to być może rosa tak paruje – wydają 

się je przedłużać, lecz kolorem zieleni przechodzącej w opal. Jeszcze dalej 

widnieje łańcuch górski, którego kapryśne grzbiety przywodzą na myśl zarys 
chmur na pogodnym niebie. 

Niektórzy siedzą na trawie lub na kamieniach. Inni – stoją. Apostołowie nie są 

w komplecie. Widzę Piotra i Andrzeja, Jana i Jakuba. Słyszę, że wołają dwóch 

innych: Natanaela i Filipa. Jest jeszcze ktoś, kto chyba nie należy do ich grona. 

Być może to ostatni przybyły, nazywany Szymonem. Innych apostołów nie ma, a 
może ich nie dostrzegam w licznym tłumie.  

Nauczanie Jezusa trwa już od jakiegoś czasu. Pojmuję, że chodzi o kazanie na 

górze, chociaż błogosławieństwa zostały już wypowiedziane. Wydaje mi się 
nawet, że mowa zmierza ku końcowi, bo Jezus mówi: 

«Czyńcie to, a otrzymacie w zamian wielką zapłatę, bo Ojciec, który jest w 

Niebiosach, jest miłosierny wobec dobrych i potrafi każdego wynagrodzić 
stokrotnie. Mówię wam więc...»  

W tłumie, który znajduje się przy ścieżce prowadzącej ku równinie, powstaje 

wielkie poruszenie. Osoby stojące najbliżej Jezusa rozglądają się. Ich uwaga 

została odwrócona. Jezus przestaje mówić i patrzy w tym samym kierunku, co 

inni. Jest poważny i piękny w Swym ciemnoniebieskim odzieniu, z ramionami 
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skrzyżowanymi na piersi. Słońce muska Mu twarz pierwszym promykiem, który 

pojawia się nad wschodnim wierzchołkiem wzniesienia.  

«Zróbcie miejsce, pospólstwo! – krzyczy porywczym głosem mężczyzna. – 

Zróbcie miejsce przechodzącej piękności!...» 

Zbliża się czterech eleganckich strojnisiów. Jeden z nich jest z pewnością 

Rzymianinem, bo nosi togę. Tryumfalnie niosą na splecionych rękach, jak na 

krześle, Marię z Magdali, [w tym czasie] jeszcze wielką grzesznicę, która śmieje 

się pięknymi ustami. Odrzuca w tył głowę o złotych włosach, całą w warkoczach 

i lokach, podtrzymywanych kosztownymi spinkami i złotą blaszką usianą 

perłami, formującą na czole jakby diadem. Lekkie loki spadają, przysłaniając jej 

wspaniałe oczy, które są przez tę wymyślną sztuczkę jeszcze większe i jeszcze 

bardziej uwodzące. Diadem znika za uszami pod masą warkoczy, spadających 

na szyję bardzo białą i odsłoniętą. A nawet... odsłonięcie kończy się o wiele 

poniżej szyi. Ramiona ma obnażone aż do łopatek, a jeszcze bardziej – piersi. 

Jej szatę podtrzymują na ramionach dwa złote łańcuszki. Nie ma rękawów. 

Wszystko okrywa, jeśli można tak powiedzieć, woal, służący do uchronienia 

skóry przed spaleniem przez słońce. Szata jest bardzo zwiewna i wydaje się 

jakby niewiasta – przechylając się, jak to czyni dla oczarowania, to na jednego, 

to na drugiego wielbiciela – nic nie miała na plecach. Rzymianin jest chyba jej 

ulubieńcem, bo to do niego szczególnie kierują się jej uśmiechy i spojrzenia. Na 

jego ramię częściej opada głowa kobiety. 

«Oto zadowolona bogini – mówi Rzymianin. – Rzym dał wierzchowca nowej 

Wenus, a tam znajduje się Apollo, którego chciałaś ujrzeć. Oczaruj go więc... 
lecz zostaw i nam kilka okruchów twoich wdzięków.» 

Maria śmieje się. Zwinnym i prowokującym ruchem ześlizguje się na ziemię, 

odsłaniając stopy – obute w białe sandały ze złotymi zapinkami – i częściowo 

nogi. Potem owija się szatą podobną do welonu, bardzo jasną, z wełny 

delikatnej, jak i bardzo białej, podtrzymywaną w talii, lecz bardzo nisko, na 

wysokości bioder, pasem splecionym ze złotych guzów. Niewiasta wygląda jak 

kwiat: kwiat z ciała, nieczysty, rozwinięty jakby w czarodziejski sposób na 
zielonej równinie, na której rosną liczne konwalie i dzikie narcyzy. 

Jest dziś wyjątkowo piękna. Usta małe i purpurowe wydają się goździkiem 

odrywającym się od doskonałej bieli zębów. Twarz i ciało mogłyby zadowolić 

najbardziej wybrednego malarza lub rzeźbiarza – tak dla barwy, jak i dla formy: 

piersi i biodra proporcjonalne, talia w sposób naturalny giętka i szczupła w 

zestawieniu z biodrami i klatką piersiową. Wydaje się boginią, jak rzekł 

Rzymianin: boginią wyrzeźbioną w różowawym marmurze, której boki oplata 

lekka tkanina, by następnie licznymi fałdami opaść z przodu. Wszystko jest 

dopracowane, by się podobać.  

Jezus patrzy na nią uważnie. Ona zuchwale wytrzymuje Jego spojrzenie, 

śmiejąc się i lekko odwracając się z powodu łaskotania. To Rzymianin przesuwa 

po jej odkrytych ramionach i dekolcie konwalię zerwaną w trawie. Maria, z 
wyuczonym i udawanym gniewem, podnosi welon i mówi: 

«Uszanuj moją niewinność.» 

To wywołuje wybuch hałaśliwego śmiechu czterech mężczyzn. Jezus nadal na 

nią patrzy. Kiedy zgiełk wywołany śmiechem ucichł, Jezus – jakby pojawienie 

się tej kobiety ożywiło płomień przemowy, która zmierzała ku końcowi – 

ponownie zabiera głos i już więcej na nią nie patrzy. Spogląda na słuchaczy, 
którzy wydają się poruszeni i zgorszeni tym wydarzeniem. Jezus mówi: 
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«Powiedziałem, że macie być wierni Prawu, pokorni, miłosierni, kochać nie 

tylko braci tej samej krwi, lecz także ludzi, którzy są dla was braćmi, bo zrodzili 

się, jak wy, z człowieka. Powiedziałem wam, że przebaczenie jest 

pożyteczniejsze niż chowanie uraz, że lepiej jest współczuć, niż być 

nieubłaganym. Teraz mówię wam, że nie można potępiać, jeśli nie jest się 

wolnym od grzechu, który nas samych prowadzi do potępienia. Nie czyńcie jak 

uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy są surowi dla wszystkich, z wyjątkiem 

siebie. Nazywają nieczystym to co zewnętrzne i może zanieczyścić jedynie 

zewnętrznie, a przyjmują nieczystość do swego wnętrza, do swego serca. 

Bóg nie przebywa z nieczystymi, nieczystość bowiem niszczy to, co stanowi 

własność Boga: dusze – a przede wszystkim dusze dzieci, które są aniołami 

rozproszonymi po ziemi. Biada tym, którzy wyrywają im skrzydła z 

okrucieństwem demonicznych zwierząt i rzucają w błoto te niebiańskie kwiaty, 

dając im poznać smak materii! Biada!... Lepiej byłoby dla nich, gdyby umarli 

spaleni piorunem niż popełnili taki grzech! 

 

[por. Łk 6,24] Biada wam, bogaci i żyjący w rozkoszach! Pośród was bowiem – 

którym lenistwo i pieniądze służą za łoże i poduszkę – fermentuje największa 

nieczystość!  

[por. Łk 6,25] Teraz jesteście nasyceni. Aż do gardła dochodzi wam pokarm 

pożądliwości i dławi was. Odczujecie jednak głód – straszliwy, nie do 

zaspokojenia, którego przez wieczność nic nie złagodzi. Teraz jesteście bogaci. 

Ileż dobra moglibyście wyświadczyć waszym bogactwem, tymczasem czynicie 

nim zło sobie i innym. Poznacie straszliwe ubóstwo pewnego dnia, który nigdy 

się nie skończy.  

[por. Łk 6,25] Teraz się śmiejecie. Uważacie się za zwycięzców. Wasze łzy 

wypełnią jednak jeziora Gehenny i już nigdy nie ustaną. 

 

[por. Mt 5,27] Gdzie gnieździ się cudzołóstwo? Skąd bierze się zepsucie 

dziewcząt? Dlaczego ktoś, mając łoże małżeńskie, posiada dwa lub trzy łoża 

rozpustne, trwoniąc na nich pieniądze i żywotność ciała, którą Bóg dał mu, 

ażeby pracował dla swojej rodziny, a nie po to, by się wyczerpywał w 

odrażających związkach, stawiających człowieka niżej od nieczystego 
zwierzęcia? 

Słyszeliście, co zostało powiedziane: “Nie będziesz cudzołożył”.  

[por. Mt 5,28] A Ja wam mówię, że ten, kto popatrzył pożądliwie na niewiastę, i 

ta, która poszła do mężczyzny mając nieczyste pragnienia, już przez to samo 

popełniają cudzołóstwo w swym sercu. Żadna przyczyna nie usprawiedliwia 

cudzołóstwa. Żadna. Ani opuszczenie, ani odtrącenie przez męża. Ani litość 

wobec oddalonej niewiasty. Macie tylko jedną duszę. Kiedy więc połączyła się 

ona z drugą związkiem wierności, niech nie kłamie. Inaczej to piękne ciało, 
którym grzeszycie, pójdzie z wami, dusze nieczyste, w wieczne płomienie.  

[por. Mt 5,29] Raczej je okaleczcie, lecz go nie zabijajcie na zawsze przez 

potępienie. Stańcie się na nowo ludźmi, wy, bogaci, ścieki zarobaczone 

występkiem, stańcie się ponownie ludźmi, by nie wywoływać obrzydzenia 

Nieba...» 

Maria na początku słuchała z twarzą, która była poematem uwodzenia i ironii, 

co jakiś czas wybuchając pogardliwym śmiechem. Na koniec przemowy 

poczerwieniała ze złości. Pojmuje, że Jezus – nie patrząc na nią – mówi do niej. 

Jej gniew coraz bardziej się rozpala. Buntuje się coraz bardziej i na koniec nie 
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wytrzymuje. Owija się butnie welonem i ucieka co sił w nogach po stoku, 

pozostawiając strzępy szaty na ostach i krzewach dzikich róż rosnących przy 

ścieżce, ścigana pogardliwymi spojrzeniami tłumu i słowami nauczającego 
Jezusa. Śmieje się z wściekłością i pogardą. 

Nie widzę nic więcej. Jezus mówi mi jednak: «Jeszcze zobaczysz.» 

Jezus kontynuuje:  

«Oburza was to wydarzenie. To już od dwóch dni nasze schronienie – położone 

tak daleko od błota – dosięga świst szatana. Nie jest to więc już schronienie, 

dlatego je opuścimy. Chcę wam jednak omówić do końca ten „najdoskonalszy‟ 

kodeks w jasności światła na horyzoncie. Tu Bóg naprawdę ukazuje się w Swej 

wspaniałości Stwórcy. Widząc Jego cuda możemy wierzyć niezawodnie, że to On 

jest Panem, a nie szatan. Zły nie może stworzyć nawet źdźbła trawy. Bóg 

natomiast potrafi wszystko. Niech to nas pocieszy. Teraz jednak wszyscy 

jesteście w słońcu i to wam przeszkadza. Rozejdźcie się więc na zbocza. Tam 

jest cień i chłód. Zjedzcie posiłek, jeśli chcecie. Będę do was mówił na ten sam 

temat. Wiele przyczyn spowodowało opóźnienie. Jednak nie żałujcie. Tutaj 
jesteście z Bogiem.» 

Tłum krzyczy: 

«Tak, tak, z Tobą!» 

Ludzie przechodzą do zagajników rozsianych w taki sposób od strony 

wschodniej, że gałęzie chronią ich przed zbyt silnym słońcem. W międzyczasie 
Jezus mówi do Piotra, by rozebrał namiot. 

«Ależ... naprawdę odchodzimy?» 

«Tak.» 

«Dlatego że ona przyszła?...» 

«Tak, ale nie mów tego nikomu, zwłaszcza Zelocie. Byłoby mu smutno z powodu 

Łazarza. Nie mogę dopuścić, by słowo Boże spotkało się z pogardą pogan...» 

«Rozumiem, rozumiem...» 

«Zrozum więc jeszcze jedno.» 

«Co, Nauczycielu?» 

«Konieczność milczenia w pewnych wypadkach. Ufam ci. Jesteś Mi bardzo 

drogi, masz jednak impulsywny charakter, co prowadzi cię do raniących uwag.» 

«Rozumiem... Nie chcesz z powodu Łazarza i Szymona...» 

«I także z powodu innych.» 

«Myślisz, że będą dziś?...» 

«Dziś, jutro i pojutrze, zawsze. I zawsze będzie konieczne czuwanie nad 

impulsywnością Mojego Szymona, syna Jony. Idź, idź zrobić to, co ci 

poleciłem.» 

Piotr odchodzi, wzywając na pomoc towarzyszy. Iskariota pozostaje zamyślony 

na uboczu. Jezus woła go trzy razy, ale on nie słyszy. W końcu odwraca się: 

«Potrzebujesz mnie, Nauczycielu?» – pyta. 
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«Tak. Idź i ty zjeść posiłek i pomóc twym towarzyszom.» 

«Nie jestem głodny, tak samo jak i Ty.» 

«Ja nie jestem głodny, lecz z innych powodów. Jesteś wzburzony, Judaszu?» 

«Nie, Nauczycielu, zmęczony...» 

«Teraz pójdziemy nad jezioro, a potem do Judei, Judaszu... I do twojej matki. 

Obiecałem ci to...» 

Judasz czuje się już lepiej. 

«Pójdziesz naprawdę tylko ze mną?» 

«Oczywiście. Kochaj Mnie, Judaszu. Chciałbym, abyś miał w sobie Moją miłość 

w takim stopniu, żeby cię to uchroniło od wszelkiego zła.» 

«Nauczycielu... jestem człowiekiem. Nie jestem aniołem. Mam chwile 

zmęczenia. Czy to grzech odczuwać potrzebę snu?» 

«Nie. Jeśli będziesz spał na Mojej piersi. Popatrz tam, jak szczęśliwi są ludzie i 

jak radosny roztacza się stąd widok. Judea wiosną też musi być bardzo piękna.» 

«Bardzo piękna, Nauczycielu. Jednak tam wyżej, w górach, wiosna jest 

spóźniona. Kwiaty są przepiękne, sady jabłoniowe – wspaniałe. Mój, dzięki 

trosce mamy, jest jednym z najpiękniejszych. A kiedy ona się w nim przechadza 

– z gołąbkami, które za nią biegną, żeby otrzymać ziarno – wierz mi, że ten 

widok uspokaja serce.» 

«Wierzę. Jeśli Moja Matka nie będzie zbyt zmęczona, z przyjemnością 

zaprowadzę Ją do twojej. Pokochają się, bo obydwie są dobre.» 

Judasz, pochłonięty tą myślą, uspokaja się. Zapomina o braku apetytu i o 

zmęczeniu i biegnie do swych towarzyszy śmiejąc się radośnie. Jest wysoki, 

więc bez trudu rozwiązuje najwyższe supły [namiotu]. Potem je chleb z 

oliwkami, ciesząc się jak dziecko. Jezus patrzy na niego ze współczuciem, 
potem idzie ku apostołom. 

«Oto chleb, Nauczycielu, i jajko. Dał mi je ten bogacz w czerwonej szacie. 

Powiedziałem mu: “Jesteś szczęśliwy, bo słuchasz. Jezus mówi i jest 

wyczerpany. Daj mi jedno jajko. Lepiej zrobi Jemu niż tobie.”» 

«Ależ, Piotrze!» 

«Nie, Nauczycielu! Jesteś blady jak niemowlę, które ssie wyczerpaną pierś, i 

stajesz się chudy jak ryba po tarle. Pozwól.... Nie chcę słyszeć wymówek. Teraz 

włożę je do ciepłego popiołu. Spaliłem gałęzie... Wypijesz to jajko... Nie wiem, 

jak długo... ile to dni? Pewnie od tygodni jemy tylko chleb i oliwki... i trochę 

mleka... O! Można by rzec, że się oczyszczamy. A Ty jesz jeszcze mniej niż inni, 
a mówisz za wszystkich. Oto jajko. Wypij je, zanim ostygnie. Dobrze Ci zrobi.» 

Jezus jest posłuszny, a widząc, że Piotr je tylko chleb, pyta: 

«A ty? A oliwki?» 

«Ech... będą potrzebne potem. Obiecałem je.» 

«Komu?» 
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«Dzieciom. Zresztą, jeśli nie będą spokojne do końca, ja zjem oliwki, a im dam 

pestki, to znaczy klapsy.» 

«Ależ!...» 

«Ech! Nigdy bym ich nie bił. Nawet gdyby były [niegrzeczne]! Otrzymałem tyle 

[klapsów]. A gdyby mi dano wszystkie, na które zasłużyłem przez swoje psoty, 

otrzymałbym ich dziesięć razy więcej! Ale to dobrze robi. Dlatego że ich tyle 

otrzymałem, jestem taki...» 

Wszyscy się śmieją ze szczerości apostoła.  

«Nauczycielu, chciałbym Ci powiedzieć, że dziś jest piątek, a ci ludzie... Nie 

wiem, czy uda im się jeszcze znaleźć jedzenie na jutro lub wrócić do swych 

domów» – mówi Bartłomiej. 

«To prawda. Jest piątek!» – mówi wielu. 

«Nie szkodzi. Bóg się o to zatroszczy, ale powiemy im o tym.» 

Jezus wstaje i idzie na nowe miejsce, pośrodku tłumu rozproszonego w 

zaroślach.  

«Przede wszystkim przypominam wam, że dziś jest piątek. Mówię wam więc, że 

ci – którzy obawiają się, że nie zdążą na czas do domów lub nie potrafią 

uwierzyć, iż Bóg nakarmi jutro Swe dzieci – mogą od razu odejść, aby noc nie 
zaskoczyła ich w drodze.» 

Z całego tłumu podnosi się jakieś pięćdziesiąt osób. Inni pozostają na 

miejscach. Jezus uśmiecha się i zaczyna mówić: 

 

[por. Mt 5,27] «Słyszeliście, że zostało niegdyś powiedziane: “Nie cudzołóż”. Ci 

z was – którzy słyszeli Mnie nauczającego w innych miejscach – wiedzą, że 

wiele razy mówiłem o tym grzechu. Tak, zwróćcie bowiem uwagę, iż grzech ten 

nie dotyczy jednej osoby, lecz dwóch lub trzech. Wyjaśnię to. Ten, kto popełnia 

cudzołóstwo, grzeszy ze względu na samego siebie. Grzeszy też z powodu 

swego wspólnika i grzeszy, narażając na grzech żonę lub zdradzonego męża, 

którzy mogą wpaść w rozpacz lub popełnić zbrodnię. To [mogłoby się stać] z 
powodu grzechu popełnionego [jako czyn zewnętrzny].   

[por. Mt 5,28] Jednak Ja mówię wam coś więcej. Ja powiadam wam: “Nie tylko 

grzech popełniony jako czyn zewnętrzny, lecz samo pragnienie popełnienia go 

już jest grzechem.”  

Czym jest cudzołóstwo? To gorączkowe pożądanie tego lub tej, która do nas nie 

należy. Zaczyna się grzeszyć pragnieniem, kontynuuje się przez uwodzenie, 

dopełnia się namawianiem, a akt wszystko wieńczy. 

Jak się zaczyna? Zazwyczaj przez nieczyste spojrzenie. Mówiłem o tym już 

wcześniej. Nieczyste oko widzi to, co jest ukryte dla czystego, i przez oko 

pragnienie wchodzi do gardła, głód do ciała, a gorączka do krwi. Pragnienie, 

głód i gorączka cielesna. To początek obłędu. Jeśli osoba, na którą się patrzy, 

jest uczciwa, ten kto szaleje, pozostaje sam, tarzając się jak na rozżarzonych 

węglach lub posuwa się do oczernienia z zemsty. Jeśli jest nieuczciwa, 

odwzajemnia spojrzenie i wtedy zaczyna się staczanie w grzech. Dlatego 

powiadam wam: “Kto pożądliwie patrzy na kobietę, już popełnił z nią 

cudzołóstwo, bo w myślach dokonał już upragnionego przez siebie aktu.”  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#27a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#28


 153 

[por. Mt 5,29] Jeśli twoje prawe oko jest dla ciebie okazją do zgorszenia, wyłup 

je i odrzuć daleko od siebie. To korzystniejsze. Lepiej bowiem dla ciebie być bez 
oka, niż wpaść na zawsze w piekielne ciemności.   

[por. Mt 5,30] A jeśli twoja prawa ręka zgrzeszyła, odrąb ją i wyrzuć. Lepiej jest 

dla ciebie mieć o jeden członek mniej, niż całemu wpaść do piekła. To prawda, 

powiedziano, że okaleczeni nie mogą służyć Bogu w Świątyni. Jednak po 

ziemskim życiu ci – którzy są zniekształceni od urodzenia, jeśli są święci, oraz 

ci, którzy są zniekształceni z powodu cnoty – staną się piękniejsi niż aniołowie i 
będą służyli Bogu, kochając Go w radości Nieba.  

[por. Mt 5,31-32; 19,4-9, Mk 10,4] [Nierozerwalność małżeństwa] 

Zostało też powiedziane: “Niech ten, kto oddala swą żonę, da jej list 

rozwodowy.” To jednak musi być odrzucone. To nie pochodzi od Boga. Bóg 

powiedział Adamowi: “To jest towarzyszka, którą stworzyłem dla ciebie. 

Wzrastajcie i rozmnażajcie się na ziemi, napełniajcie ją i czyńcie sobie 

poddaną.” I Adam, napełniony jasnym poznaniem – grzech bowiem jeszcze nie 

przyćmił jego umysłu, stworzonego przez Boga jako doskonały – zawołał: “Ta 

dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Będzie się nazywała 

niewiastą, to znaczy drugim ja, bo została wydobyta z mężczyzny. Z tego 

powodu mężczyzna pozostawi swego ojca i matkę i obydwoje staną się jednym 

ciałem.” W powiększonym blasku świateł Odwieczna Światłość potwierdziła z 

uśmiechem to, co powiedział Adam i co stało się pierwszym niezmiennym 

prawem. To pierwsze prawo – autentyczne, zrodzone w ziemskim Raju i 

potwierdzone przez Boga – nie zostało teraz wymazane, chociaż ze względu na 

coraz większą zatwardziałość człowieka ludzki prawodawca musiał ustanowić 

nowe prawo i chociaż z powodu wzrastającej zmienności człowieka musiał go 
pohamować, mówiąc: “jeśli ją oddaliłeś, nie możesz wziąć jej z powrotem”. 

[por. Mt 5,32] Ja wam jednak powiadam: “Ktokolwiek oddala żonę, z wyjątkiem 

dowiedzionego nierządu, naraża ją na cudzołóstwo.” I rzeczywiście tak jest. Cóż 

bowiem uczyni dziewięćdziesiąt oddalonych kobiet na sto? Drugi raz wyjdą za 

mąż. Jakie będą tego konsekwencje? O! Ileż można by o tym powiedzieć! Czy 

nie wiecie, że w ten sposób możecie wywołać niechciane kazirodztwo? Ileż łez 

wylano z powodu rozpusty! Tak, z powodu rozpusty! To nie ma innej nazwy. 

Bądźcie szczerzy. Wszystko można przezwyciężyć, kiedy duch jest prawy. 

Wszystko też można sobie uzasadnić dla zaspokojenia swej zmysłowości, jeśli 

duch jest rozwiązły. Jeśli kocha się w sposób święty, wszystko można 

przezwyciężyć: chłód niewiasty, jej ociężałość, względną niezdolność do prac, 

kłótliwość, umiłowanie przepychu – nawet choroby i porywczość. Jeśli jednak 

po jakimś czasie nie kocha się już jak pierwszego dnia, wtedy wydaje się 

niemożliwe to, co jest bardziej niż możliwe, i wyrzuca się biedną niewiastę na 

ulicę, i odsyła na jej zgubę. [W takim właśnie sensie] cudzołoży ten, kto oddala 
żonę. 

Cudzołoży i ten, kto poślubia osobę porzuconą. Jedynie śmierć rozrywa 

małżeństwo. Pamiętajcie o tym. A jeśli dokonaliście nieszczęśliwego wyboru, 

nieście jego konsekwencje jako krzyż. Będziecie dwojgiem nieszczęśliwych, lecz 

świętych. Nie unieszczęśliwicie waszych dzieci, które są niewinnymi istotami 

narażonymi na największe cierpienie z powodu tej niefortunnej sytuacji.  

Miłość do waszych dzieci powinna skłaniać was do zastanowienia się setki razy, 

także wtedy gdy umrze wasz współmałżonek. O! Gdybyście umieli zadowolić się 

tym, co mieliście, i o czym Bóg powiedział: “Wystarczy!” Gdybyście potrafili – 

wy, wdowcy, i wy, wdowy – ujrzeć w śmierci nie tyle umniejszenie, ile 

wywyższenie doskonałości rodzicielskiej! Stać się matką, za zmarłą matkę; być 

ojcem, za ojca, który odszedł. Mieć jakby dwie dusze w jednej! Zebrać miłość do 
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dzieci ze stygnących warg umierającego [współmałżonka] i powiedzieć: “Odejdź 

w pokoju, bez lęku o tych, którzy od ciebie pochodzą. Będę ich nadal kochać, za 

ciebie i za siebie – kochać podwójnie. Będę ojcem i matką. Nieszczęście 

sieroctwa nie będzie im ciążyć. Nie odczują też naturalnej zazdrości dziecka w 

odniesieniu do tego lub tej, która – skutek ponownego małżeństwa – zajmuje 

uświęcone miejsce ojca lub matki, wezwanych przez Boga do innego 
mieszkania.” 

Dzieci, Moje nauczanie dobiega końca, jak zmierza ku końcowi dzień wraz z 

zachodzącym słońcem. Chcę, abyście z tego spotkania na górze zapamiętali te 

słowa. Zachowajcie je w waszych sercach. Często je sobie przypominajcie. 

Niech będą dla was nieustannym przewodnikiem. A przede wszystkim bądźcie 
dobrzy dla słabych.  

[por. Mt 7,1n, Łk 6,37n] Nie osądzajcie, aby nie być sądzonymi. Pamiętajcie, że 

mogłaby nadejść chwila, w której Bóg by wam przypomniał: “Tak właśnie 

osądzałeś. Wiedziałeś więc, że to jest złe. Popełniłeś zatem grzech świadomym 
czynem. Teraz doświadczysz kary.” 

Miłość jest już odpuszczeniem. Miejcie w sobie miłość dla wszystkich i w 

każdym wypadku. Jeśli wielka Boża pomoc zachowuje was w prawości, nie 

unoście się pychą. Usiłujcie wchodzić po drabinie doskonałości, choćby nie 

wiadomo jak była długa, i wyciągajcie ręce do zmęczonych, nieświadomych, do 
ofiar rozczarowań.  

[por. Mt 7,3n, Łk 6,41] Po co przyglądać się z tak wielką uwagą źdźbłu w oku 

twego brata, jeśli nie troszczysz się o to, by najpierw wyjąć belkę ze swego 

oka? Jakże możesz mówić bliźniemu: “Pozwól mi wyjąć źdźbło z twego oka”, 

kiedy oślepia cię belka tkwiąca w twoim oku? Nie bądź obłudnikiem, synu. 

Wyjmij najpierw belkę, którą masz w swoim oku, a wtedy będziesz mógł wyjąć 
źdźbło z oka brata, nie niszcząc go zupełnie. 

Unikajcie braku roztropności, gdyż byłoby to brakiem miłości. Powiedziałem 

wam: “Wyciągajcie ręce do zmęczonych, nieświadomych, do ofiar 

niespodziewanych rozczarowań”. Miłością jest pouczanie nieświadomych, 

zachęcanie tych, którzy utracili siły, dawanie nowych skrzydeł tym, którzy z 

różnych przyczyn złamali swoje. Jest jednak nieroztropnością ujawnianie 

odwiecznych prawd tym, którzy są zarażeni satanizmem. Oni przywłaszczą je 

sobie, aby udawać proroków, aby wśliznąć się pomiędzy prostych i niszczyć, 

sprowadzać na złą drogę, poniżać bluźnierczo sprawy Boże. Okazywać 

szacunek, umieć mówić i umieć milczeć, umieć rozmyślać i umieć działać – oto 

cnoty prawdziwego ucznia, który będzie pozyskiwał nowych wyznawców i służył 

Bogu. Macie rozum, a jeśli będziecie sprawiedliwi, Bóg napełni was wszelką 

Swoją światłością, aby jeszcze lepiej pokierować waszym rozumem.  

[por. Mt 7,6n] Myślcie, że prawdy wieczne podobne są do pereł. Nigdy nie 

widziano, żeby perły rzucano świniom, które wolą żołędzie i cuchnące pomyje 

niż drogocenne kamienie. One zdeptałyby je bezlitośnie, a potem – wściekłe, że 

je oszukano – zwróciłyby się przeciw wam, aby was rozszarpać. Nie dawajcie 
rzeczy świętych psom. To [są słowa] na teraz i na potem.  

[por. Mt 7,24n; Łk 6,46n] Długo do was mówiłem, Moje dzieci. Słuchajcie Moich 

słów. Ten, kto ich słucha i wprowadza w życie, podobny jest do męża 

roztropnego, który – chcąc zbudować dom – wybrał teren kamienisty. Z 

pewnością będziecie się trudził przy budowaniu fundamentów. Trzeba mu 

będzie używać kilofa i dłuta, stwardnieją mu ręce i zmęczy plecy. Jednak potem 

będzie mógł wylać zaprawę wapienną w pęknięcia skały i położyć na niej cegły 

– ściśle jak na murze fortecy – i powstanie dom solidny jak skała. Przyjdzie 
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niepogoda, huragany, deszcze i sprawią, że wyleją rzeki, albo będą nań dąć 

wiatry i uderzać weń fale. Ten dom wszystko przetrwa. Tak jest z tym, którego 

wiara ma solidne podstawy. Przeciwnie, ten kto słucha – nie pozwalając jednak, 

by [słowo] wniknęło weń i nie usiłując wyryć Moich słów w swoim sercu, bo 

wie, że musiałby sobie zadać wiele trudu, doświadczać cierpienia, wykorzenić 

zbyt wiele rzeczy – podobny jest do tego, kto z lenistwa i głupoty buduje swój 

dom na piasku. Kiedy tylko przyjdzie niepogoda, szybko wzniesiony dom równie 

szybko się zawali, a głupiec popatrzy, przygnębiony, na rumowisko i zniszczenie 

posiadłości. Pozostaną tu tylko ruiny – jeszcze do naprawienia, jednak przy 

wielkim nakładzie wydatków i trudu. W przypadku budowli ducha – która się 

wali, bo została źle wzniesiona – nic już nie zostaje do odbudowania. W 

przyszłym życiu już się nie buduje. Biada temu, kto może pokazać jedynie 

zwaliska! 

Skończyłem. Schodzę teraz w stronę jeziora. Błogosławię was w imię Boga 

Jednego w Trójcy. Niech Mój pokój będzie z wami.» 

Tłum jednak krzyczy: 

«Idziemy z Tobą. Pozwól nam iść! Nikt nie ma takich słów jak Twoje!» 

I idą za Jezusem, który nie schodzi tym zboczem, którym wszedł, lecz 

przeciwległym. Idzie prosto do Kafarnaum. Droga biegnąca w dół jest bardziej 

stroma, dzięki czemu można zejść szybciej. Schodzą pośpiesznie do podnóża 
góry, usadowionej na równinie zielonej i ukwieconej. 

Jezus mówi: «Na dziś wystarczy. Reszta jutro.»  

35. UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO U STÓP GÓRY.[por. Mt 8,1-4; Mk 1,40-45;  

Napisane 30 maja 1945. A, 5211-5218 i 5220-5221.  

 

Przed 40 laty przyjęłam w tym dniu Sakrament Bierzmowania z rąk kard. 

Andrea Ferrari. 

Pośród niezliczonych kwiatów, które nasycają zapachem ziemię i cieszą oczy, 

wznosi się straszliwe widmo trędowatego: pokryty ranami, cuchnący, 

wyniszczony. Ludzie krzyczą przerażeni i oddalają się na zbocza góry. Niektórzy 

nawet biorą kamienie, ażeby cisnąć nimi w nieostrożnego. Jezus odwraca się z 
otwartymi ramionami, wołając:  

«Pokój! Pozostańcie tam, gdzie jesteście, i nie bójcie się. Odłóżcie kamienie. 

Miejcie litość nad tym biednym bratem. On także jest synem Bożym.» 

Ludzie słuchają, ulegając autorytetowi Nauczyciela. On zaś podchodzi poprzez 

wysokie ukwiecone trawy na odległość kilku kroków od trędowatego, który z 

kolei zbliżył się, gdy zrozumiał, że Jezus go obronił. Kiedy podszedł do Jezusa, 

upadł na twarz, a usiana kwiatami trawa przyjęła go i okryła jak świeża i 

pachnąca woda. Poruszające się kwiaty wydają się zasłoną nad nędzą, którą 

ukryły. Jedynie żałosny głos, który spośród nich się wydobywa, przypomina, że 

jest tam ta biedna istota. Mówi: 

«Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ulituj się nade mną!» 

Jezus odpowiada: 

«Podnieś głowę i popatrz na Mnie. Człowiek musi umieć patrzeć w Niebo, jeśli w 

nie wierzy. A ty wierzysz, bo błagasz.» 
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Trawa porusza się i ponownie rozchyla. Twarz trędowatego wyłania się jak 

głowa topielca pogrążonego w morzu. Nie ma włosów ani brody. Czaszka już 

prawie całkiem ogołocona z resztek tkanki. Jezus jednak ośmiela się dotknąć 

koniuszkiem palców czoła tam, gdzie jest ono czyste, bez ran, gdzie skóra jest 

woskowata, łuszcząca się, miedzy dwoma gnijącymi nadżerkami, z których 

jedna zniszczyła owłosioną skórę, a druga otwarła dziurę w miejscu prawego 

oka. Nie potrafiłabym powiedzieć, czy w tym ogromnym otworze – ciągnącym 

się od skroni do nosa, obnażając kość jarzmową i chrząstkę nosa, napełnioną 

brudem – znajduje się jeszcze gałka oczna czy nie. Jezus mówi, opierając [na 
jego głowie] Swą piękną dłoń: 

«Chcę. Bądź oczyszczony.» 

I oto trąd znika tak, jak gdyby człowiek ten nie był wyżarty trądem i okryty 

ranami, lecz jedynie pokryty brudem, na który wylano płynny środek 

czyszczący. Najpierw zamykają się rany, skóra staje się czysta, prawe oko 

wyłania się spod powiek, które się odbudowały, wargi okrywają żółtawe zęby. 

Jedynie brak mu włosów i brody. Rzadkie kępki włosów są tylko tam, gdzie 

znajdowały się jeszcze resztki zdrowej skóry.  

Zaskoczony tłum krzyczy, a mężczyzna – słysząc radosne wołania – pojmuje, że 

jest uzdrowiony. Podnosi ręce, dotąd ukryte w trawie, dotyka oka w miejscu, 

gdzie znajdowała się ogromna dziura. Dotyka głowy tam, gdzie była wielka rana 

odkrywająca czaszkę i czuje nową skórę. Podnosi się i ogląda klatkę piersiową, 

biodra... Wszystko jest zdrowe i czyste... Mężczyzna na nowo przykucnął w 

ukwieconej trawie, płacząc z radości. 

«Nie płacz. Wstań i posłuchaj Mnie. Powróć do życia zachowując ryt i nikomu o 

tym nie mów, aż zostanie on dopełniony. Pokaż się jak najszybciej kapłanowi. 

Złóż ofiarę przepisaną przez Mojżesza na świadectwo dokonanego cudu twego 
uzdrowienia.» 

«To Tobie musiałbym dawać świadectwo, Panie!» 

«Uczynisz to, miłując Moją naukę. Idź.» 

Tłum zbliża się na nowo i, zachowując przepisaną odległość, wyraża radość 

uzdrowionemu. Niektórzy odczuwają potrzebę dania mu wsparcia na drogę: 

rzucają mu monety. Inni – chleb i jedzenie. Jakiś mężczyzna – widząc odzienie 

trędowatego, które jest strzępem źle go okrywającym – zdejmuje płaszcz, robi z 

niego pakunek i rzuca trędowatemu, który może w ten sposób odpowiednio się 

przyodziać. Inny – ponieważ miłość jest zaraźliwa, kiedy jest się w grupie – nie 
umie powstrzymać pragnienia dania mu sandałów. Zdejmuje swoje i rzuca je. 

«A ty?» – pyta go Jezus, widząc, co robi. 

«O! Mieszkam niedaleko stąd. Mogę iść boso. On ma długą drogę przed sobą.» 

«Niech cię Bóg błogosławi i wszystkich, którzy usłużyli temu bratu. Mężu, 

pomódl się za nich.» 

«Tak, tak, za nich i za Ciebie, aby świat w Ciebie wierzył.» 

«Żegnaj. Idź w pokoju.» 

Mężczyzna robi kilka kroków, a potem się odwraca i woła: 

«A kapłanowi mogę powiedzieć, że to Ty mnie uzdrowiłeś?» 
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«Nie. Nie trzeba. Powiedz jedynie: „Pan ulitował się nade mną‟. To jest sama 

prawda. Nie trzeba nic innego.» 

Ludzie tłoczą się wokół Nauczyciela, robiąc koło, którego za żadną cenę nie chcą 

otworzyć. W międzyczasie zaszło słońce. To początek szabatowego spoczynku. 

Wioski są daleko, ale ludzie niczego nie żałują: ani wiosek, ani jedzenia – 

niczego. Za to apostołowie martwią się i mówią o tym Jezusowi. Nawet najstarsi 

uczniowie są zatroskani. Są niewiasty i dzieci, a noc jest chłodna. Trawa łąk i 

gwiazdy to nie jedwab, kamienie nie są posłaniem, a skały przy brzegu – 
pokarmem. 

Jedynie Jezus nie troszczy się o to. Ludzie jedzą to, co im pozostało, jak gdyby 

nic się nie stało. Jezus wskazuje ich uczniom: 

«Zaprawdę, powiadam wam: ci ludzie przewyższają was! Popatrzcie, z jaką 

beztroską rozdzielają to, co im pozostaje. Ja im powiedziałem: “Ci, którzy nie 

potrafią uwierzyć, że jutro Bóg da pożywienie Swoim dzieciom, niech odejdą”, i 

oni pozostali. Bóg nie będzie działał wbrew Swemu Mesjaszowi i nie zawiedzie 

tych, którzy w Nim pokładają ufność.» 

Apostołowie wzruszają ramionami i niczym się nie zajmują. Po purpurowym 

zachodzie zapada noc, spokojna i piękna. Cisza wsi ogarnia wszystko po 

ostatniej serenadzie, wykonanej przez ptaki. Jakiś szum wiatru, a potem cichy 

lot nocnego ptaka w chwili, gdy wschodzi pierwsza gwiazda i po raz pierwszy 
rechocze żaba. 

Dzieci już śpią. Dorośli rozmawiają. Od czasu do czasu ktoś podchodzi do 

Nauczyciela, prosząc o wyjaśnienia. Dlatego też [nikogo] nie dziwi, że na 

ścieżce pomiędzy dwoma łanami zboża pojawia się postać wyniosła z powodu 

szaty i wieku. Za nią idzie dwóch mężczyzn. Wszyscy się odwracają, aby ich 

zobaczyć. Pokazują ich, szepcząc. Krótki szmer przenosi się od grupy do grupy, 

nasila się i cichnie. Najbardziej oddalone gromadki podchodzą, ogarnięte 

ciekawością. 

Mężczyzna o pańskim wyglądzie podchodzi do Jezusa, który – siedząc u stóp 

drzewa – słucha ludzi. Pozdrawia Go głęboko. Jezus zaraz wstaje i odpowiada 

na pozdrowienie z takim samym szacunkiem. Wszyscy zamienili się w słuch. 

«Byłem na górze i być może pomyślałeś, że brakowało mi wiary, bo – aby nie 

być głodnym – odszedłem. Jednak opuściłem Cię z innego powodu. Chciałem być 

bratem pomiędzy braćmi, starszym bratem. Chcę Ci powiedzieć o tym na 

osobności. Czy możesz mnie wysłuchać? Nie jestem do Ciebie wrogo 
nastawiony, choć jestem uczonym w Piśmie.» 

«Oddalmy się nieco...» 

Odchodzą pomiędzy łany zboża. 

«Chciałem zatroszczyć się o pożywienie dla pielgrzymów i zszedłem, aby polecić 

przygotowanie chleba dla tego tłumu. Widzisz, że jestem w odległości zgodnej z 

prawem, bo te pola do mnie należą i stąd do szczytu jest droga, którą można 

przejść w szabat. Przyszedłbym jutro z Moimi sługami, jednak dowiedziałem się, 

że jesteś tutaj z tłumem. Proszę Cię, abyś mi pozwolił nakarmić ich w szabat. 

Inaczej zbytnio bym się martwił, że odszedłem nie słuchając już Ciebie, a co 
zrobiłem – to na nic.» 

«Nigdy na nic, bo Ojciec dałby ci nagrodę Swoimi światłami. Jednak dziękuję ci i 

nie chcę cię zawieść. Jedynie zwracam ci uwagę, że tłum jest wielki.» 
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«Kazałem rozpalić wszystkie piece, nawet te, które służą do suszenia żywności, 

i będę miał dość chleba dla wszystkich.» 

«Nie [mówię o tym] dlatego, lecz ze względu na ilość chleba...» 

«O! To mnie nie niepokoi. W zeszłym roku miałem wiele ziarna, a tego roku... 

Widzisz ziarno? Pozwól mi na to. To będzie najlepsza gwarancja dla moich 

zbiorów. Poza tym, Nauczycielu... Dałeś mi taki chleb dzisiaj... Ty, tak, Ty jesteś 

Chlebem dla ducha!...» 

«Niech się stanie, jak chcesz. Chodź. Powiemy o tym pielgrzymom.» 

«Nie [trzeba]. Tak powiedziałeś.»  

«Jesteś uczonym w Piśmie?» 

«Tak.» 

«Niech Pan doprowadzi cię do tego, na co twoje serce zasługuje.» 

«Rozumiem to, czego nie mówisz. Chcesz powiedzieć: do Prawdy. Bo w nas 

wiele jest błędów i... i wiele niechęci.» 

«Kim jesteś?» 

«Dzieckiem Boga. Módl się za mnie do Ojca. Żegnaj.» 

«Pokój niech będzie z tobą.» 

Jezus powraca powoli do Swoich, a mężczyzna w tym czasie oddala się ze 

sługami. 

«Kto to był? Czego chciał? Powiedział Ci coś nieprzyjemnego? Czy ma 

chorych?» – Jezus jest osaczony pytaniami. 

«Nie wiem, kim jest. To znaczy wiem, że to dusza dobra i to Mi...» 

«To Jan, uczony w Piśmie» – mówi ktoś z tłumu. 

«Dobrze, teraz wiem, bo o tym mówisz. Chciał być tylko sługą Boga dla Jego 

dzieci. Módlcie się za niego, bo jutro wszyscy będziemy jedli dzięki jego 

dobroci.» 

«To naprawdę sprawiedliwy» – mówi ktoś. 

«Tak. Nie wiem, jak on może być przyjacielem innych...» – komentuje jakaś 

osoba. 

«Owinięty jak noworodek skrupułami i przepisami, ale nie jest zły» – kończy 

trzeci. 

«Te pola należą do niego?» – pyta wielu ludzi, którzy nie są z tej okolicy. 

«Tak. Sądzę, że trędowaty był jednym z jego sług lub jego wieśniaków. 

Pozwalał mu [przebywać] w okolicy i myślę, że nawet go żywił.» 

Rozmowa toczy się nadal. Jezus odchodzi, przyzywając blisko siebie dwunastu 
apostołów, których pyta: 

«Co mam wam teraz powiedzieć z powodu waszego niedowiarstwa? Czy Ojciec 

nie zesłał nam chleba dla wszystkich przez ręce człowieka, którego stronnictwo 
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jest nam wrogie? O! Ludzie małej wiary!... Idźcie się wyspać na miękkiej trawie. 

Ja idę się modlić do Ojca, aby otworzył wasze serca i aby podziękować Mu za 
Jego dobroć. Pokój wam.» 

Idzie na pierwsze wzniesienia góry. Tam siada i skupia się na modlitwie. 

Wznosząc oczy widzi mnóstwo gwiazd migocących na niebie. Kiedy je opuszcza, 

widzi gromadkę śpiących w trawie ludzi. Nic innego. Radość Jego serca jest 
jednak tak wielka, że wydaje się On przemieniać w światłość... 

36. U STÓP GÓRY. SZABAT PO KAZANIU NA GÓRZE. 

Napisane 1 czerwca 1945. A, 5222-5229 

Jezus w nocy oddalił się nieco, wchodząc na górę, tak że wschód ukazuje Go 

stojącego na stoku. Widząc to Piotr pokazuje Go towarzyszom i idą ku Niemu. 

«Nauczycielu, dlaczego nie przyszedłeś do nas?» – pyta wielu. 

«Potrzebowałem modlitwy.» 

«Ale potrzebowałeś też odpoczynku.» 

«Przyjaciele, w nocy usłyszałem głos z Nieba, który Mnie prosił o modlitwę za 

dobrych i za złych, i także za Mnie samego.» 

«Dlaczego? Ty tego potrzebujesz, Ty?» 

«Jak inni. Modlitwa jest pokarmem dodającym Mi siły, a czynienie tego, czego 

chce Ojciec, to Moja radość. Ojciec wskazał Mi imiona dwóch osób, a jeden ból 

dla Mnie. Te trzy rzeczy, o których Mi powiedział, wymagają bardzo wiele 
modlitwy.» 

Jezus jest bardzo smutny i patrzy na Swoich okiem, które wydaje się błagać, 

prosić lub pytać o coś. Spogląda na każdego, a w końcu zatrzymuje wzrok na 
Judaszu Iskariocie. Apostoł to zauważa i pyta:  

«Dlaczego tak na mnie patrzysz?» 

«Nie widziałem ciebie. Moje oko kontemplowało coś innego...» 

«Co?» 

«Naturę ucznia. Wszelkie dobro, jakie uczeń może dać, i wszelkie zło, jakie 

może on wyrządzić swemu Nauczycielowi. Myślałem o uczniach Proroków i o 

uczniach Jana. I myślałem o Moich własnych uczniach. I modliłem się za Jana, 
za uczniów i za Mnie...» 

«Jesteś smutny i zmęczony tego rana, Nauczycielu. Powiedz o Swojej trosce 

tym, którzy Cię kochają» – prosi Jakub, syn Zebedeusza. 

«Tak. Mów i jeśli jest coś, co może Ci przynieść ulgę, uczynimy to» – mówi 

kuzyn Juda. 

Piotr rozmawia z Bartłomiejem i Filipem, jednak nie rozumiem, o czym mówią. 

Jezus odpowiada: 

«Bądźcie dobrzy. Usiłujcie być dobrzy i wierni. Oto, co Mi przyniesie ulgę. Nic 

innego, Piotrze. Słyszałeś? Oddal od siebie podejrzenia. Kochajcie Mnie i siebie 

wzajemnie. Nie pozwalajcie się zwieść przez tych, którzy Mnie nienawidzą. 

Miłujcie przede wszystkim wolę Bożą.» 
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«O! Jeśli jednak wszystko od niej pochodzi, to nawet nasze błędy z niej się 

wywodzą!» – wykrzykuje Tomasz z miną filozofa. 

«Tak sądzisz? Nie jest tak. Wielu ludzi się przebudziło i patrzą w tę stronę. 

Zejdźmy. Uświęćmy dzień święty przez słowo Boże.» 

Schodzą. Coraz liczniejsi śpiący budzą się. Dzieci radosne jak wróbelki już 

szczebioczą, biegając i podskakując na łąkach. Moczy je rosa i słychać kilka 

klapsów, po których następuje płacz. Potem jednak dzieci biegną do Jezusa, 

który je głaszcze, odnajdując Swój uśmiech, jakby odbijała się w Nim ta 

niewinna radość. Jakaś dziewczynka chce mu włożyć za pas mały bukiecik 

kwiatów zerwanych na łąkach, bo szata “będzie dzięki temu piękniejsza” – jak 

twierdzi. Jezus pozwala jej to zrobić. Wywołuje to szemranie apostołów, tak że 
Nauczyciel mówi im: 

«Bądźcie zadowoleni, że Mnie kochają! Rosa zmywa pył z kwiatów. Miłość dzieci 

zmywa smutek z Mojego serca.» 

Do pielgrzymów dochodzi równocześnie schodzący z góry Jezus i uczony w 

Piśmie, Jan, idący od strony domu w otoczeniu sług obładowanych koszami 

napełnionymi chlebami. Inni niosą oliwki, sery i małego baranka czy koźlę 

upieczone dla Nauczyciela. Wszystko składają u Jego stóp. On rozdziela, dając 

każdemu chleb, kawałek sera i garść oliwek. Daje też kęs upieczonego baranka 

matce, która ma przy piersi piękne dziecko, śmiejące się pierwszymi ząbkami. 
Tak czyni wobec dwóch lub trzech osób, które szczególnie potrzebują się posilić. 

«To jest dla Ciebie, Nauczycielu.» – mówi uczony w Piśmie. 

«Skosztuję tego, nie wątp. Ale widzisz... fakt, że inni skorzystają z twojej 

dobroci, sprawia, że jest to dla Mnie smaczniejsze.» 

Rozdzielanie kończy się i ludzie powoli jedzą chleb lub zachowują go na 

późniejsze godziny. Jezus pije trochę mleka, które uczony w Piśmie podaje Mu 

wlane do kosztownego kubka z małej butelki, podobnej do dzbana, podsuniętej 
przez sługę. 

«Jednak musisz Mi zrobić przyjemność, dając Mi radość usłyszenia Ciebie» – 

mówi uczony w Piśmie Jan, pozdrawiany z szacunkiem przez Hermasa i z 
jeszcze większym poważaniem przez Szczepana. 

«Nie odmówię ci tego. Chodź tutaj.» 

Jezus wsparty plecami o skałę zaczyna mówić: 

«Wola Boża zatrzymała nas na tym miejscu, gdyż iść dalej po drodze, jaką już 

przebyliśmy, oznaczałoby pogwałcić przepisy i zgorszyć. A tego trzeba unikać aż 

do zapisania Nowego Przymierza. Święcić dni święte i chwalić Pana w miejscach 

modlitwy – to słuszne. Jednak cały świat stworzony może być miejscem 

modlitwy, jeśli stworzenie potrafi je nim uczynić, wznosząc ducha ku Ojcu. Arka 

Noego zdana na fale była miejscem modlitwy. Brzuch wieloryba był miejscem 

modlitwy dla Jonasza. Był miejscem modlitwy dom faraona, kiedy żył w nim 

Józef, i także namiot Holofernesa dla czystej Judyty. A czyż nie było bardzo 

świętym dla Pana miejsce zepsute, w którym żył jako niewolnik prorok Daniel? 

Było święte dzięki świętości Jego sługi, który uświęcił to miejsce w takim 

stopniu, że zasłużył na wzniosłe proroctwa o Chrystusie i o Antychryście – klucz 

do czasów aktualnych i czasów ostatnich. Święte w najwyższym stopniu jest to 

miejsce [tutaj]. Przez swe barwy, zapachy, czystość powietrza, bogactwo 

urodzaju, perły rosy mówi ono o Bogu Ojcu i Stworzycielu. Mówi: “Wierzę. A 

więc i wy chciejcie wierzyć, bo jesteśmy świadkami Boga”. Niechże będzie ono 
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synagogą tego szabatu. Odczytajmy tu odwieczne stronice na koronach 

[kwiatów] i kłosach, mając za lampę świętą – słońce.  

Wymieniłem wam Daniela. Powiedziałem wam: “Niech to miejsce będzie naszą 

synagogą.” Ono przypomina nam radosne “Błogosławcie” trojga świętych dzieci 

pośród płomieni pieca: niebiosa i wody, rosy i szrony, lody i śniegi, ognie i 

barwy, światła i ciemności, pioruny i obłoki, góry i pagórki, wszystko, co 

kiełkuje, oraz ptaki, ryby i dzikie zwierzęta – chwalcie i błogosławcie Pana wraz 

z ludźmi o sercach pokornych i świętych. To skrót świętego kantyku, który tak 

wiele uczy pokornych i świętych. Możemy się modlić i możemy zasługiwać na 

Niebo w każdym miejscu. Zasługujemy na nie, kiedy czynimy wolę Ojca. Na 

początku tego dnia powiedziano Mi, że skoro wszystko dzieje się z woli Bożej, to 

błędy człowieka są przez nią chciane. To błąd [rozumowania], błąd bardzo 

rozpowszechniony. Czy ojciec może kiedykolwiek chcieć, by jego dziecko 

zasługiwało na naganę? Nie może tego chcieć. A jednak widzimy, że w 

rodzinach niektóre dzieci stają się takie, choć ich ojciec jest sprawiedliwy i 

ukazuje im dobro, jakie mają czynić, i zło, którego mają unikać. I żaden 
człowiek prawy nie oskarża ojca, że popchnął swe dziecko ku złu. 

Bóg jest Ojcem. Ludzie są Jego dziećmi. Bóg wskazuje im dobro i mówi: “Oto 

stawiam cię w tej sytuacji dla twego dobra.” Kiedy zaś Zły i ludzie – jego słudzy 

– zsyłają na ludzi nieszczęścia, Bóg mówi: “W tej strasznej godzinie tak oto 

działaj, a wtedy to zło posłuży dobru wiecznemu”. On udziela wam rady, lecz 

was nie przymusza. Jeśli zatem ktoś – wiedząc, jakie jest Boże pragnienie – 

woli czynić coś przeciwnego, to czy można powiedzieć, że wolą Bożą jest to, co 
się z nią kłóci? Nie można. 

Miłujcie wolę Bożą. Miłujcie ją bardziej niż waszą własną wolę i podążajcie za 

nią wbrew pokusom i potęgom sił tego świata, ciała i demona. Także te rzeczy 

mają swoją wolę. Zaprawdę powiadam wam, że bardzo nieszczęśliwy jest ten, 

kto im się poddaje. Nazywacie Mnie Mesjaszem i Panem. Mówicie, że Mnie 

kochacie, i wychwalcie Mnie. Idziecie za Mną i to wydaje się wam miłością. 

Jednak zaprawdę powiadam wam, że nie wszyscy spośród was wejdą do 

Królestwa Niebieskiego. Nawet wśród Moich najdawniejszych i przyszłych 

uczniów będą tacy, którzy doń nie wejdą, bo nie będą czynić woli Mego Ojca, 
lecz swoją wolę lub wolę swego ciała, świata, demona. 

[por. Mt 7,21-23] To nie ci, którzy Mi mówią: “Panie! Panie!” wejdą do 

Królestwa Niebieskiego, lecz ci, którzy czynią wolę Mojego Ojca. Jedynie oni 

wejdą do Królestwa Bożego. Nadejdzie dzień, kiedy Ja, który do was mówię, 

stanę się Sędzią – po tym, jak byłem Pasterzem. Niech Mój aktualny wygląd was 

nie zwodzi. Dziś Moja laska [pasterska] gromadzi wszystkie rozproszone dusze i 

jest ona łagodna, by was zaprosić do wejścia na pastwiska Prawdy. Kiedyś laska 

zostanie zastąpiona berłem Króla - Sędziego i Moja moc będzie zupełnie inna. To 

nie z łagodnością, lecz z nieubłaganą sprawiedliwością oddzielę wtedy owce 

nakarmione Prawdą od tych, które pomieszały Prawdę z Błędem lub karmiły się 
samym Błędem. 

Jeden raz i potem jeszcze jeden raz uczynię to. I biada tym, którzy pomiędzy 

pierwszym a drugim pojawieniem się przed Sędzią nie oczyszczą się. Ci nie będą 

już mogli się oczyścić z trucizny. Ta trzecia kategoria nie oczyści się. Żadna 

udręka nie będzie ich mogła oczyścić. Chcieli jedynie Błędu i pozostaną w 

Błędzie. Będą jednak pomiędzy nimi i tacy, którzy powiedzą jęcząc: “Jak to, 

Panie? Czyż nie prorokowaliśmy w Twoje Imię i czyż w Twoje Imię nie 

wyrzucaliśmy demonów i w Twoje Imię nie dokonywaliśmy licznych cudów?” 

A wtedy Ja powiem im jasno: “Tak, ośmieliliście się przyoblec w Moje Imię, aby 

wydawać się takimi, jakimi nie jesteście. Chcieliście, by wasz satanizm uchodził 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-07.htm#21
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za życie w Jezusie. Jednak owoc waszych dzieł was oskarża. Gdzie są ci, których 

ocaliliście? Kiedy wypełniły się wasze proroctwa? Do czego doprowadziły 

egzorcyzmy? Kto był wspólnikiem waszych cudów? O! Mój Nieprzyjaciel jest 

bardzo potężny! Jednak nie jest potężniejszy ode Mnie. On wam pomagał, lecz 

po to, by mieć większą zdobycz, i przez waszą pracę poszerzył sobie krąg tych, 

którzy wpadli w herezję. Tak, czyniliście cuda pozornie większe niż te, których 

dokonywali prawdziwi słudzy Boży, nie będący komediantami zadziwiającymi 

tłumy, lecz pokorą i posłuszeństwem budzący zdumienie aniołów. Oni, Moi 

prawdziwi słudzy, przez swe ofiary nie wywołują duchów, lecz ujarzmiają je w 

sercach; oni, Moi prawdziwi słudzy, nie narzucają się ludziom, lecz duszom 

ludzkim ukazują Boga. Wypełniają tylko wolę Ojca i prowadzą innych do 

czynienia tego tak jak fala popychająca falę, która ją poprzedza, i pociągająca 

tę, która idzie za nią. Nie sadowią się na tronach mówiąc: “Patrzcie!” Oni, Moi 

prawdziwi słudzy, wypełniają to, co Ja mówię, myśląc jedynie o tym, by to 

zrobić. Ich dzieła noszą Moją pieczęć niezrównanego pokoju, łagodności, ładu. 

Dlatego mogę wam powiedzieć: ci są Moimi sługami, was zaś nie znam. 

Odejdźcie daleko ode Mnie, wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość.” To 

powiem wtedy i będzie to słowo straszliwe. Usiłujcie nie zasłużyć sobie na nie i 

idźcie bezpieczną drogą posłuszeństwa, które choć uciążliwe, jednak prowadzi 

ku chwale Królestwa Niebieskiego. Teraz cieszcie się spoczynkiem szabatowym, 
chwaląc Boga z całego serca. Pokój niech będzie z wami.» 

Jezus błogosławi tłum przed jego rozejściem się w poszukiwaniu cienia. Ludzie 

rozmawiają w grupach, komentując usłyszane słowa. Blisko Jezusa pozostają 

apostołowie i uczony w Piśmie Jan, który nic nie mówi, lecz głęboko rozmyśla, 
przyglądając się wszystkim działaniom Jezusa. 

Cykl [nauczania] na Górze jest zakończony. 

37. UZDROWIENIE SŁUGI CENTURIONA [por. Mt 8,5-13; Łk 7,1-10] 

Napisane 2 czerwca 1945. A, 5231-5234 

Idąc od wsi, Jezus wchodzi do Kafarnaum. Z Nim jest dwunastu czy raczej 

jedenastu apostołów, bo nie ma Jana. Następują zwyczajowe pozdrowienia 

ludzi o bardzo zróżnicowanym wyrazie: od bardzo prostych, dziecięcych, do 

bardzo nieśmiałych, niewieścich, po ekstatyczne pozdrowienia cudownie 

uzdrowionych oraz ciekawskich lub ironicznych. Ich rodzaje są różne.  

Jezus odpowiada na wszystkie, zgodnie ze sposobem, w jaki jest pozdrawiany: 

głaszcze dzieci, błogosławi niewiasty, uśmiecha się do uzdrowionych, okazuje 

głęboki szacunek każdemu. Jednak tym razem do zwykłych pozdrowień dołącza 
się pozdrowienie miejscowego, jak sądzę, centuriona. Pozdrawia Go swoim:  

«Witaj, Nauczycielu!» 

Jezus odpowiada słowami: 

«Niech Bóg przyjdzie do ciebie.» 

Tłum zbliża się, ciekawy, jaki przebieg będzie miało spotkanie. Rzymianin mówi: 

«Już od wielu dni czekam na Ciebie. Nie rozpoznajesz mnie, a ja byłem 

pomiędzy słuchającymi Cię na górze. Byłem ubrany po cywilnemu. Nie pytasz, 

po co przyszedłem?» 

«Nie. Czego chcesz ode Mnie?» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#5
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«Mamy rozkaz pilnować tych, którzy gromadzą ludzi. Zbyt wiele razy Rzym 

pożałował, że zezwalał na spotkania szlachetne z pozoru. Patrząc jednak na 

Ciebie i słuchając Cię myślałem o Tobie jako o... jako o... Mam chorego sługę, 

Panie. Leży w moim domu na łożu, sparaliżowany z powodu choroby kości i 

straszliwie cierpi. Nasi lekarze nie potrafią go uzdrowić. Zaprosiłem waszych, 

żeby przyszli, bo są to choroby, pochodzące od zepsutego powietrza tych okolic, 

i oni potrafią je leczyć ziołami z rozpalonych brzegów, gdzie stoją wody, zanim 

pochłonie je piasek morski. Odmówili przyjścia. Sprawia mi to wielki ból, bo to 

wierny sługa.» 

«Przyjdę i uzdrowię go.» 

«Nie, Panie. Nie proszę Cię o tak wiele. Jestem poganinem, dla was – brudem. 

Jeśli hebrajscy lekarze obawiają się zanieczyszczenia wejściem do mojego 

domu, to o ileż bardziej zanieczyściłbyś się Ty, który jesteś boski. Nie jestem 

godzien, byś wszedł pod mój dach. Lecz jeśli powiesz jedno słowo z tego 

miejsca, mój sługa wyzdrowieje, bo Ty kierujesz wszystkim, co istnieje. Ja 

jestem człowiekiem mającym nad sobą wielu zwierzchników. Z nich pierwszym 

jest Cezar. Dla nich muszę robić, myśleć, działać, jak mi przykazano. Ja sam 

mogę z kolei wydawać rozkazy żołnierzom, których mam pod sobą. Jeśli mówię 

jednemu: “Idź”, drugiemu: “Przyjdź”, a słudze: “Zrób to”, pierwszy idzie tam, 

dokąd go posyłam, drugi przychodzi, bo go wzywam, trzeci robi to, co każę. 

Tobie, który jesteś Tym, który jest, choroba będzie natychmiast posłuszna i 
odejdzie.» 

«Choroba to nie człowiek...» – zauważa Jezus. 

«Ty także nie jesteś człowiekiem, lecz Człowiekiem. Ty możesz więc 

rozkazywać nawet cząsteczkom i gorączkom, bo wszystko jest poddane Twojej 

władzy.» 

Możni z Kafarnaum odciągają Jezusa na bok i mówią Mu: 

«To Rzymianin, lecz wysłuchaj go, bo to dobry człowiek. Szanuje nas i oddaje 

przysługi. Pomyśl, że to właśnie on pozwolił nam zbudować synagogę i 

utrzymuje żołnierzy w karności, aby nie wyśmiewali nas w szabat. Udziel mu tej 

łaski z miłości do tego miasta, żeby się nie zasmucił i nie rozgniewał i żeby jego 
życzliwość nie zamieniła się w nienawiść do nas.» 

Po wysłuchaniu jednego, potem drugiego, Jezus odwraca się z uśmiechem do 

centuriona: 

«Idź przodem. Pójdę z tobą.» 

Jednak centurion znowu mówi: 

«Nie, Panie. Powiedziałem Ci: to byłby dla mnie wielki zaszczyt, gdybyś wszedł 

pod mój dach, lecz nie zasługuję na tak wiele. Powiedz tylko jedno słowo, a mój 
sługa wyzdrowieje.» 

«Niech więc tak będzie. Idź z wiarą. W tej chwili gorączka go opuszcza i życie 

powraca do jego członków. Postępuj tak, by i do twojej duszy wstąpiło Życie. 
Idź.» 

Centurion żegna Go po wojskowemu, skłania się i odchodzi. 

Jezus patrzy, jak żołnierz odchodzi, a potem zwraca się do obecnych i mówi: 

«Zaprawdę, mówię wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. O, to 

prawda! “Lud kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad 
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mieszkańcami mrocznej krainy śmierci, wzeszło Światło”. I jeszcze: “Mesjasz po 

wzniesieniu Swego sztandaru nad narodami zjednoczy je”. O! Moje Królestwo! 

Naprawdę ku tobie napłynie nieskończona liczba! Liczniejsi będą niż wszystkie 

wielbłądy i dromadery Madianu i Efy i niż tragarze złota i kadzidła Saby; 

bardziej liczni niż wszystkie stada Kedaru i barany Nebajotu będą ci, którzy 

przyjdą do ciebie. I serce Moje rozpłynie się z radości na widok przychodzących 

do Mnie ludów morza i potęgi narodów. Wyspy czekają na Mnie, by Mnie 

adorować, i synowie cudzoziemców wzniosą mury Mojego Kościoła, którego 

bramy będą zawsze otwarte, by przyjmować królów i moc narodów i aby je we 

Mnie uświęcić. To, co widział Izajasz, wypełni się! Mówię wam, że liczni przyjdą 

ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w 

Królestwie Niebieskim, podczas gdy synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na 

zewnątrz, w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.» 

«Prorokujesz więc, że poganie będą równi synom Abrahama?» 

«Nie równi, lecz – wyżsi. Niech wam nie będzie przykro z tego powodu, bo to 

wasza wina. Nie Ja, lecz Prorocy to mówią, a znaki już to potwierdzają. Teraz 

niech kilku z was idzie do domu centuriona, aby stwierdzić, czy jego sługa jest 

uzdrowiony, jak wiara Rzymianina na to zasługiwała. Idźcie. Być może w domu 
są chorzy, którzy czekają na Moje przybycie.» 

Jezus z apostołami i kilku innymi [osobami] idzie w kierunku domu, w którym 

zwykle przebywa, kiedy jest w Kafarnaum. Wielu ciekawych spieszy hałaśliwie 
do domu centuriona. 

38. «POZOSTAW UMARŁYM GRZEBANIE UMARŁYCH» 

Napisane 3 czerwca 1945. A, 5237-5241. 

Widzę Jezusa, który wraz z jedenastoma – ponieważ wciąż brakuje Jana – idzie 

w kierunku jeziora. Mnóstwo osób tłoczy się wokół Niego. Spośród nich wielu 

było na górze, zwłaszcza mężczyzn, którzy przyłączyli się do Niego w 

Kafarnaum, aby jeszcze słuchać Jego słów. Chcieliby Go zatrzymać, lecz On 
mówi: 

«Należę do wszystkich i wielu jest tych, którzy muszą Mnie posiąść. Powrócę. 

Przyłączycie się do Mnie, lecz teraz pozwólcie Mi odejść.» 

Trudno Mu utorować sobie drogę przez tłoczący się na wąskiej ścieżce tłum. 

Apostołowie posługują się łokciami, umożliwiając Mu przejście. Wygląda to 

jednak tak, jakby zamierzali się na elastyczną substancję, natychmiast 
powracającą do poprzedniej formy. Denerwują się, wszystko – bezskuteczne. 

[por. Mt 8,19n, Łk 9,57n] Znajdują się już przy brzegu, kiedy po gwałtownym 

przedzieraniu się [przez tłum] podchodzi do Nauczyciela mężczyzna w średnim 

wieku, wyglądający na wykształconego. Aby przyciągnąć uwagę Jezusa, chwyta 

Go za ramię. Jezus odwraca się i zatrzymuje, pytając: 

«Czego chcesz?» 

«Jestem uczonym w Piśmie, ale tego, co znajduje się w Twoich słowach, nie 

można nawet porównywać z zawartością naszych przepisów. Twoje słowa mnie 

zdobyły. Nauczycielu, już Cię nie opuszczę. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz. Dokąd idziesz?» 

«Do Nieba.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-09.htm#57
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«Nie o tym mówię. Pytam, dokąd się udajesz. W jakich domach, poza tym 

[tutaj], mogę Cię odnaleźć?» 

«Lisy mają swe nory, a ptaki swe gniazda, lecz Syn człowieczy nie ma gdzie 

złożyć głowy. Moim domem jest świat; mój dom jest wszędzie, tam gdzie 

znajdują się dusze do pouczenia, nędze do usunięcia i grzesznicy potrzebujący 
odkupienia.» 

«Zatem wszędzie...» 

«Jak rzekłeś. Ale czy ty, doktor Izraela, będziesz mógł uczynić to, co ci 

najmniejsi robią dla Mnie? Tu wymaga się ofiary, posłuszeństwa i miłości wobec 

wszystkich, ducha przystosowywania się we wszystkim do wszystkich. 

Wyrozumiałość bowiem przyciąga. Kto chce przynieść ulgę, musi pochylać się 

nad wszystkimi ranami. Potem będzie czystość Niebios. Tu jednak jesteśmy w 

błocie, po nim stąpamy i trzeba wyrywać z tego błota ofiary już w nim 

pogrążone. Nie można podwijać szat ani się oddalać, bo tam błoto jest większe. 

To w nas powinna być czystość. Trzeba być nią tak nasyconym, by już nic więcej 

nie mogło w nas wniknąć. Czy możesz to wszystko osiągnąć?» 

«Pozwól mi przynajmniej spróbować.» 

«Spróbuj. Będę się modlił, abyś był do tego zdolny.» 

  

[por. Mt 8,21n, Łk 9,59n] Jezus udaje się w dalszą drogę, przyciągany przez 

dwoje śledzących Go oczu. Mówi do młodego, wysokiego i barczystego 

mężczyzny, który się zatrzymał, aby przepuścić pochód. Wydaje się on udawać 
w inną stronę: 

«Pójdź za Mną.» 

Młody mężczyzna zrywa się, miesza się, mruży oczy, jakby oślepiony światłem. 

Otwiera usta, chcąc przemówić, lecz nie znajduje odpowiednich słów. W końcu 

mówi: 

«Pójdę za Tobą, lecz zmarł mój ojciec w Korozain i muszę go pochować. Pozwól 

mi to uczynić, a potem pójdę za Tobą.» 

«Chodź za Mną. Pozostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Ciebie już 

przyciągnęło Życie. Zresztą pragnąłeś tego. Nie opłakuj pustki, jakiej Życie 

dokonało wokół ciebie, by cię mieć za ucznia. Zranienie uczuć to korzenie dla 

skrzydeł, wyrastających człowiekowi zamienionemu w sługę Prawdy. Pozostaw 

psucie się swemu naturalnemu losowi i wznieś się ku Królestwu, w którym nie 

ma nic zepsutego. Znajdziesz tam niezniszczalną perłę twego ojca. Bóg wzywa i 

przechodzi. Jutro nie znajdziesz już twego dzisiejszego serca i zaproszenia 
Bożego. Chodź! Pójdź ogłaszać Królestwo Boże.» 

Mężczyzna oparł się o murek i trwa tak z opuszczonymi rękoma, w których 

trzyma z pewnością worki wypełnione wonnościami i opaskami. Z pochyloną 
głową rozmyśla nad dwoma przeciwstawnymi miłościami: do Boga i do ojca.  

Jezus czeka i patrzy. Potem bierze na ręce dziecko, tuli je do serca i mówi: 

«Powiedz ze Mną: “Błogosławię Cię, Ojcze, i proszę o Twoje światło dla tych, 

którzy płaczą we mgle tego życia. Błogosławię Cię, Ojcze, i wzywam Twej mocy 

dla tego, kto jest jak dziecko potrzebujące kogoś, kto by je podtrzymał. 

Błogosławię Cię, Ojcze, i wzywam Twej miłości, abyś pozwolił zapomnieć o tym, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#21
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co nie jest Tobą, wszystkim, którzy znaleźliby w Tobie – lecz nie potrafią w to 

uwierzyć – całe swe dobro tutaj i w Niebie.”» 

Dziecko, może czteroletnie, powtarza swym głosikiem święte słowa. Ma rączki 

złożone do modlitwy w prawej dłoni Jezusa, który trzyma jego krągłe 
nadgarstki jak dwie łodyżki kwiatów.  

Mężczyzna podejmuje decyzję. Oddaje pakunki towarzyszowi i podchodzi do 

Jezusa, który błogosławi dziecko i stawia je na ziemi. Obejmuje młodzieńca i 
idzie tak z nim, by go pocieszyć i podtrzymać w wysiłku.  

  

[por. Łk 9,61n] Drugi mężczyzna mówi: 

«Ja także chciałbym iść z nim, ale zanim pójdę za Tobą, chciałbym pożegnać się 

z moimi krewnymi. Czy mi pozwolisz?» 

Jezus patrzy na niego uważnie i odpowiada: 

«Wrosło w twoją ludzką naturę zbyt wiele korzeni. Wyrwij je, a jeśli ci się to nie 

uda, odetnij je. Na służbę Bożą trzeba przyjść z całkowitą wolnością ducha. Nic 
nie powinno wiązać tego, kto [jej] się oddaje.» 

«Ależ, Panie, ciało i krew pozostają ciałem i krwią! Powoli będę dochodził do 

wolności, o której mówisz...» 

«Nie, nie. Nigdy byś do niej nie doszedł. Bóg jest wymagający jak również 

nieskończenie hojny w wynagradzaniu. Jeśli chcesz być uczniem, musisz 

ucałować krzyż i przyjść. Inaczej pozostaniesz w liczbie zwykłych wiernych. 

Droga sługi Bożego nie jest wysłana płatkami róż. Jest bezwzględna w swoich 

wymaganiach. Nikt – kto przykłada rękę do pługa, aby zaorać pole serc i rzucić 

w nie ziarno Bożej nauki – nie może oglądać się w tył, aby popatrzeć na to, co 

opuścił, co utracił, co mógł posiadać, idąc drogą powszechną. Kto tak działa, nie 

nadaje się do Królestwa Bożego. Pracuj nad sobą. Stań się mężniejszy. Potem 

przyjdź. Nie teraz.» 

Dochodzą do brzegu. Jezus wchodzi do łodzi Piotra, mówiąc mu szeptem kilka 

słów. Widzę Jezusa, który się uśmiecha, i Piotra, który wydaje się zachwycony, 

lecz nic nie mówi. Wchodzi też młodzieniec, który nie poszedł pogrzebać swego 
ojca, lecz podążył za Jezusem. 

39. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY 

Napisane 4 czerwca 1945. A, 5241-5253 

Jezus mówi do mnie, pokazując bieg Jordanu lub raczej miejsce, w którym 

wpada on do Jeziora Tyberiadzkiego. Leży tam miasto Betsaida – na prawym 
brzegu rzeki, jeśli patrzy się w kierunku północnym.  

«Obecnie miasto nie leży już nad samym jeziorem, lecz nieco w głębi lądu, co 

powoduje zamieszanie wśród specjalistów. Wyjaśnienia trzeba szukać w fakcie, 

iż z tej strony jezioro jest wypełnione materiałem, który rzeka naniosła w ciągu 

dwudziestu wieków. Następowało też osuwanie się spadzistych wzgórz 

Betsaidy. W przeszłości miasto znajdowało się dokładnie w miejscu ujścia rzeki 

do jeziora. Nawet najmniejsze łodzie – w porach, gdy wody rzeki były 

najwyższe – płynęły w górę na dość długim odcinku aż do wysokości Korozain 

rzeką, która służyła za port i schronienie dla łodzi z Betsaidy w dniach burz na 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-09.htm#61
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jeziorze. To [wyjaśnienie] nie jest dla ciebie, gdyż niewiele cię to obchodzi, lecz 

dla wymagających uczonych. A teraz dalej....» 

Łodzie apostołów, po przepłynięciu dość krótkiego odcinka jeziora, dzielącego 

Kafarnaum od Betsaidy, cumują w tym mieście. Inne łodzie podążały za nimi i 

wysiada z nich wielu ludzi. Przyłączają się do przybyłych z Betsaidy na 

powitanie Nauczyciela. Jezus wchodzi do domu Piotra, w którym... znowu jest 

jego małżonka. Wolała żyć raczej sama, niż słuchać nieustannych narzekań 

matki pod adresem swego męża.  

Ludzie na dworze gromkimi okrzykami dopominają się o Nauczyciela. To 

denerwuje Piotra. Wychodzi na taras i przemawia do ziomków, a przynajmniej 

mówi im, że powinni [okazać] nieco szacunku i uprzejmości. On sam – gdy ma 

Jezusa w swoim domu – chciałby również nacieszyć się trochę spokojniej 

obecnością Nauczyciela. Tymczasem – choć kazał swojej małżonce przynieść 

wiele rzeczy – ma czas i przyjemność ofiarować Nauczycielowi jedynie odrobinę 

wody z miodem. Piotr gdera. Jezus patrzy na niego z uśmiechem i potrząsając 
głową mówi: 

«Można by sądzić, że nigdy Mnie nie widujesz i że wyjątkowo jesteśmy razem!» 

«Ależ tak właśnie jest! Czyż jesteśmy sami, tylko Ty i Ja, kiedy przebywamy 

pośród ludzi? Nigdy! Pomiędzy Tobą a mną są ludzie ze swymi chorymi, 

zatroskani, słuchacze, ciekawscy, oszczercy, wrogowie, ale nigdy nie jesteśmy 

sami – Ty i ja. Dziś natomiast jesteś ze mną, w moim domu, i powinni to 

zrozumieć.» 

Piotr jest naprawdę nadąsany. 

«Ależ Ja nie widzę różnicy, Szymonie. Moja miłość jest taka sama. Moje słowo 

jest takie samo. Czy mówię ci je prywatnie, czy kieruję je do wszystkich, czyż to 
nie to samo?» 

Piotr wyraża swą wielką troskę: 

«To dlatego, że jestem tępy i łatwo się rozpraszam. Kiedy mówisz na jakimś 

placu, na górze, pośród bardzo wielkiego tłumu, ja – nie wiem dlaczego – 

rozumiem wszystko, lecz niczego sobie potem nie przypominam. Powiedziałem 

to moim towarzyszom i przyznali mi rację. Inni – to znaczy słuchający Ciebie lud 

– rozumie Cię i pamięta, o czym mówisz. Ileż to razy słyszeliśmy czyjeś 

wyznanie: “Już więcej tego nie robiłem, bo Ty tak powiedziałeś.” Albo: 

“Przyszedłem, bo pewnego dnia usłyszałem, jak mówiłeś to czy tamto, i 

poruszyło to mojego ducha.”. My – przeciwnie... Hmmm! To jak bieg wody, 

która przepływa nie zatrzymując się. Na brzegu nie ma już tej samej wody, bo 

przepłynęła. Przychodzi nowa, ciągle nowa i wciąż jej tak wiele. Jednak 

przepływa, przepływa, przepływa... Myślę z przerażeniem, że jeśli stanie się tak, 

jak mówisz, i nadejdzie chwila, kiedy Ciebie już tu nie będzie, aby spełniać rolę 

rzeki i... i ja... Cóż dam tym wszystkim spragnionym, skoro nie zachowuję nawet 
jednej kropli z tego, co mi dajesz?» 

Inni także przyłączają się do skarg Piotra. Rozpaczają, że nigdy nic nie 

odnajdują z tego, co słyszeli, kiedy chcą to sobie przypomnieć, by odpowiedzieć 
licznym pytającym. Jezus uśmiecha się i odpowiada: 

«Nie sądzę, [że tak jest]. Ludzie są także z was zadowoleni...» 

«O, tak! Z tego, co robimy!... Bo torujemy innym przejście i w tym celu 

rozpychamy się łokciami. Nosimy chorych, zbieramy jałmużnę i mówimy: “Tak. 
Nauczyciel to tamten!” Piękne zajęcie, naprawdę!» 
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«Nie poniżaj się zbytnio, Szymonie.» 

«Nie poniżam się, po prostu znam siebie.» 

«To najtrudniejsza wiedza. Chcę jednak rozwiać twe obawy. Kiedy mówię, a wy 

nie możecie wszystkiego zrozumieć i zapamiętać, pytajcie bez lęku, że Mnie 

zanudzacie lub że Mnie zniechęcacie. Zawsze mamy chwile szczerości. Wtedy 

otwórzcie przede Mną serca. Tyle daję tak wielu ludziom. Czegóż nie dałbym 

wam, których Bóg nie może kochać bardziej niż Ja? Mówiłeś o biegu [wody w 

rzece], która płynie i brzegi jej nie zatrzymują. Nadejdzie dzień, kiedy 

zauważysz, że każda fala zostawiła ci ziarno, a z każdego ziarenka wyrosła 

roślina. Znajdziesz w zasięgu ręki kwiaty i rośliny na wszystkie okoliczności i 

będziesz sam zdziwiony mówiąc: “Cóż mi Pan uczynił?”. Wtedy też będziesz 
wybawiony z niewoli grzechu i twe obecne cnoty osiągną wysoką doskonałość.» 

«Ty to mówisz, Panie, więc ufam Twemu słowu.»  

«Teraz chodźmy odnaleźć tych, którzy na nas czekają. Chodźcie. Pokój tobie, 

niewiasto. Będę twoim gościem dziś wieczorem.» 

Wychodzą. Jezus kieruje się w stronę jeziora, aby Go nie potrącał tłum. Piotr 

dba o to, by oddalić się łodzią na odległość kilku metrów od brzegu, tak że 

wszyscy mogą słyszeć głos Jezusa, a jest nieco przestrzeni między Nim a 
słuchaczami. 

«[W drodze] z Kafarnaum do tego miejsca zastanawiałem się, co powinienem 

wam powiedzieć. I znalazłem wskazówkę w wydarzeniach tego ranka. 

Widzieliście, że przyszło do Mnie trzech mężczyzn. Jeden spontanicznie, drugi – 

ponieważ Go poprosiłem, a trzeci – ogarnięty nagłym entuzjazmem. Widzieliście 

też, że z trzech pozostawiłem jedynie dwóch. Dlaczego? Czy może ujrzałem w 

trzecim zdrajcę? Nie. Naprawdę. Jednak on nie był przygotowany. Z pozoru 

najmniej przygotowanym wydawał się ten, który jest przy Mnie, a szedł 

pogrzebać ojca. Tymczasem najmniej przygotowanym był trzeci. Drugi był 

przygotowany na swój sposób, tak że potrafił dokonać ofiary naprawdę 

heroicznej. Heroizm w podążaniu za Bogiem jest zawsze dowodem mocnego 

duchowego przygotowania. To wyjaśnia niektóre zaskakujące wydarzenia, które 

mają miejsce wokół Mnie. Najbardziej przygotowani do przyjęcia Chrystusa – 

jakiekolwiek byłoby ich pochodzenie czy wykształcenie – są ci, którzy 

przychodzą do Mnie z gotowością i z całkowitą wiarą. Najmniej przygotowani 

widzą we Mnie człowieka, wybijającego się ze zwyczajności, albo też badają 

Mnie podejrzliwie i z ciekawością, lub atakują i poniżają różnorodnymi 

oskarżeniami. Różne sposoby zachowania zależą od [stopnia] braku 

przygotowania ducha. 

W narodzie wybranym wszędzie powinny znajdować się dusze gotowe przyjąć 

tego Mesjasza, na którego z niepokojem czekali Patriarchowie i Prorocy; tego 

Mesjasza, który wreszcie przybył, a którego poprzedziły i któremu towarzyszyły 

wszystkie znaki zapowiedziane przez Proroków; tego Mesjasza, którego 

duchowa sylwetka zarysowuje się coraz wyraźniej poprzez cuda widzialne, 

odnoszące się do ciał i żywiołów, poprzez cuda niewidzialne, w sumieniach, 

które się nawracają, i poprzez cuda dokonane dla pogan, zwracających się ku 

Bogu Prawdziwemu. Tak jednak nie jest. Stawia się silne przeszkody gotowości 

podążania za Mesjaszem właśnie dzieciom tego ludu i – rzecz bolesna do 

wypowiedzenia – jest ich tym więcej, im wyższa jest klasa w społeczeństwie. 

Nie mówię tego, aby was zgorszyć, lecz doprowadzić do modlitwy i 

zastanowienia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego więcej jest pogan i 

grzeszników, którzy idą Moją drogą? Dlaczego ci przyjmują to, co mówię, a inni 

– nie? Dlatego że synowie Izraela są podobni do perłodajnych ostryg, które 
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zakotwiczone są czy raczej wetknięte w rafę, na której się zrodziły. Są nasyceni, 

przepełnieni, nadęci swą wiedzą i nie potrafią zrobić miejsca dla nauki Mojej – 

odrzucając to, co zbędne, aby przyjąć to, co konieczne. Inni nie są tak 

zniewoleni. To ubodzy poganie lub biedni grzesznicy – podobni do dryfujących 

statków, których żadna kotwica nie utrzymuje na miejscu. To biedacy, nie 

posiadający skarbów – lecz jedynie bagaż błędów i grzechów. Pozbywają się 

tego ciężaru z radością, gdy tylko udaje im się pojąć, czym jest Dobra Nowina, i 

gdy kosztują tego wzmacniającego miodu, tak całkowicie odmiennego od 

odrażającej mikstury ich grzechów. 

Posłuchajcie, a być może lepiej pojmiecie, jak odmienne mogą być owoce tej 

samej pracy.  

[por. Mt 13,1-9; Mk 4,19; Łk 8,4-8] Siewca wyszedł siać. Jego pola były liczne i 

różnej wartości. Niektóre otrzymał w spadku po ojcu. Zaniedbanie sprawiło, że 

rozmnożyły się na nich kolczaste rośliny. Inne sam nabył: kupił je od niedbałego 

człowieka i pozostawił. Jeszcze inne poprzecinał drogami, bo człowiek ten lubił 

wygodę i nie chciał nakładać drogi, idąc z jednego miejsca na drugie. Były 

wreszcie takie, najbliższe domu, którym poświęcił całą swą troskę, aby mieć 

przed domem przyjemny widok. Te ostatnie były dobrze uprzątnięte z kamieni, 
cierni, chwastów i innych rzeczy. 

Człowiek ten wziął worek z ziarnem – najlepszym ziarnem – i zaczął siać. Ziarno 

padło na pola najbliższe domu, na dobrą glebę, pulchną, zaoraną, oczyszczoną, 

dobrze nawożoną. Upadło też na pola poprzecinane ścieżkami i drogami, które 

urodzajną ziemię okryły brudem suchego pyłu. Inna część [ziarna] upadła na 

pola, na których nieudolność człowieka pozwoliła wyrosnąć ciernistym roślinom. 

Co prawda przeorał je pług i wydawało się, że już ich nie ma. Tymczasem 

chwasty te nadal istniały, gdyż tylko ogień, który niszczy je zupełnie, nie 

pozwala im się odrodzić. Reszta ziarna padła na kupione za bezcen pola, które 

człowiek pozostawił takimi, jakie były: niezbyt głęboko zaorane, nie 

oczyszczone z kamieni, rozrzuconych po ziemi. Tworzyły one na niej jakby 
twardy bruk, w który nie mogły wrosnąć delikatne korzenie. 

Po zasianiu całego ziarna powrócił do domu i powiedział: “O! Jak dobrze! Teraz 

trzeba tylko czekać na żniwa.” Potem cieszył się, bo z upływem dni widział, jak 

kiełkuje ziarno na polach blisko domu i jak wyrasta... O! Jakie jedwabiste 

dywany! A potem kłosy... O, co za morze! Zboże następnie bielało i uderzając 

kłosami śpiewało niebu „hosanna‟. Człowiek mówił sobie: “Wszystkie pola będą 
jak to! Przygotujmy sierpy i spichlerze. Ileż chleba! Ile złota!” I zachwycał się... 

Zebrał zboże z pól najbliższych domu, potem poszedł na te, które odziedziczył 

po ojcu, lecz pozostawił zdziczałe. Stanął z otwartymi ustami. Ziarno wzeszło co 

prawda obficie, bo pola były dobre, a ziemia – o którą dbał ojciec – żyzna i 

urodzajna, jednak jej żyzność sprawiła, że wzrosły również ciernie, poruszone 

wprawdzie przez pług, lecz wciąż żywe. Wyrosły one i stworzyły prawdziwy 

dach z gałązek tak najeżonych cierniami, że kiełki nie mogły się przez nie 

przedostać. Przebiło się tylko kilka rzadkich kłosów. Reszta była prawie 
całkowicie martwa, zaduszona.  

Człowiek powiedział sobie: “Nie zadbałem o to miejsce. Gdzie indziej jednak nie 

było cierni, tam będzie lepiej”. I poszedł na pola niedawno nabyte. Zaskoczenie 

zwiększyło smutek. Cienkie i wyschłe listki zbóż leżały wszędzie jak suche 

siano. Suche siano! “Jak to? Jak to?” – pytał człowiek, jęcząc. “Przecież tu nie 

było cierni! Przecież ziarno było takie samo! Przecież zboże wyrosło gęste i 

piękne! Widać to po listkach dobrze uformowanych i licznych. Dlaczego zatem 

wszystko zmarniało i nie powstały nawet kłosy?” Z bólem zaczął ryć w ziemi, 

aby zobaczyć, czy znajdzie tam gniazda kretów lub inne szkodniki. Nie, nie było 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#4


 170 

ani robaków, ani gryzoni. Ale ile kamieni, ileż kamieni, rumowisko! Pola były 

nimi zupełnie pokryte i odrobina ziemi, która je okrywała, wprowadzała w błąd. 

O, gdyby użył pługa w odpowiednim czasie! O, gdyby trochę pokopał, zanim 

nabył te pola, zanim je zakupił jako teren dobry! O! Gdyby przynajmniej – 

popełniwszy błąd ich zakupienia za proponowaną sumę, bez upewnienia się co 

do ich wartości – użyźnił je, nawet za cenę zmęczenia! Teraz było już za późno i 
żale były zbyteczne. 

Człowiek podniósł się, upokorzony, i udał się na pola, które poprzecinał małymi 

ścieżkami dla swej wygody... I rozdarł z bólu szaty. Nie było tam nic, zupełnie 

nic... Ciemną ziemię pola okrywała lekka warstwa białego pyłu... Człowiek upadł 

na ziemię, jęcząc: “A tu, dlaczego? Tu nie ma cierni ani kamieni. Przecież to są 

nasze pola. Dziadek, ojciec i ja zawsze je posiadaliśmy i przez długie, długie lata 

użyźnialiśmy je. Zrobiłem na nich wprawdzie ścieżki, usunąłem ziemię z pól, 

lecz to nie mogło ich uczynić do tego stopnia nieurodzajnymi...” Płakał jeszcze, 

kiedy została mu udzielona odpowiedź na jego bolesne skargi. Ogromne stada 

ptaków uporczywie chodziły od ścieżek do pola, od pola do ścieżek, aby szukać, 

szukać, szukać ziaren, ziaren, ziaren... Pole stało się siatką dróżek, na których 

brzegi upadły ziarna i przyciągnęły stada ptaków. Zjadły najpierw ziarno, leżące 

na ścieżkach, a potem to z pola, aż do ostatniego ziarenka. 

Tak więc ten sam zasiew na różnych polach przyniósł odmienny plon: tu 

stokrotny, tam sześćdziesięciokrotny, gdzie indziej trzydziestokrotny, a jeszcze 

gdzie indziej nie przyniósł go wcale. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. 

Zasiew to Słowo, które jest takie samo dla wszystkich. Miejsca, na które ono 

pada, to wasze serca. Niech każdy to pojmie i zastosuje. Pokój niech będzie z 

wami.» 

Potem zwracając się do Piotra, mówi mu: 

«Odpłyń tak daleko, jak możesz, i zatrzymaj się po drugiej stronie.» 

Podczas gdy dwie łodzie posuwają się nieco po rzece, aby potem zatrzymać się 

przy brzegu, Jezus siada i pyta nowego ucznia: 

«Kto został teraz u ciebie w domu?» 

«Moja matka i starszy brat, od pięciu lat żonaty. Siostry rozproszyły się po 

okolicy. Mój ojciec był bardzo dobry i matka go opłakuje, zasmucona...» 

Młodzieniec przerywa nagle, bo czuje szloch podchodzący do serca. Jezus bierze 

go za rękę i mówi: 

«Ja też poznałem ten ból i widziałem, jak płakała Moja Matka. Rozumiem cię 

więc dobrze...» 

Tarcie łodzi o brzeg przerywa rozmowę. Wysiadają. Tu nie ma już niskich 

pagórków Betsaidy zanurzających – jeśli można tak powiedzieć – swe nosy w 

jeziorze, lecz równina z bogatymi plonami, rozciągająca się na brzegu 

naprzeciw Betsaidy od strony północnej. 

«Idziemy do Meron?» – pyta Piotr. 

«Nie. Pójdziemy ścieżką przez pola.» 

Pola, piękne i dobrze utrzymane, ukazują kłosy jeszcze delikatne, lecz już 

uformowane. Wszystkie są tej samej wysokości. Z powodu lekkiego falowania, 

którym znaczy je chłodny wiatr od północy, wydają się tworzyć inne małe 
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jezioro, na którym rolę żagli spełniają drzewa wznoszące się to tu, to tam, pełne 

świergotu ptaków.  

«Te pola nie są jak te z przypowieści» – zauważa kuzyn Jakub. 

«Nie, z pewnością! Ptaki ich nie zniszczyły, nie ma cierni ani kamieni. Piękne 

ziarno! Za miesiąc będzie już jasne... a za dwa miesiące gotowe pod sierp i do 
spichrza.» – mówi Judasz Iskariota. 

«Nauczycielu... przypominam Ci, co powiedziałeś w moim domu. Tak pięknie 

mówiłeś. Jednak zaczynam mieć w głowie zamęt, podobny do tych obłoków w 

górze...» – mówi Piotr. 

«Dziś wieczorem ci to wyjaśnię. Jesteśmy już niedaleko Korozain. – Patrząc na 

nowego ucznia Jezus mówi: – Daje się temu, kto daje; posiadanie zaś nie 

odbiera zasługi płynącej z daru. Zaprowadź Mnie do [rodzinnego] grobu i do 
domu twojej matki.» 

Młody mężczyzna klęka i zalany łzami całuje rękę Jezusa. 

«Wstań. Chodźmy. Mój duch odczuł twój smutek. Moją miłością chcę umocnić 

twoją odwagę.» 

«Izaak, starzec, opowiadał mi, jak bardzo jesteś dobry. Izaak, wiesz? Ten, 

któremu uzdrowiłeś córkę. On mnie pouczał. Widzę jednak, że Twoja dobroć jest 

jeszcze większa, niż mówił.» 

«Pójdziemy też pozdrowić starca, aby mu podziękować za to, że Mi dał ucznia.» 

Przybywają do Korozain i pierwszym napotkanym domem jest właśnie dom 

Izaaka. Starzec akurat wraca do domu. Na widok grupy złożonej z Jezusa i 

[uczniów] – w której jest młodzieniec z Korozain – podnosi rękę z laską, 

wstrzymuje oddech i otwiera usta. Jezus uśmiecha się i Jego uśmiech 
przywraca mu mowę. 

«Niech Bóg Cię błogosławi, Nauczycielu! Skądże mi ten zaszczyt?» 

«Chcę ci powiedzieć: “dziękuję”.» 

«Ależ za co, mój Boże! To ja muszę Ci to powiedzieć. Ale wejdź, wejdź. O! Co za 

szkoda, że moja córka jest daleko, u swej teściowej! Bo wyszła za mąż, wiesz? 

Wszystkie błogosławieństwa [spływają], odkąd Cię spotkałem! Wyzdrowiała, a 

zaraz potem bogaty krewny powrócił z daleka, wdowiec z dziećmi 

potrzebującymi matki... O! Przecież już Ci to wszystko mówiłem! Mam starą 
głowę! Wybacz mi.» 

«Twoja głowa jest mądra, dlatego zapomina pochwalić się dobrem, uczynionym 

dla Nauczyciela. Zapomnieć o uczynionym przez siebie dobru to mądrość. 
Ujawnia pokorę i ufanie Bogu.» 

«Ale ja... nie wiem...» 

«A ten uczeń, to nie dzięki tobie go mam?» 

«O!... Przecież ja nic nie uczyniłem, wiesz o tym. Powiedziałem mu tylko 

prawdę... i cieszę się, że Eliasz jest z Tobą.»  

Starzec odwraca się do Eliasza ze słowami: 
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«Twoja matka po pierwszym zaskoczeniu otarła łzy, kiedy się dowiedziała, że 

zostałeś z Nauczycielem. Twój ojciec miał pomimo to godny pogrzeb. Niedawno 
został złożony w grobie.» 

«A mój brat?» 

«Milczy... wiesz... twoja nieobecność była dla niego czymś ciężkim... z powodu 
wioski... On jeszcze tak myśli...» 

Młodzieniec zwraca się do Jezusa: 

«Powiedziałeś to. Jednak nie chciałbym, aby on był umarły... Spraw, żeby ożył 

jak ja i niech Ci służy.» 

Inni nie rozumieją i patrzą na siebie pytająco. Jezus odpowiada: 

«Nie trać nadziei i trwaj.» 

Potem błogosławi Izaaka i wychodzi mimo jego nalegania. 

Zatrzymują się najpierw przy zamkniętym grobie. Modlą się. Następnie, przez 

winnicę częściowo uprzątniętą, idą do domu Eliasza. 

Spotkanie dwóch braci jest raczej chłodne. Starszy jest obrażony i chce to 

okazać. Młodszy czuje się po ludzku winny i nie reaguje. Wchodzi jednak matka. 

Bez słowa rzuca się na twarz i całuje kraj szaty Jezusa. Jej przybycie 

rozpogadza atmosferę i umysły na tyle, że wszyscy chcą uczcić Nauczyciela. 
Jednak Jezus niczego nie przyjmuje i mówi tylko:  

«Niech wasze serca będą sprawiedliwe wobec siebie nawzajem, jak 

sprawiedliwym był ten, którego opłakujecie. Nie nadawajcie ludzkiego piętna 

temu, co jest nadludzkie: śmierci i wezwaniu do misji. Dusza sprawiedliwego 

nie jest wstrząśnięta tym, że jego syn nie był przy wkładaniu do grobu jego 

zwłok. Przeciwnie nawet, uspokoiła się, myśląc o bezpiecznej przyszłości swego 

Eliasza. Niech światowy sposób myślenia nie mąci łaski powołania. Chociaż 

świat mógł się dziwić, nie widząc go przy grobie ojca, jednak aniołowie radowali 

się widząc go u boku Mesjasza. Bądźcie sprawiedliwi. Niech syn będzie pociechą 

dla ciebie, matko. Wychowałaś go mądrze i został wezwany przez Mądrość. 

Wszystkich was błogosławię. Pokój niech będzie z wami, teraz i na zawsze.» 

Powracają na drogę, którą szli, aby udać się do rzeki i do Betsaidy. Eliasz nie 

zatrzymał się ani na chwilę na rodzicielskim progu. Po pożegnalnym pocałunku 

matki poszedł za Nauczycielem z prostotą dziecka, idącego za swoim ojcem. 

40. POUCZENIE W KUCHNI, W DOMU PIOTRA. WIADOMOŚĆ O POJMANIU 

CHRZCICIELA. 

Napisane 7 czerwca 1945. A, 5254-5269. 

Oto znowu znajdujemy się w kuchni Piotra. Posiłek był obfity, bo półmiski z 

resztkami ryby i mięsa, sera, suszonych lub przynajmniej pomarszczonych 

owoców, placków miodowych stoją na kredensie, przypominającym trochę 
nasze toskańskie skrzynie. Amfory i kubki są jeszcze w nieładzie na stole. 

Małżonka Piotra musiała chyba dokonywać cudów, aby sprawić przyjemność 

mężowi, i pracowała cały dzień. Teraz, zmęczona, lecz zadowolona, pozostaje w 

kącie i słucha tego, co mówi jej mąż i inni. Patrzy na swego Szymona. Musi być 

dla niej wielkim człowiekiem, choć jest nieco wymagający. Kiedy słyszy, jak 

posługuje się nowymi słowami – ten, który przedtem mówił wyłącznie o 
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łodziach, sieciach, rybach i pieniądzach – mruży oczy, jakby raziło ją zbyt silne 

światło. Piotr – czy to z radości, że gości Jezusa przy swoim stole, czy też z 

powodu obfitego posiłku, jaki im podano – jest jakby natchniony tego wieczora i 

ujawnia się w nim przyszły Piotr, który będzie przemawiał do tłumów. Nie 

wiem, jaka uwaga towarzysza sprowokowała Piotra do zaskakującej 
odpowiedzi: 

«Stanie się z nimi jak z budowniczymi wieży Babel. Ich pycha spowoduje 

upadek ich nauk i zostaną nimi przywaleni.» 

Andrzej oponuje: 

«Bóg jest Miłosierdziem. Przeszkodzi upadkowi, żeby mieli czas się nawrócić.» 

«Nawet o tym nie myśl. Dla uwieńczenia swej pychy posłużą się oszczerstwem i 

prześladowaniem. O! Już to przeczuwam. Będą nas prześladować, aby nas 

rozproszyć jako znienawidzonych świadków. Ale kiedy zdradliwie zaatakują 
Prawdę, Bóg pomści się i zginą.» 

«Czy będziemy mieć siłę do wytrwania?» – pyta Tomasz. 

«Właśnie... ja nie będę jej miał, lecz powierzam się Jemu.»  

Piotr wskazuje Nauczyciela, który słucha i milczy, stojąc z głową nieco 
pochyloną, jakby dla ukrycia wyrazu Swej twarzy. 

«Myślę, że Bóg nie da nam doświadczeń przewyższających nasze siły» – 

stwierdza Mateusz. 

«Albo przynajmniej powiększy nasze siły, gdy wzrosną doświadczenia» – mówi 

Jakub, syn Alfeusza. 

«On już to uczynił. Ja byłem bogaty i potężny. Gdyby Bóg nie zechciał mnie 

zachować dla Swoich planów, zginąłbym z rozpaczy, gdy byłem prześladowany i 

trędowaty. Targnąłbym się na siebie... Zamiast tego w moim całkowitym upadku 

zstąpiło na mnie nowe bogactwo, którego nigdy przedtem nie posiadałem, 

bogactwo pewności: “Bóg istnieje”. Przedtem... Bóg... Tak, byłem wierzącym, 

byłem wiernym Izraelitą. Była to jednak wiara sformalizowana. Wydawało mi 

się, że Jego nagroda była zawsze mniejsza, niż [zasługiwały na to] moje cnoty. 

Pozwalałem sobie na dyskutowanie z Bogiem, bo czułem się kimś ważnym na 

ziemi. Szymon Piotr ma rację. Ja także budowałem wieżę Babel z 

samouwielbienia i zadowolenia z własnego ja. Kiedy wszystko zwaliło się na 

mnie i kiedy byłem robakiem rozgniecionym pod ciężarem całej tej 

bezużytecznej ludzkiej natury, wtedy nie dyskutowałem już z Bogiem, lecz z 

samym sobą, z moim szalonym ja i skończyłem na zniszczeniu go. I im bardziej 

to robiłem – torując drogę Temu, który według mnie jest Bogiem immanentnym 

w stosunku do naszego bytu, do nas, istot ziemskich – tym bardziej 

otrzymywałem nową siłę, nowe bogactwo. Miałem pewność, że nie jestem sam i 

że Bóg czuwa nad człowiekiem zwyciężonym przez człowieka i przez zło» [– 

mówi Szymon Zelota.] 

«Kim jest, według ciebie, Bóg, o którym powiedziałeś: “Bóg immanentny w 

stosunku do naszego bytu, do nas, istot ziemskich”? Co chcesz powiedzieć? Nie 

rozumiem i to wydaje mi się herezją. Bóg jest tym, którego znamy poprzez 
Prawo i Proroków. Nie ma innego» – mówi dość surowo Judasz Iskariota. 

«Gdyby Jan tu był, powiedziałby to lepiej niż ja. Mówię ci po prostu tak, jak 

umiem. Bóg jest tym, którego znamy dzięki Prawu i Prorokom, to prawda. 
Jednak co o Nim wiemy? W jaki sposób [Go poznajemy]?» 
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Juda, syn Alfeusza, wybucha: 

«Mało i źle. Prorocy, którzy nam Go opisali, znali Go jeszcze. My jednak mamy o 

Nim pojęcie niejasne, przesączone przez przeszkodę złożoną z licznych 

wyjaśnień nagromadzonych przez sekty...» 

«Przez sekty? Ależ co ty mówisz! Nie ma u nas sekt. Jesteśmy synami Prawa. 
Wszyscy» – mówi Iskariota oburzony, napastliwy. 

«Synowie praw, lecz nie – Prawa. Jest drobna różnica pomiędzy liczbą 

pojedynczą a mnogą. Oto co jest w rzeczywistości: jesteśmy synami tego, co 

stworzyliśmy, a już nie tego, co Bóg nam dał» – odpowiada Tadeusz. 

«Prawa zrodziły się z Prawa» – mówi Iskariota. 

«Choroby też zrodziły się z naszego ciała, a nie powiesz mi przecież, że są 

czymś dobrym» – odpowiada Tadeusz. 

«Pomóżcie mi się wreszcie dowiedzieć, co to jest Bóg immanentny Szymona 

Zeloty» [– mówi] Iskariota, który nie potrafiąc odpowiedzieć na uwagę Judy, 
syna Alfeusza, próbuje powrócić do punktu wyjścia. 

Szymon Zelota mówi: 

«Abyśmy coś zrozumieli, naszym zmysłom potrzeba zawsze jakiegoś określenia. 

Każdy z nas – mówię o nas, wierzących – przyjmuje mocą wiary Najwyższego 

Pana i Stwórcę, Boga wiecznego, który jest w Niebie. Jednak każda istota 

potrzebuje więcej niż tej wiary nagiej, dziewiczej, bezcielesnej, odpowiedniej i 

wystarczającej aniołom, którzy widzą i kochają Boga w sposób duchowy, dzieląc 

z Nim naturę duchową i mając zdolność widzenia Boga. My mamy potrzebę 

stworzenia sobie “obrazu” Boga. Ten obraz jest uczyniony z istotnych cech, 

jakie przypisujemy Bogu, aby nadać imię Jego absolutnej i nieskończonej 

doskonałości. Im bardziej dusza się skupia, tym dokładniej poznaje Boga. Oto, 

co rozumiem przez „Bóg immanentny‟. Nie jestem filozofem. Być może to 

pojęcie nie jest tu odpowiednie. Jednak w sumie Bóg immanentny to odczucie 

Boga, spostrzeganie Boga w naszym duchu, odczuwanie Go i rozumienie nie 

tylko jako abstrakcyjnego pojęcia, lecz jako rzeczywistej obecności, dającej 
nam siłę i nowy pokój.» 

«No dobrze. Ale właściwie to jak Go odczuwasz? Jaka jest różnica pomiędzy 

odczuciem przez wiarę i odczuciem przez immanencję?» – pyta Iskariota nieco 
ironicznie. Włącza się Piotr: 

«Bóg jest bezpieczeństwem, chłopcze. Odczuwasz Go – jak mówi Szymon 

używając terminu, którego dokładnie nie rozumiem, lecz którego ducha 

pojmuję. Uważam, że nasza bolączka polega na rozumieniu litery zamiast ducha 

Bożych słów – to znaczy, że udaje ci się uchwycić nie tylko pojęcie straszliwego 

majestatu, lecz najsłodszego ojcostwa Boga. Odczuwać Go oznacza, że – kiedy 

cały świat cię niesprawiedliwie osądza i potępia – Ten Jedyny, On, 

Przedwieczny, który jest dla ciebie Ojcem, nie osądza cię, lecz odpuszcza ci i 

pociesza cię. Odczuwać Go oznacza, że kiedy cały świat cię znienawidzi, ty 

będziesz odczuwał na sobie miłość większą niż cały świat. To oznacza, że sam – 

w więzieniu lub na pustyni – zawsze będziesz czuł, że Ktoś do ciebie przemawia 

słowami: “Bądź święty, aby być jak twój Ojciec”. To oznacza, że przez 

prawdziwą miłość do Boga - Ojca ostatecznie dochodzi się do odczuwania Go 

jako takiej właśnie Istoty, uznaje się Go, działa, przyjmuje lub porzuca 

[wszystko] ponad ludzką miarę, myśląc jedynie o odpłaceniu miłością za miłość, 
o naśladowaniu – jak to tylko możliwe – Boga w działaniach Jemu właściwych.» 
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«Jesteś pyszałkiem! Naśladować Boga! Tego ci nie wolno» – osądza Iskariota. 

«To nie pycha. Miłość prowadzi do posłuszeństwa. Naśladowanie Boga wydaje 

mi się jedną z form okazywania posłuszeństwa, bo Bóg mówi, że stworzył nas 

na Swój obraz i podobieństwo» – odpowiada Piotr. 

«To On nas stworzył i my nie powinniśmy wznosić się wyżej.» 

«Ależ, jesteś biedakiem, jeśli myślisz w ten sposób, drogi chłopcze! 

Zapomniałeś, że upadliśmy i Bóg chce nas doprowadzić do tego, czym byliśmy.» 

Jezus zabiera głos: 

«Więcej nawet, Piotrze, Judaszu i wy wszyscy. Doskonałość Adama mogłaby 

wzrastać jeszcze bardziej dzięki miłości, [nawet gdyby nie zaistniał grzech 

pierworodny]. Przez nią stawałby się on coraz wierniejszym obrazem swojego 

Stwórcy. Adam bez zmazy grzechu byłby najczystszym odbiciem Boga. Dlatego 

też Ja mówię: “Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski”. Jak 

Ojciec – a więc jak Bóg. Piotr powiedział bardzo dobrze, także Szymon. Proszę 
was, abyście pamiętali o ich słowach i stosowali je do waszych dusz.» 

Mało brakuje, by małżonka Piotra nie omdlała z radości, słuchając takich 

pochwał dla męża. Płacze za swą zasłoną, spokojna i szczęśliwa. Piotr tak 

poczerwieniał, że wydaje się przechodzić atak apopleksji. Oniemiał na chwilę, a 
potem mówi: 

«Dobrze, daj mi więc nagrodę. Przypowieść z dzisiejszego poranka...» 

[por. Mt 13,10n, Mk 4,10n, Łk 8,9n] Inni przyłączają się do Piotra, mówiąc: 

«Tak. Obiecałeś to. Przypowieści są bardzo użyteczne, aby zrozumieć 

porównanie, lecz my pojmujemy, że mają one sens, który je przekracza. 
Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» 

«Im bowiem nie jest dane zrozumieć więcej niż to, co Ja wyjaśniam. Wam dane 

jest o wiele więcej, gdyż wy, Moi apostołowie, musicie poznać tajemnicę i 

dlatego jest wam dawane zrozumienie tajemnic Królestwa Niebieskiego. Mówię 

wam więc: “Pytajcie, jeśli nie rozumiecie ducha przypowieści”. Wy dajecie 

wszystko i wszystko też jest wam dawane, abyście wy z kolei mogli dawać 

wszystko. Oddajecie Bogu wszystko: uczucia, czas, interesy, wolność, życie. I 

Bóg daje wam wszystko dla wynagrodzenia i dla uzdolnienia was do dawania 

wszystkiego w Jego imię temu, kto do was przychodzi. Tak więc temu, kto daje, 

będzie dane, i to w obfitości. Jednak temu, kto daje tylko częściowo lub nie dał 
wszystkiego, zostanie odebrane nawet to, co ma.  

Mówię do nich w przypowieściach, aby patrząc widzieli tylko to, co oświetla ich 

pragnienie przylgnięcia do Boga; aby słuchając – również dzięki swemu 

pragnieniu przylgnięcia – słyszeli i rozumieli. Wy widzicie! Wielu słyszy Moje 

słowa, niewielu – [chce] przylgnąć do Boga. Ich duchy pozbawione są dobrej 

woli. Na nich spełnia się proroctwo Izajasza: “Słuchać będziecie waszymi 

uszami, a nie usłyszycie. Patrzeć będziecie waszymi oczami, a nie ujrzycie.” Bo 

lud ten ma nieczułe serce, uszy zatwardziałe i oczy zamknięte, aby nie widzieć i 
nie słyszeć, aby nie słyszeć swym sercem i nie nawrócić się, abym ich uzdrowił.  

[por. Łk 10,23n] Jednak wy błogosławieni jesteście z powodu waszych oczu, 

które widzą, i waszych uszu, które słyszą, z powodu waszej dobrej woli! 

Zaprawdę powiadam wam, że wielu Proroków i wielu sprawiedliwych pragnęło 

widzieć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, słyszeć to, co wy słyszycie, a wcale nie 

usłyszeli. Spaliło ich pragnienie zrozumienia tajemnicy słów, lecz kiedy zgasło 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#10
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#10
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#9
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-10.htm#23
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światło proroctwa słowa, które pozostały, stały się – nawet dla świętego, który 

je otrzymał – jak wygasły węgiel.  

Jedynie Bóg Sam Siebie objawia. Kiedy odchodzi Jego światło, po osiągnięciu 

swego celu rozjaśnienia tajemnicy, niezdolność zrozumienia ściska – jak 

bandaże mumii – królewską prawdę otrzymanego słowa. Dlatego też 

powiedziałem ci tego ranka: “Pewnego dnia odnajdziesz wszystko, co ci dałem”. 

Teraz nie możesz zapamiętać. Jednak później światłość zstąpi na ciebie nie na 

chwilę, lecz na [czas] nierozerwalnego małżeństwa Ducha Przedwiecznego z 

twoim. Uczyni ona nieomylnym twoje nauczanie w tym, co dotyczy Królestwa 

Bożego. I jak stanie się to dla ciebie, tak będzie też dla twych następców, jeśli 

żyć będą [karmiąc się] Bogiem jako swoim jedynym chlebem.  

[por. Mt 13,18n, Mk 4,14n;  Łk 8,11n] Posłuchajcie teraz ducha przypowieści. 

Mamy cztery rodzaje pól: urodzajne, zarośnięte cierniami, pokryte kamieniami i 

pełne ścieżek. Tak samo mamy cztery rodzaje duchów.  

Są duchy szlachetne, duchy o dobrej woli, przygotowane swą pracą i dobrą 

pracą apostoła – „prawdziwego‟ apostoła. Istnieją bowiem tacy, którzy noszą to 

imię, lecz nie posiadają apostolskiego ducha. Ci są groźniejszymi zabójcami dla 

kształtującej się woli niż ptaki, ciernie i kamienie. Wprowadzają taki zamęt 

swym nieprzejednaniem, pośpiechem, naganami, groźbami, że na zawsze 

oddalają od Boga. Są inni, którzy przeciwnie – przez stałe podlewanie 

łagodnością nie na miejscu – sprawiają, że nasienie gnije w zbyt wilgotnej 
ziemi. Przez swój brak siły pozbawiają mocy dusze, którymi się zajmują.  

Pozostańmy jednak przy prawdziwych apostołach, którzy są czystymi 

zwierciadłami Boga. Oni są ojcowscy, miłosierni, cierpliwi i równocześnie silni 

jak ich Pan. Duchy przygotowane przez nich oraz przez wysiłek własnej woli 

podobne są do pól urodzajnych, pozbawionych kamieni i cierni, wolnych od 

chwastów i życicy. W nich rozwija się słowo Boże i wszelkie słowo. Ziarno 

kiełkuje i wytwarza kłos, dając tu plon stokrotny, tam sześćdziesięciokrotny, a 

jeszcze gdzie indziej – trzydziestokrotny.  

Czy są tacy pośród idących za Mną? Oczywiście, i oni będą świętymi. Należą do 

nich [osoby] z wszystkich klas, z wszystkich krain. Są także poganie i nawet oni 

wydadzą plon stokrotny – dzięki swej dobrej woli, jedynie dzięki niej albo też 
dzięki niej oraz woli apostoła lub ucznia, który Mi ich przygotowuje. 

Pola pełne cierni to takie, na które niedbalstwo pozwoliło przeniknąć ciernistej 

plątaninie własnych spraw, które tłumią dobre ziarno. Trzeba zawsze się 

pilnować, zawsze, zawsze. Nigdy nie można powiedzieć: “Och! Już jestem 

uformowany, obsiany i mogę być spokojny, bo wydam plon na życie wieczne”. 

Trzeba być czujnym, gdyż walka pomiędzy Dobrem a Złem jest stała. Czy 

kiedykolwiek obserwowaliście rodzinę mrówek, które wchodzą do domu? Oto są 

na palenisku. Niewiasta nie zostawia już na nim pożywienia i kładzie je na stole. 

Mrówki jednak je wywęszą w powietrzu i szturmują stół. Niewiasta stawia je w 

kredensie, a one przechodzą przez zamek. Niewiasta zawiesza zapasy na 

suficie, a one przebywają długą drogę wzdłuż murów i belek, schodzą po 

sznurkach i zjadają wszystko. Niewiasta je pali, zalewa wrzątkiem lub zatruwa i 

potem jest spokojna, sądząc, że je wyniszczyła. O! Jeśli nie czuwa, jaką ma 

niespodziankę! Oto wychodzą te, które właśnie się urodziły, i wszystko zaczyna 

się od nowa. Tak jest jak długo żyjemy. Trzeba mieć się na baczności, 

wykorzeniać wschodzące chwasty, w przeciwnym razie robią zadaszenie z cierni 

i duszą ziarno. Troski tego świata, ułuda bogactw wytwarzają gąszcz, duszą 
zasiane przez Boga rośliny i przeszkadzają im uformować kłosy. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#11
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Oto teraz pola pełne kamieni. Ileż ich jest w Izraelu! To ci, którzy należą do 

synów “praw”, jak powiedział bardzo słusznie Mój brat Juda. Nie ma w nich 

jedynego kamienia Świadectwa, nie ma w nich kamienia Prawa. Jest kamienisty 

grunt utworzony z małych, nędznych ludzkich praw ustanowionych przez ludzi. 

Tak bardzo ich wiele. Swoim ciężarem przywaliły nawet Kamień Prawa. To 

rumowisko, przeszkadzające jakiemukolwiek zakorzenieniu się ziarna. Korzeń 

nie jest już odżywiany. Nie ma już ziemi, nie ma odżywczych soków. Woda 

wywołuje gnicie, bo stoi jakby na kamiennej posadzce. Słońce ogrzewa ją i pali 

małe roślinki. To duchy tych, którzy złożonymi ludzkimi doktrynami zastąpili 

prostą naukę Boga. Oni przyjmują – i to nawet z radością – Moje słowo. W danej 

chwili ono ich porusza i przyciąga. Ale potem... Trzeba by heroizmu mozolnej 

orki w celu oczyszczenia pola, duszy i umysłu, z całej warstwy kamieni 

krasomówców. Wtedy ziarno wypuściłoby korzeń i uformowałoby silny pęd. 

Inaczej... nic nie wyda. Wystarczy lęk przed ludzkim prześladowaniem. 

Wystarczy myśl: “A co potem? Co zrobią mi mocni?” – i biedne ziarno usycha 

bez pożywienia. Wystarczy, że całe to kamieniste podłoże poruszy się z pustym 

hałasem wielu setek przepisów, które zajęły miejsce Przepisu, i oto człowiek 

ginie wraz z otrzymanym ziarnem... Izrael jest ich pełen. To wyjaśnia, w jakim 
stopniu droga ku Bogu idzie w kierunku przeciwnym drodze ludzkiej potęgi.  

Wreszcie na koniec – pola pełne ścieżek, zakurzone, ogołocone. To ludzie tego 

świata, egoiści. Wygoda stanowi dla nich prawo, przyjemność jest ich celem. 

Nie trudzić się, spać, śmiać się, jeść... Duch tego świata jest ich królem. Pył 

światowości pokrywa teren, który staje się jałowy. Ptaki, czyli różne formy 

rozwiązłości, rzucają się na tysiące ścieżek utworzonych, aby ułatwić nam życie. 

Duch świata, to znaczy Zły, wydziobuje i niszczy wszelkie ziarno, które pada na 

ten teren otwarty dla wszelkich form zmysłowości i lekkomyślności.  

Zrozumieliście? Czy macie jeszcze jakieś pytania? Nie? Możemy więc udać się na 

spoczynek, aby jutro iść do Kafarnaum. Zanim rozpoczniemy wędrówkę do 
Jerozolimy na Paschę, muszę jeszcze pójść w jedno miejsce.» 

«Czy pójdziemy przez Arymateę?» – pyta Iskariota. 

«To nie jest pewne. To zależy od...» 

Ktoś gwałtownie puka do drzwi. 

«Któż to może być o tej porze?» – zastanawia się Piotr wstając otworzyć. 

Ukazuje się Jan – wstrząśnięty, pokryty kurzem, z widocznymi śladami łez na 

twarzy. 

«Ty tutaj? – wołają wszyscy – Co się stało?» 

Jezus wstaje i pyta tylko: 

«Gdzie jest Matka?» 

Jan podchodzi, klęka u stóp swego Nauczyciela, wyciągając ręce, jakby w 

poszukiwaniu pomocy. Mówi: 

«Matka jest bezpieczna, ale płacze – jak i ja oraz jak wielu ludzi – i prosi Cię, 

abyś nie szedł wzdłuż brzegu Jordanu z naszej strony. Kazała mi z tego powodu 
wrócić, bo... bo Jan, Twój kuzyn, został wtrącony do więzienia...» 

Jan płacze i wielkie wzruszenie ogarnia wszystkich obecnych. Jezus bardzo 

blednie, lecz nie okazuje wzburzenia. Mówi tylko: 

«Wstań i opowiadaj.» 
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«Szedłem na południe z Matką i niewiastami. Także Izaak i Tymon byli z nami. 

Trzy niewiasty i trzech mężów... Byłem posłuszny Twemu rozkazowi, by 

zaprowadzić Maryję do Jana... Ach! Ty wiedziałeś, że to miało być ostatnie 

pożegnanie!... Burze ostatnich dni zatrzymały nas zaledwie na kilka godzin, ale 

to wystarczyło, żeby Jan nie mógł już ujrzeć Maryi... Dotarliśmy o godzinie 
szóstej, a jego ujęto o pianiu koguta...» 

«Ale gdzie? Jak? Przez kogo? W jego grocie?» – wszyscy pytają, wszyscy chcą 

wiedzieć. 

«Został zdradzony. Posłużono się Twoim Imieniem, żeby go zdradzić!» 

«To straszne! Ale kto to był?» – krzyczą wszyscy. 

Jan drżąc wypowiada cichutko tę potworność, której nawet powietrze wolałoby 

nie słyszeć: 

«Jeden z jego uczniów...» 

Zgiełk dochodzi do szczytu. Jedni przeklinają, inni płaczą, jeszcze inni, 

oszołomieni, trwają w bezruchu jak posągi. Jan rzuca się Jezusowi na szyję i 

woła: 

«Boję się o Ciebie! O Ciebie! O Ciebie! Święci mają swych zdrajców, którzy 

sprzedają się za złoto... za złoto i z powodu lęku przed wielkimi, pragnąc 

nagrody... przez... przez posłuszeństwo szatanowi. Z tysiąca tysięcy powodów! 

O! Jezu, Jezu, Jezu! Co za ból! Mój pierwszy nauczyciel! Mój Jan, który oddał 
mnie Tobie!» 

«Spokój, spokój! Na razie nic Mi się nie stanie.» 

«A potem? Potem? Patrzę na siebie... Patrzę na nich... Boję się wszystkich, 

nawet siebie. Pomiędzy nami będzie Twój zdrajca...» 

«Jesteś szalony? Sądzisz, że nie zostałby przez nas rozszarpany?» – krzyczy 

Piotr. 

A Iskariota: 

«O! Prawdziwy szaleniec! Ja nigdy nie zdradzę. Ale gdybym czuł się osłabiony 

do tego stopnia, aby to uczynić, zabiłbym siebie. To lepsze niż być zabójcą 
Boga.» 

Jezus wyzwala się z objęć Jana i gwałtownie potrząsa Iskariotą, mówiąc mu: 

«Nie bluźnij! Nic cię nie osłabi, jeśli ty tego nie chcesz. A gdyby to się zdarzyło, 

trzeba by płakać, a nie popełniać – prócz bogobójstwa – jeszcze innej zbrodni. 
Słabym staje się ten, kto zrywa żywą więź z Bogiem.» 

Potem odwraca się do Jana, który płacze z głową opartą o stół, i mówi [do 

niego]: 

«Mów po kolei. Ja także cierpię. To był Mój krewny i Mój Poprzednik.» 

«Widziałem jego uczniów, tylko część z nich, przygnębionych i rozwścieczonych 

na zdrajcę. Inni towarzyszyli Janowi do więzienia, aby być blisko niego, gdy 
będzie umierał.» 

«Ale on jeszcze nie umarł... Poprzednio potrafił się wydostać» – mówi Zelota, 

który bardzo kocha Jana i chce go pocieszyć. 
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«Nie umarł, lecz umrze» – odpowiada Jan. 

«Tak. Umrze. On wie o tym tak dobrze, jak Ja to wiem. Nic ani nikt nie ocali go 

tym razem. Kiedy? Nie wiem... Wiem, że nie ujdzie żywy z rąk Heroda» [– mówi 

Jezus.] 

«Tak, Heroda. Posłuchaj. On szedł ku tej gardzieli – przez którą i my 

przechodziliśmy powracając z Galilei, między górami Ebal i Garizim – bo zdrajca 

powiedział mu: “Mesjasz umiera, gdyż osaczyli Go wrogowie. Chce cię ujrzeć, 

aby powierzyć ci tajemnicę”. I Chrzciciel poszedł ze zdrajcą i kilkoma innymi. W 

cieniu wąwozu byli żołnierze Heroda, którzy go pojmali. Inni uciekli, zanosząc 

nowinę uczniom, blisko Enonu. Właśnie przybyli, kiedy dochodziłem z Matką. 

Straszne jest to, że był to jeden z naszych okolic... i że to faryzeusze z 

Kafarnaum są na czele spisku. Znaleźli Jana, by mu powiedzieć, że byłeś ich 

gościem i stamtąd odszedłeś do Judei... On nie opuściłby kryjówki dla nikogo, 

jedynie dla Ciebie...» 

Po opowiadaniu Jana zapada śmiertelna cisza. Jezus wydaje się wyczerpany, 

Jego ciemnoniebieskie oczy są jakby zamglone. Pochylił głowę, dłoń spoczywa 

jeszcze na ramieniu Jana, porusza ją lekkie drżenie. Nikt nie ośmiela się mówić. 
Jezus przerywa ciszę: 

«Pójdziemy do Judei inną drogą. Jednak jutro muszę iść do Kafarnaum, jak 

najwcześniej. Wypocznijcie. Idę między oliwki. Potrzebuję samotności.»  

«Z pewnością będzie płakał» – szepcze Jakub, syn Alfeusza. 

«Chodźmy za Nim, bracie» – mówi Juda Tadeusz. 

«Nie. Pozwólcie Mu płakać. Wyjdźmy tylko po cichu i nasłuchujmy. Boję się 

zewsząd zasadzek» – odpowiada Zelota. 

«Tak, chodźmy. My, rybacy – nad rzekę. Jeśli ktoś przybędzie stamtąd, 

zobaczymy go. Wy – pomiędzy drzewa oliwne. On jest z pewnością na zwykłym 

miejscu, blisko drzewa orzechowego. O świcie przygotujemy łodzie, aby być 

szybciej. Te węże! Co? Ja to mówiłem! Powiedz, chłopcze? Ale... czy Matka jest 
bezpieczna?» 

«O, tak! Nawet pasterze, uczniowie Jana, poszli z Nią. Andrzeju... nie 

zobaczymy już naszego Jana!» 

«Cicho! Milcz! Jakbym słyszał kukułkę... Jeden jest poprzednikiem drugiego i... 

i...» 

«Na Świętą Arkę! Milczcie! Jeśli jeszcze będziecie mówić o złym losie 

Nauczyciela, dam wam odczuć smak mojego wiosła na waszych plecach!» – 

krzyczy rozjuszony Piotr. Potem zwraca się do tych, którzy stoją wśród drzew 
oliwnych: 

«Wy weźcie kije, duże gałęzie. Są tam, na stosie, i rozejdźcie się z tą bronią. 

Pierwszego – który zbliży się do Jezusa, aby Mu zaszkodzić – zabijemy.» 

«Uczniowie! Uczniowie! Trzeba być ostrożnym wobec nowych!» – woła Filip. 

Nowy uczeń czuje się dotknięty i mówi: 

«Nie dowierzasz mi? Przecież to On mnie wybrał i chciał.» 

«Nie mówię o tobie, lecz o uczonych w Piśmie i faryzeuszach oraz o adorujących 

ich. To stamtąd przyjdzie zguba, wierzcie mi.» 
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Wychodzą i rozpraszają się. Jedni znajdują się w łodziach, inni – wśród oliwek 

na wzgórzach i wszystko się kończy. 

41. PRZYPOWIEŚĆ O DOBRYM ZIARNIE I O ŻYCICY 

Napisane 8 czerwca 1945. A, 5270-5282 

Jasny świt sprawia, że wody jeziora błyszczą jak [usiane] perłami, a wzgórza 

ogarnia lekka mgła jak muślinowa zasłona. Wyłaniają się spod niej 

wysubtelnione oliwki i orzechy, domy i pagórki okolic otaczających jezioro. 

Łodzie płyną spokojnie i cicho w kierunku Kafarnaum. Jednak w pewnym 

momencie Piotr skręca drążkiem steru tak gwałtownie, że łódź przechyla się na 

jedną stronę. 

«Co robisz?» – pyta Andrzej. 

«Jest tam łódź jednego puchacza! Wypływa właśnie z Kafarnaum. Mam dobre 

oczy, a od wczorajszego wieczora – węch ogara. Nie chcę, by nas widzieli. 
Wracam na rzekę. Pójdziemy pieszo.» 

Druga łódź wykonała ten sam manewr. Jakub, który trzyma ster, pyta Piotra: 

«Dlaczego to zrobiłeś?» 

«Powiem ci. Płyń za mną.» 

Jezus, śpiący w pozycji siedzącej na rufie, budzi się, kiedy są już prawie na 

wysokości Jordanu. 

«Co robisz, Szymonie?» – pyta. 

«Tu wysiadamy. W polu widzenia jest szakal. Nie możemy iść dziś do 

Kafarnaum. Pójdę tam najpierw dla rozeznania. Ze mną uda się Szymon i 

Natanael. Trzy godne osoby przeciw trzem niegodnym... jeśli tych niegodnych 
nie jest już więcej.» 

«Nie węsz teraz wszędzie zasadzek! Czy to nie łódź faryzeusza Szymona?» 

«Tak.» 

«On nie był przy pojmaniu Jana.» 

«Ja nic nie wiem.» 

«On Mnie zawsze szanuje.» 

«Ja nic nie wiem.» 

«Robisz ze Mnie tchórza.» 

«Ja nic nie wiem.» 

Choć Jezus nie ma ochoty się śmiać, musi się uśmiechnąć w obliczu świętego 

uporu Piotra.  

«Jednak musimy się udać do Kafarnaum. Jeśli nie dziś, to później...» 

«Powiedziałem, że ja tam pójdę najpierw i wybadam, i... w razie konieczności... 

zrobię jeszcze... to będzie trudne do przełknięcia... ale zrobię to z miłości ku 

Tobie... Pójdę... pójdę do centuriona prosić go o ochronę...» 
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«Ależ nie, nie trzeba!» 

Łódź zatrzymuje się na małej opuszczonej plaży naprzeciw Betsaidy. Wszyscy 

wysiadają. 

«Chodźcie, wy dwaj. Chodź i ty, Filipie. Wy, młodzi, zostańcie tutaj. Szybko to 

załatwimy.» 

Eliasz, nowy uczeń, prosi: 

«Chodź do mnie, Nauczycielu. Będę tak szczęśliwy, mogąc Cię ugościć...» 

«Idę. Szymonie, spotkamy się u Eliasza. Żegnaj, Szymonie. Idź. Bądź dobry, 

roztropny i miłosierny. Podejdź, niech cię ucałuję i pobłogosławię.» 

Piotr nie obiecuje być ani dobry, ani cierpliwy, ani miłosierny. Milczy i całuje 

swego Nauczyciela. Nawet Zelota, Bartłomiej i Filip całują na pożegnanie 
[Jezusa] i dwie grupy rozdzielają się, idąc w dwóch przeciwnych kierunkach. 

Kiedy wchodzą do Korozain, jutrzenka ustępuje przed pełnym dniem. Nie ma 

łodygi, która nie błyszczałaby klejnotami rosy. Wszędzie śpiewają ptaki. 

Powietrze jest czyste, świeże, wydaje się nawet mieć smak mleka, raczej 

roślinnego niż zwierzęcego. Unosi się zapach ziarna formującego się już w 

kłosach, migdałowce są ciężkie od owoców... to zapach, który odczuwałam w 
chłodne poranki na urodzajnych polach Równiny Padańskiej.  

Idą bardzo szybko do domu Eliasza. Jednak już wiele osób w Korozain wie, że 

Nauczyciel przybył, i gdy Jezus ma przekroczyć próg domu, nadbiega jakaś 

matka, wołając: 

«Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad moim dzieckiem!»  

W ramionach ma dziewczynkę, może dziesięcioletnią, bardzo wychudzoną, o 

woskowej cerze, bardziej niż woskowej: żółtawej. 

«Co jest twojej córce?» 

«To febra. Rozchorowała się na pastwiskach nad Jordanem, bo jesteśmy 

pasterzami bogatego człowieka. Ojciec wezwał mnie do chorej córki. Powrócił 

teraz w góry. Ale Ty wiesz, że z tą chorobą nie można iść na wyżyny. Jakże 

mogę tu zostać? Pan na razie mi pozwala. Jestem przy wełnie, przy lęgu 

zwierząt... Nadchodzi czas pracy dla nas, pasterzy. Zostaniemy odesłani albo 

rozdzieleni, jeśli pozostanę. Córka umrze, jeśli pójdę w [góry] Hermonu.» 

«Czy wierzysz, że mogę [ją uzdrowić]?» 

«Rozmawiałam z Danielem, pasterzem Elizeusza. Powiedział mi: “Nasze 

Dzieciątko uzdrawia wszelkie choroby. Idź odnaleźć Mesjasza.” Znad jeziora 

Meron przyszłam w poszukiwaniu Ciebie z nią na rękach. Chodziłabym tak 
długo, aż bym Cię znalazła...» 

«Nie musisz już więcej chodzić, chyba tylko po to, by wrócić do domu i do 

pracy. Córka jest zdrowa, bo Ja tego chcę. Idź w pokoju.» 

Niewiasta spogląda na córkę, a potem na Jezusa. Być może miała nadzieję, że w 

jednej chwili ujrzy córeczkę krągłą i w pięknych kolorach. Ale oto córka otwiera 

zmęczone oczy, które przedtem miała zamknięte. Patrzy na Jezusa i uśmiecha 
się. 
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«Nie obawiaj się, niewiasto, Ja cię nie oszukuję. Febra minęła. Z dnia na dzień 

[dziecko] będzie powracać do sił. Pozwól jej chodzić. Już nie upadnie i nie 
będzie czuła zmęczenia.» 

Matka stawia dziewczynkę na ziemi. Ta stoi wyprostowana i uśmiechnięta, 

coraz radośniejsza. Na koniec mówi srebrzystym głosikiem: 

«Błogosław Pana, mamo! Jestem uzdrowiona, czuję to!» – i w swej dziecięcej i 

pasterskiej prostocie rzuca się Jezusowi na szyję i całuje Go. Matka, 

powściągliwa, jak nakazuje wiek, upada na twarz i całuje szatę Pana, 
błogosławiąc Go. 

«Idźcie. Pamiętajcie o dobrodziejstwie, jakie otrzymałyście od Boga, i bądźcie 

dobre. Pokój niech będzie z wami.» 

Tłum tłoczy się w ogródku przy domu Eliasza i prosi Nauczyciela o słowo. Choć 

Jezus wcale nie ma ochoty mówić – tak jest przygnębiony z powodu pojmania 

Chrzciciela i sposobu, w jaki to się stało – udaje się w cień drzew i zaczyna 

przemawiać. 

[por. Mt 13,24-30] «W tym pięknym okresie, gdy zboże formuje kłosy, chcę 

wam opowiedzieć przypowieść o ziarnie. Posłuchajcie. 

Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swoim 

polu. Gdy jednak człowiek ten i jego słudzy spali, przybył jego nieprzyjaciel i 

posiał życicę pomiędzy bruzdami i odszedł. Nikt na początku tego nie zauważył. 

Nadeszła zima z deszczami i szronem. Nadszedł miesiąc Tebet i ziarno 

wykiełkowało delikatną zielenią małych listków, które zaledwie wychodziły z 

ziemi. W swym niewinnym dzieciństwie wszystkie wydawały się jednakowe. 

Przyszedł miesiąc Szebat, a potem Adar. Rośliny wyrosły i uformowały kłosy. 

Wtedy ujrzano, że zieleń nie pochodzi [tylko] ze zboża, lecz i z życicy dobrze 

okręconej wokół jego łodyg delikatnymi, a mocnymi łodyżkami. Słudzy pana 

poszli do domu i powiedzieli: ”Panie, jakie ziarno zasiałeś? Czyż nie było to 
ziarno wybrane, nie pomieszane z innymi nasionami?” 

“Ależ tak, oczywiście. Wybrałem ziarno – całe tego samego gatunku. 

Zauważyłbym, gdyby były [w nim] inne nasiona.” 

“Dlaczegóż więc wśród zboża wyrosło tak wiele życicy?” 

Pan zastanowił się i powiedział: “Nieprzyjaciel to uczynił, aby wyrządzić mi 

szkodę.” 

Wtedy słudzy zapytali: “Czy chcesz, abyśmy poszli między bruzdy i cierpliwie 

usuwali życicę spomiędzy zboża, wyrywając ją? Rozkaż, a zrobimy tak.” 

Pan jednak im odpowiedział: “Nie. Czyniąc to, moglibyście wyrwać także zboże i 

z pewnością uszkodzilibyście jeszcze delikatne kłosy. Pozostawcie je razem aż 

do żniwa. Wtedy powiem żniwiarzom: „Skoście wszystko razem. Teraz suchość 

sprawiła, że pędy życicy stały się kruche, a ściśnięte kłosy [zboża] są 

mocniejsze i twardsze, dlatego też – zanim zwiążecie snopy – oddzielcie życicę 

od zboża i powiążcie ją osobno. Potem ją spalicie i będzie nawozem dla ziemi. 

Dobre ziarno przeniesiecie do spichlerzy. Posłuży ono do wypieczenia 

wspaniałego chleba, co zawstydzi nieprzyjaciela. Osiągnął on tylko to, że stał 
się podłym w oczach Bożych przez swoją zazdrość‟.”  

Teraz zastanówcie się sami, ileż to razy Nieprzyjaciel zasiewał w waszych 

sercach, jak liczne są jego zasiewy. Pojmijcie, że trzeba czuwać cierpliwie i 

stale, aby niewiele życicy zmieszało się z wybranym ziarnem. Przeznaczeniem 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#24
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życicy jest ogień. Chcecie ulec spaleniu, czy zostać mieszkańcami Królestwa? 

Mówicie, że chcecie być mieszkańcami Królestwa. Powinniście zatem umieć nimi 

być. Dobry Bóg daje wam Słowo. Nieprzyjaciel czuwa, bo chciałby je uczynić 

szkodliwym. Mąka bowiem ze zboża zmieszana z mąką z życicy daje chleb 

gorzki i szkodliwy dla wnętrzności. Jeśli jest życica w waszej duszy, umiejcie ją 

– przy pomocy dobrej woli – oddzielić i wyrzucić, aby nie być niegodnymi Boga. 
Idźcie, dzieci. Pokój niech będzie z wami.» 

Ludzie powoli się rozchodzą. W ogrodzie pozostaje jedynie ośmiu apostołów 

oraz Eliasz, jego brat, matka i stary Izaak, którego dusza karmi się patrzeniem 
na swego Zbawiciela. 

[por. Mt 13,36n] «Przyjdźcie do Mnie i posłuchajcie. Wyjaśnię wam pełny sens 

przypowieści, która ma jeszcze dwa inne znaczenia – prócz tego, o którym 
mówiłem do tłumu.  

W rozumieniu powszechnym przypowieść ma następujący sens: Polem jest 

świat. Dobrym ziarnem są synowie Królestwa Bożego. Zostali posiani przez 

Boga na świecie i czekają na swój koniec, by ścięła ich Kosa i by ich 

zaprowadzono do Pana świata. On umieści ich w Swoich spichlerzach. Życicą są 

dzieci Złego rozproszone na polach Bożych w tym celu, by zasmucać Pana 

świata i szkodzić kłosom Bożym. Nieprzyjaciel Boga posiał je specjalnie, 

posługując się swymi czarami. Diabeł naprawdę do tego stopnia wynaturza 

człowieka, że czyni go swoim stworzeniem i zasiewa go, aby psuć tych, których 

nie potrafił ujarzmić inaczej. Żniwo – lub raczej zbieranie w snopy i zanoszenie 

ich do spichlerzy – to koniec świata. Zadanie to należy do aniołów. Zostało im 

nakazane zebranie zżętych stworzeń i oddzielenie zboża od życicy. Jak w 

przypowieści pali się ją, tak będą paleni w wiecznym ogniu potępieni na Sądzie 

Ostatecznym. Syn Człowieczy nakaże usunąć ze Swego Królestwa wszystkich 

gorszycieli i czyniących nieprawość. Wtedy bowiem będzie jeszcze Królestwo na 

ziemi i w Niebie, a mieszkańcy Królestwa na ziemi będą wymieszani z wieloma 

synami Nieprzyjaciela. Ci osiągną – jak powiedzieli to już prorocy – doskonałość 

zgorszenia i ohydy w swej ziemskiej działalności i przysporzą ogromnych trosk 

synom ducha. Do Królestwa Bożego w Niebiosach nie zostaną dopuszczeni 

zepsuci, bo zepsucie nie wchodzi do Nieba. Otóż aniołowie Pańscy – 

zapuszczając sierp w czasie obfitego ostatniego zbioru – skoszą wszystko i 

oddzielą zboże od życicy. Chwast ten wrzucą do płonącego pieca, gdzie będzie 

płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwych natomiast – ziarno wybrane – 

zaprowadzą do wiecznego Jeruzalem, gdzie jaśnieć będą jak liczne słońca w 
Królestwie Tego, który jest Ojcem Moim i waszym.  

Oto sens ogólny. Jednak jest dla was jeszcze inne znaczenie, odpowiadające na 

liczne pytania, jakie stawialiście sobie, szczególnie wczorajszego wieczora. 

Pytaliście: “Czy w mnóstwie uczniów mogą znajdować się też zdrajcy?” – i 

wasze serca zadrżały z przerażenia i strachu. Mogą wśród nich być i z 
pewnością są. 

Siewca sieje dobre ziarno. W tym wypadku można by powiedzieć, że bardziej 

niż “sieje” – “wybiera”. Nauczyciel bowiem – którym Ja jestem i którym był 
Chrzciciel – wybiera uczniów. W jaki więc sposób zdeprawowali się?  

Nie, nie tak trzeba powiedzieć. Źle się wyraziłem, mówiąc o uczniach jako o 

“ziarnie”. Możecie to zrozumieć niewłaściwie. Powiem więc: “pole”. Ilu uczniów 

– tyle pól wybranych przez nauczyciela, aby stanowić obszar Królestwa Bożego, 

Bożą posiadłość. Na polach tych nauczyciel trudzi się, uprawiając je, by 

przyniosły plon stokrotny. Dokłada wszelkich starań – wszelkich: cierpliwie, z 

miłością, mądrze, nie szczędząc trudu, wytrwale. Zauważa także złe skłonności 

swoich uczniów, ich nieczułość, zachłanność. Widzi ich upór i słabości. Ma 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#36
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jednak nadzieję, wciąż ma nadzieję i umacnia ją jeszcze przez modlitwę i 

pokutę, bo chce ich doprowadzić do doskonałości.  

Pola są jednak otwarte. To nie są dobrze zamknięte, otoczone umocnionymi 

murami ogrody, których właścicielem jest tylko nauczyciel i tylko on jeden może 

do nich wejść. One są otwarte, umieszczone pośrodku świata, pomiędzy ludźmi. 

Wszyscy mogą do nich podejść, wszyscy mogą na nie wkroczyć. Wszyscy i 

wszystko. O! Nie tylko życica jest posianym tam złym nasieniem! Życica 

mogłaby być symbolem gorzkiej lekkomyślności, charakterystycznej dla ducha 

tego świata. Na polach tych wyrastają wszelkie inne nasiona, rzucone przez 

nieprzyjaciela. Oto pokrzywy. Oto perz. Oto kanianka. Oto polny powój. Oto 

wreszcie cykuta i inne [rośliny] trujące. Skąd? Dlaczego? Czym one są? 

Pokrzywy – to duchy kłujące, nieposkromione, raniące nadmiarem trucizny, 

sprawiające wiele przykrości. Perz to jeden z pasożytów, wyczerpujących 

nauczyciela. Potrafi tylko pełzać i wysysać, korzystając z jego pracy. Szkodzi 

osobom dobrej woli, które przyniosłyby naprawdę wielki owoc, gdyby [wysiłek] 

pana nie był osłabiony i rozproszony z powodu troski, jakiej przysparza perz. 

Bierny powój podrywa się z ziemi jedynie korzystając z innych. Kanianki to 

przeszkoda na i tak już uciążliwej drodze nauczyciela oraz wiernych uczniów 

idących za nim. Czepiają się i wbijają, rozrywają, drapią, rodzą nieufność i 

cierpienie. Rośliny trujące to zbrodniarze pomiędzy uczniami, posuwający się do 

zdrad i zabijania, jak cykuta i inne trujące rośliny. Czy kiedykolwiek 

widzieliście, jak ona jest piękna ze swymi małymi kwiatkami, które stają się 

drobnymi kuleczkami – białymi, czerwonymi i niebiesko-fioletowymi? Kto by 

powiedział, że ta pokryta gwiazdkami korona – biała lub lekko różowa, ze swym 

złotym serduszkiem – że te wielobarwne korale, tak podobne do innych małych 

owoców, będących przysmakiem ptaków i dzieci, mogą, kiedy dojrzeją, 

doprowadzić je do śmierci? Nikt. I niewinne istoty biegną ku nim. Sądzą, że są 

dobre, jak one same... zbierają je i umierają. Oceniają je wszystkie jako dobre, 

jak one same! O! Jakże prawda ta wywyższa nauczyciela, a potępia jego 
zdrajcę!  

Jak to? Dobroć nie wytrąca broni? Nie sprawia, że człowiek o złej woli staje się 

nieszkodliwy? Nie. Nie czyni go takim, bo człowiek upadły, który stał się 

zdobyczą Nieprzyjaciela, jest nieczuły na wszystko, co wzniosłe. Każda 

doskonała rzecz zmienia się w jego oczach. Dobroć staje się słabością, którą 

wolno zdeptać. Zaostrza ona tylko jego niegodziwość, jak zapach krwi rozbudza 

w dzikim zwierzęciu pragnienie zagryzienia. Nauczyciel jest zawsze niewinny... i 

pozwala, by zdrajca go zatruł... nie przychodzi mu na myśl, że człowiek mógłby 

stać się zabójcą niewinnego. 

Na pola nauczyciela – którymi są uczniowie – przychodzą nieprzyjaciele. Jakże 

są liczni! Pierwszym jest szatan. Inni, jego słudzy, to ludzie, namiętności, świat 

i ciało. Dosięgają łatwiej ucznia, gdy nie trwa on całkiem blisko nauczyciela, 

lecz stoi pośrodku – pomiędzy nauczycielem a światem. Nie potrafi, nie chce 

oddzielić się od tego, czym jest świat, ciało, namiętność i demon, aby całkowicie 

należeć do tego, co go prowadzi do Boga. Świat, ciało, namiętności, demon 

rzucają na niego swe nasiona. Złoto, moc, kobieta, pycha, lęk przed złym 

osądem świata, duch wygody [– to różne zagrożenia]. “Wielcy są najsilniejsi. 

Służę więc im, aby ich mieć za przyjaciół.” I staje się on zbrodniarzem i potępia 
się dla tych nędznych rzeczy!... 

Zapytacie: Dlaczego nauczyciel dla samej niedoskonałości, którą widzi u ucznia 

– bo nie posuwa się aż tak daleko, by myśleć: “Ten mnie zabije” – nie wyklucza 

go natychmiast ze swego grona? Bo uczynienie tego byłoby czymś 

bezużytecznym. Gdyby to zrobił, nie przeszkodziłby uczniowi być 
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nieprzyjacielem. Mógłby on nawet stać się podwójnym wrogiem, bardziej 

zawziętym z powodu złości lub bólu, że został odkryty lub przepędzony.  

Tak, z powodu bólu, gdyż czasem zły uczeń nie zdaje sobie sprawy z tego, że 

taki jest. Praca demona jest tak subtelna, że on tego nie zauważa. Staje się 
demonem, nie podejrzewając, że podlega takiej przemianie.  

Z powodu złości... Tak. Ogrania go wściekłość, że poznano, kim jest. Dzieje się 

tak wtedy, gdy uczeń uświadamia sobie pracę szatana i jego zwolenników. Są 

nimi ludzie, którzy – wykorzystując słabe strony człowieka – kuszą go, aby 

odebrać światu świętego. On bowiem drażniłby ich, gdyż ich niegodziwość 

ujawniałaby się w zestawieniu z jego dobrocią.  

Święty modli się wtedy i zdaje na Boga. “Niech stanie się to, na co Ty 

pozwalasz, by się stało” – mówi. Dodaje jedyny warunek: “Oby to służyło 

Twojemu celowi”. Święty wie, że nadejdzie godzina, kiedy zła życica zostanie 

usunięta z jego plonów. Przez kogo? Przez samego Boga, który nie dopuszcza 
czegoś, co nie byłoby użyteczne dla tryumfu Jego woli pełnej miłości.» 

«Jeśli uznajesz, że to zawsze szatan i jego zwolennicy... wydaje mi się, że 

odpowiedzialność ucznia jest przez to pomniejszona» – mówi Mateusz. 

«Nie można tak rozumować. Chociaż bowiem istnieje Zło, to istnieje też Dobro. 

Człowiek zaś ma rozum oraz wolną wolę.» 

«Mówisz, że Bóg nie pozwala na więcej niż na to, co użyteczne dla tryumfu Jego 

woli miłości. W takim razie błąd [ucznia] jest użyteczny, skoro Bóg go 
dopuszcza i służy on tryumfowi Jego woli» – dodaje Iskariota. 

«Wyciągasz wniosek, jak Mateusz, że to usprawiedliwia zbrodnię ucznia. Bóg 

stworzył lwa pozbawionego okrucieństwa i węża bez jadu. Teraz jeden jest 

okrutny, a drugi jadowity. Z tego powodu Bóg oddzielił ich od człowieka. 

Rozmyślaj nad tym i zastosuj to... Wejdźmy do domu. Słońce jest już silne, zbyt 
silne, jak przed początkiem burzy, a wy jesteście zmęczeni po bezsennej nocy.» 

Eliasz mówi: 

«Dom ma u góry pomieszczenie duże i chłodne. Możecie tam odpocząć.» 

Wchodzą po zewnętrznych schodach. Jednak tylko uczniowie kładą się na 

matach, aby wypocząć. Jezus wychodzi na taras zacieniony w rogu przez bardzo 
wysoki dąb. Pogrąża się w myślach. 

42. JEZUS W DRODZE DO MAGDALI. ROZMOWA Z PASTERZAMI 

Napisane 9 czerwca 1945. A, 5283-5289 

Piotr przybywa dopiero rankiem następnego dnia. Jest spokojniejszy niż wtedy, 

gdy odchodził, bo spotkało go dobre przyjęcie w Kafarnaum, gdzie nie było ani 
Eliasza, ani Joachima. 

«To oni muszą być twórcami spisku. Pytałem przyjaciół, kiedy odeszli, i 

zrozumiałem, że już nie powrócili, odkąd byli u Chrzciciela jako pokutnicy. I 

sądzę, że nie powrócą zbyt szybko teraz, gdy powiedziałem, że byli obecni przy 

jego ujęciu... Jest wielkie poruszenie z powodu zatrzymania Chrzciciela... Będę 

się starał, by dowiedziały się o tym nawet komary... To dla nas najlepsza broń. 

Spotkałem też faryzeusza Szymona i... jeśli jest taki, jakim mi się wydawał, jest 

nam przychylny. Powiedział: “Poradź Nauczycielowi, by nie szedł brzegiem 

Jordanu przez zachodnią dolinę. Drugi brzeg jest pewniejszy”. Z naciskiem 
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wypowiedział te słowa. Na koniec stwierdził: “Nie widziałem cię. Nie 

rozmawiałem z tobą. Pamiętaj o tym i działaj ostrożnie dla dobra mojego, 

twojego i wszystkich. Powiedz Nauczycielowi, że jestem Jego przyjacielem.” 

Patrzył w górę, jakby mówił do wiatru. Zawsze, nawet kiedy robią coś dobrego, 

są fałszywi i... i powiem: dziwni, aby nie spotkać się z Twoją naganą. Jednak... 

Ech! Poszedłem jednak złożyć małą wizytę centurionowi. Tak po prostu... 

Zapytałem go: “Dobrze się miewa twój sługa?”, a kiedy odpowiedział 

twierdząco, rzekłem: “To dobrze! Uważaj, by zachować go w dobrym zdrowiu, 

bo zastawiono pułapkę na Nauczyciela. Już ujęto Chrzciciela...” i Rzymianin w 

lot uchwycił. Spryciarz! Odpowiedział: “Gdzie [nasz] herb, tam będzie dla Niego 

opieka i ktoś, kto przypomni Izraelitom, że pod znakiem Rzymu nie wolno 

spiskować, pod groźbą śmierci lub galery.” To poganie... ale miałem ochotę go 

ucałować. Bardzo lubię ludzi, którzy rozumieją i działają! Możemy tam iść.» 

«Chodźmy. Ale to wszystko nie było potrzebne» – mówi Jezus. 

«Było potrzebne! Było!» [– odpowiada Piotr.] 

Jezus żegna się z gościnną rodziną oraz z nowym uczniem, któremu udzielił 

wskazówek. Znowu są sami: Nauczyciel i apostołowie. Odchodzą przez świeże 
pole drogą, którą wybrał Jezus, ku zaskoczeniu Piotra pragnącego iść inną. 

«To nas oddali od jeziora...» 

«Przybędziemy wystarczająco wcześnie, abym mógł zrobić to co trzeba.» 

Apostołowie już nie rozmawiają i idą ku małej wiosce [złożonej] z kilku domów 

rozsianych po okolicy. Słychać wielki hałas dzwonków stad, które idą na 

pastwiska w góry. Kiedy Jezus zatrzymuje się, by przepuścić liczne stado, 

pasterze pokazują Go sobie, gromadząc się. Rozmawiają ze sobą, lecz nie 

ośmielają się uczynić nic więcej. Jezus przerywa ich wahanie i niepewność. 

Przechodzi przez stado, które się zatrzymało i skubie gęstą trawę. Idzie prosto 

pogłaskać pastuszka, który stoi pośrodku wełniastej i beczącej masy owiec. 
Pyta go: 

«To twoje [owce]?» 

Jezus wie dobrze, że nie należą do dziecka, lecz chce, żeby przemówiło. 

«Nie, Panie. Jestem z nimi, ale stada należą do licznych panów. Jesteśmy razem 

z powodu bandytów.» 

«Jak się nazywasz?» 

«Zachariasz, syn Izaaka. Mój ojciec nie żyje i zacząłem służyć, bo jesteśmy 

biedni i mama ma jeszcze troje dzieci mniejszych ode mnie.» 

«Od dawna nie żyje?» 

«Od trzech lat, Panie... i ja już się nie śmieję, bo mama wciąż płacze i nie ma 

nikogo, kto by mnie pogłaskał... Jestem najstarszy i śmierć ojca uczyniła mnie 

mężczyzną, gdy byłem jeszcze dzieckiem... Nie mogę płakać. Muszę zarabiać... 

Ale to takie trudne!» 

Rzeczywiście łzy płyną jeszcze teraz po małej twarzyczce, zbyt poważnej jak na 

wiek dziecka. Podeszli pozostali pasterze i apostołowie – grupa mężczyzn wśród 

poruszających się owiec. 

«Nie jesteś bez ojca, Zachariaszu. Masz w Niebie Świętego Ojca, który zawsze 

cię kocha, jeśli jesteś dobry. Również twój ojciec nie przestał cię kochać, bo jest 
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na łonie Abrahama. Musisz w to wierzyć i dzięki tej wierze stawać się coraz 

lepszym.» 

Jezus przemawia łagodnie i głaszcze dziecko. Jeden pasterz ośmiela się 

zapytać: 

«Ty jesteś Mesjaszem, prawda?» 

«Tak, jestem Nim. Skąd Mnie znasz?» 

«Wiem, że chodzisz po Palestynie, i wiem, że mówisz święte słowa. To po tym 

Cię rozpoznaję.» 

«Daleko idziecie?» 

«W wysokie góry. Nadchodzą upały... Powiesz nam słowo? Tam w górze, gdzie 

przebywamy, tylko wiatry mówią do nas i czasem odzywa się wilk, dokonując 

rzezi, jak z ojcem Zachariasza. Pragnęliśmy Cię ujrzeć przez całą zimę, ale nigdy 

Cię nie znaleźliśmy.» 

«Chodźcie do cienia tego zagajnika, będę do was mówił.» 

Jezus udaje się tam pierwszy, trzymając za rękę pastuszka, a drugą – głaszcząc 

jagniątka, które podnoszą beczące pyszczki. Pasterze gromadzą stado koło 

gąszczu roślin do wycięcia. Gdy owieczki kładą się, by przeżuwać, skubać lub 
ocierać o pnie, Jezus mówi: 

«Powiedzieliście: “Tam, wysoko, gdzie przebywamy, mówi tylko wiatr i czasem 

wilk, który dokonuje rzezi”. To, co dzieje się tam w górach, zdarza się też w 

sercach ludzkich z powodu oddziaływania Boga, człowieka i szatana. Dlatego 
tam w górze możecie mieć to samo, co moglibyście mieć na każdym miejscu. 

Czy macie odpowiednią wiedzę o Prawie, aby znać jego dziesięć przykazań? A ty 

także, chłopcze? Wiecie więc wystarczająco dużo. Jeśli będziecie wiernie 

spełniać to, co Bóg wyznaczył Swymi przykazaniami, osiągniecie świętość. Nie 

uskarżajcie się z powodu waszego oddalenia od świata. Jesteście przez to 

zachowani od wielkiego zepsucia. Bóg nie jest od was daleko. W tym zaciszu – 

gdzie Jego głos przemawia przez wiatry, które stworzył, przez rośliny i wody – 

jest On nawet bliżej, niż [gdybyście byli] pośród ludzi. To stado poucza was o 

wielkiej, nawet bardzo wielkiej cnocie. Ono jest łagodne i posłuszne. Zadowala 

się odrobiną i jest wdzięczne za to, co ma. Potrafi kochać i rozpoznać tego, kto 

się nim zajmuje i kocha je. Czyńcie tak samo, mówiąc: “Bóg jest naszym 

Pasterzem, a my – Jego owcami. Jego oko spoczywa na nas. On nas chroni i 
zapewnia nam nie to, co jest źródłem występku, lecz to, co konieczne do życia.”  

Trzymajcie serca z dala od wilka. Wilki to ludzie źli, usiłujący zwieść i namówić 

do złych działań na rozkaz szatana. [Wilkiem jest też sam] szatan, kuszący was 
do grzechu, aby was rozszarpać.  

Czuwajcie. Wy, pasterze, znacie zwyczaje wilka. On jest równie przebiegły, jak 

proste i niewinne są owieczki. Zbliża się cicho po zaobserwowaniu z góry 

zwyczajów stada, podchodzi, przemykając się pomiędzy krzewami. Aby nie 

przyciągnąć uwagi, stoi nieruchomy jak skała. Czyż nie wydaje się wielkim 

zaokrąglonym głazem pośród zieleni? Jednak potem, gdy jest pewien, że nikt 

nie czuwa, rzuca się i chwyta zębami. Tak samo czyni szatan. Obserwuje was, 

by poznać wasze słabe strony, krąży wokół was, wydaje się nieszkodliwy i 

nieobecny, zwrócony gdzie indziej, a tymczasem nie spuszcza was z oka. Potem 

rzuca się niespodziewanie, aby was wciągnąć w grzech i czasem mu się to 

udaje. Jednak przy was jest lekarz i współczujący przyjaciel: Bóg i wasz anioł. 
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Gdy jesteście zranieni, gdy jesteście chorzy, nie oddalajcie się od nich, jak czyni 

wściekły pies. Przeciwnie, wołajcie do nich z płaczem: “Pomocy!” Bóg przebacza 
temu, kto się nawraca, a wasz anioł jest gotów błagać Boga za wami i z wami. 

Kochajcie się wzajemnie i kochajcie to dziecko. Każdy z was powinien czuć się 

trochę ojcem sieroty. Niech obecność dziecka pośród was złagodzi wszelkie 

wasze działania przez święty hamulec szacunku wobec dziecka. Niech wasza 

obecność zastąpi to, co śmierć mu odebrała. Trzeba kochać bliźniego. To 

dziecko jest bliźnim, którego Bóg powierza wam w sposób szczególny. 

Wychowajcie je dobrze, sprawcie, by było wierzące, uczciwe, bez wad. Ono jest 

czymś o wiele większym niż jedna z tych owieczek. O nie się troszczycie, bo 

należą do pana, który ukarałby was, gdyby jedną z nich spotkała krzywda. O 

wiele większą troską powinniście otaczać tę duszę, którą Bóg powierzył wam w 

Swoim Imieniu i w imieniu jego zmarłego ojca. Jego dola sieroty jest bardzo 

smutna. Nie czyńcie jej jeszcze trudniejszą. Nie nadużywajcie jego młodości, 

aby go dręczyć. Myślcie o tym, że Bóg widzi czyny i łzy każdego człowieka i 
wiedząc o wszystkim wynagrodzi lub ukarze.  

A ty, chłopcze, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Widzi cię Bóg i duch twego 

ojca. Kiedy coś cię niepokoi i radzi czynić źle, mów: “Nie. Nie chcę zostać sierotą 
na wieczność.” Byłbyś nim, gdybyś potępił przez grzech swoje serce. 

Bądźcie dobrzy. Błogosławię was. Niech będzie w was wszelkie dobro. 

Gdybyśmy szli tą samą drogą, jeszcze dłużej bym do was mówił. Jednak słońce 

wznosi się już na horyzoncie i musicie odejść, a Ja także. Wy – by ochronić 

owce przed żarem słońca, Ja – by wyrwać serca z ognia straszliwszego. Módlcie 

się, aby ujrzały we Mnie Pasterza. Żegnaj, Zachariaszu. Bądź dobry. Pokój 
wam.» 

Jezus całuje pastuszka i błogosławi go, a stado powoli się oddala. Śledzi je 

wzrokiem, po czym idzie Swoją drogą. 

«Powiedziałeś, że pójdziemy wyrwać serca z innego ognia... Dokąd idziemy?» – 

pyta Iskariota. 

«Na razie aż do tego zacienionego miejsca, gdzie płynie strumyk. Tam zjemy 

posiłek, a potem dowiecie się, dokąd idziemy.» 

Jezus mówi: «Tutaj wpiszcie opis drugiego wydarzenia [odnoszącego się do] 

nawrócenia Marii z Magdali, otrzymany przed rokiem, 12 sierpnia 1944 (B 964), 
zatytułowany: “Piotrze, nie znieważaj jej. Módl się za grzeszników”.» 

43. JEZUS W MAGDALI. DRUGIE SPOTKANIE Z MARIĄ MAGDALENĄ. 

Napisane 12 sierpnia 1944. A, 3303-3309. 

Apostołowie są w komplecie wokół Jezusa. Siedzą na trawie w cieniu kępy 

drzew, blisko strumienia. Wszyscy jedzą chleb i ser, piją wodę ze strumienia, 

chłodną i przejrzystą. Zakurzone sandały wskazują, że uszli już szmat drogi i 

zapewne uczniowie chcieliby wypocząć w wysokiej i świeżej trawie. Jednak 

Niestrudzony Wędrowiec jest innego zdania. Ledwie zauważa, że minęła 

najcieplejsza pora, wstaje i idzie w kierunku drogi. Patrzy... potem się odwraca i 
mówi po prostu: 

«Chodźmy.» 

Doszedłszy do rozstaju dróg czy raczej skrzyżowania – bo cztery zakurzone 

drogi spotykają się w tym miejscu – Jezus zdecydowanie wchodzi na tę, która 
prowadzi w kierunku północno-wschodnim. 
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«Wracamy do Kafarnaum?» – pyta Piotr. 

Jezus odpowiada: «Nie.» Tylko: nie.  

«Zatem do Tyberiady» – naciska Piotr, który chce wiedzieć. 

«Też nie.» 

«Jednak ta droga prowadzi do Morza Galilejskiego... i znajduje się tam 

Tyberiada i Kafarnaum...» 

«Także Magdala» – mówi Jezus jakby żartobliwie dla zaspokojenia ciekawości 

Piotra. 

«Magdala? O!...» – Piotr jest nieco zgorszony, przez co pojmuję, że miasto ma 

złą opinię. 

«Do Magdali, tak. Do Magdali. Czy sądzisz, że jesteś zbyt porządny, by tam 

pójść? Piotrze, Piotrze!... Z miłości do mnie będziesz musiał wchodzić nie [tylko] 

do miasta rozkoszy, lecz do prawdziwych domów publicznych... Chrystus nie 

przyszedł zbawić zbawionych, lecz zbawić zgubionych... i dlatego ty... ty 

będziesz “Skałą”, a więc Kefasem, a nie Szymonem. Boisz się, że się zabrudzisz? 

Nie! Nawet on, widzisz (Jezus wskazuje na młodego Jana), nawet on nie 

poniesie szkody. On – nie [poniesie szkody,] bo nie chce. Jak ty nie chcesz, jak 

nie chce tego twój brat i brat Jana... jak żaden z was na razie tego nie chce. Jak 

długo się nie chce, tak długo nie przychodzi zło. Jednak trzeba nie chcieć mocno 

i stale. Moc i stałość zdobywa się u Ojca, modląc się ze szczerą intencją. Potem 

nie wszyscy będziecie potrafili się tak modlić... Co mówisz, Judaszu? Nie ufaj 

zbytnio sobie samemu. Ja, który jestem Chrystusem, modlę się nieustannie, aby 

mieć siłę przeciw szatanowi. Czy jesteś większy ode Mnie? Pycha jest szczeliną, 

przez którą wdziera się szatan. Judaszu, bądź czujny i pokorny. Mateuszu, ty 
dokładnie znasz miejsce, powiedz Mi, czy dobrze jest iść tą drogą czy inną?» 

«To zależy, Nauczycielu. Jeśli chcesz wejść do Magdali rybaków i ubogich, to tą 

drogą. Tędy wchodzi się do przedmieść, [które zamieszkuje] lud. A jeśli chcesz 

iść – nie wierzę w to, lecz mówię, aby Ci udzielić pełnej odpowiedzi – do 

dzielnicy bogatych, to po kilkuset metrach trzeba zboczyć z tej drogi i iść inną, 

bo domy bogaczy znajdują się mniej więcej na tej wysokości i trzeba się 
wrócić...» 

«Zawrócimy więc, bo to do Magdali bogatych chcę iść. Co powiedziałeś 

Judaszu?» 

«Nic, Nauczycielu. To już drugi raz pytasz Mnie o to w krótkim czasie. Ale ja nic 

nie mówiłem.» 

«Nie wargami. Jednak rozmawiałeś szeptem ze swym sercem. Mówiłeś po cichu 

z twoim gościem: sercem. Nie trzeba mieć drugiej osoby do rozmowy, by 

mówić. Wiele słów wypowiadamy sami do siebie... Jednak nie trzeba obmawiać 

ani oczerniać nawet z własnym „ja‟.» 

Grupa maszeruje teraz w milczeniu. Główna droga staje się brukiem miejskim z 

czworokątnych kamieni o wymiarze piędzi. Pośród warzywników i ogrodów, 

bujnych i kwitnących, domy są coraz bogatsze i piękniejsze. Mam wrażenie, że 

wytworna Magdala była dla Palestyńczyków miejscem rozrywek jak niektóre 

miasteczka nad naszymi jeziorami w Lombardii, takie jak Strasa, Gardona, 

Pallanza, Bellagio i inne. Z bogatymi Palestyńczykami zmieszani są Rzymianie. 

Przybyli z pewnością z innych miejscowości, jak Tyberiada lub Cezarea, gdzie 
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przy Namiestniku byli zapewne urzędnikami lub kupcami, którzy eksportowali 

do Rzymu najpiękniejsze produkty z kolonii palestyńskiej. 

Jezus posuwa się krokiem pewnym, jakby wiedział, dokąd ma iść. Idzie wzdłuż 

jeziora aż do miejsca, w którym ukazują się domy z ogrodami. Rozdzierające 

lamenty dochodzą z bogatego domu. To głosy niewiast i dzieci oraz jeden 
ostrzejszy głos kobiecy, który krzyczy: 

«Synu! Synu!» 

Jezus odwraca się, patrzy na apostołów. Judasz wysuwa się do przodu. 

«Nie, nie ty – nakazuje Jezus. – Ty, Mateuszu, idź i dowiedz się.» 

Mateusz idzie i wraca: 

«To bójka, Nauczycielu. Umiera mężczyzna. Żyd. Morderca uciekł. Był to 
Rzymianin. Żona, matka i małe dzieci przybiegły... a on umiera.» 

«Chodźmy.» 

«Nauczycielu... Nauczycielu... To stało się w domu kobiety, która nie jest jego 

żoną.» 

«Chodźmy tam.» 

Wkraczają przez otwarte drzwi do szerokiej i długiej sieni, wychodzącej na 

piękny ogród. Dom wydaje się przedzielony rodzajem krytego dziedzińca, 

bardzo bogatego w rośliny w wazonach, posągi i przedmioty z markieterią. Coś 

pośredniego między salą a oranżerią. W pomieszczeniu, do którego drzwi są 

szeroko otwarte na korytarz, znajdują się zapłakane niewiasty. Jezus wchodzi 

bez wahania. Nie wypowiada Swego zwykłego powitania. Wśród obecnych 

mężczyzn jest sprzedawca, z pewnością znający Jezusa, bo zaledwie go 
dostrzegł, mówi: 

«Rabbi z Nazaretu!» 

Wita Go z szacunkiem. 

«Józefie, co mu jest?» 

«Nauczycielu, cios sztyletem w serce... Umiera.» 

«Dlaczego?» 

Niewiasta o włosach siwych i w nieładzie wstaje – była na kolanach przy 

umierającym, którego trzymała za już nieruchomiejącą rękę – i z obłędem w 
oczach wykrzykuje skrzekliwym głosem: 

«Z powodu niej, z powodu niej!... oddała go w moc szatana... Ani matka, ani 

małżonka, ani dzieci – nic już nie liczyło się dla niego! Musisz być z piekła, 

szatanie!» 

Jezus podnosi oczy za jej drżącą, oskarżającą ręką i widzi w kącie, opartą o 

ciemnoczerwony mur Marię z Magdali, bardziej prowokującą niż kiedykolwiek 

dotąd. Powiedziałabym, że jest ubrana w... nic aż do połowy ciała. Jest bowiem 

prawie naga powyżej talii, owinięta w rodzaj siatkowej tkaniny o 

sześciokątnych oczkach z małymi kuleczkami, które wydają mi się perłami. Stoi 

w półcieniu, więc nie widzę dobrze. 
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Jezus spuszcza oczy. Maria, uderzona [jak batem] Jego obojętnością – by dodać 

sobie godności – prostuje się, bo przedtem była jakby przygarbiona. 

«Niewiasto – mówi Jezus do matki – nie złorzecz. Odpowiedz. Po co twój syn 

był w tym domu?» 

«Powiedziałam Ci. Bo ona uczyniła go szalonym. Ona.» 

«Cisza. Zatem on także był w stanie grzechu. Jako cudzołożnik i ojciec niegodny 

swych niewinnych [dzieci i żony] zasługuje na karę. W tym i w przyszłym życiu 

nie ma miłosierdzia dla tego, kto się nie nawraca. Lituję się jednak nad twoim 

bólem, niewiasto, i nad tymi niewinnymi dziećmi. Daleko jest twój dom?» 

«Jakieś sto metrów.» 

«Weźcie mężczyznę i zanieście go tam.» 

«To niemożliwe, Nauczycielu – mówi sprzedawca Józef – on właśnie umiera.» 

«Czyń, co mówię.» 

Wsuwają deskę pod ciało umierającego i orszak powoli wyrusza. Przechodzą 

przez ulicę. Wchodzą do zacienionego ogrodu. Niewiasty nadal głośno płaczą. 
Gdy są już w ogrodzie Jezus zwraca się do matki: 

«Czy możesz wybaczyć? Jeśli ty wybaczysz, Bóg wybaczy. Trzeba być dobrym w 

sercu, aby otrzymać łaskę. On zgrzeszył i będzie jeszcze grzeszył. Dla niego 

lepiej byłoby umrzeć, bo żyjąc znowu wpadnie w grzech i będzie musiał 

odpowiedzieć w dodatku za niewdzięczność wobec Boga, który go ocala. Jednak 

ty i ci niewinni (Jezus wskazuje na żonę i dzieci) wpadlibyście w rozpacz. 
Przyszedłem ocalać, a nie gubić. Mężu, mówię ci, wstań i bądź uzdrowiony.» 

Mężczyzna powraca do życia i otwiera oczy. Widzi matkę, dzieci, małżonkę. 

Spuszcza głowę, zawstydzony. 

«Synu, synu – mówi matka – umarłbyś, gdyby On cię nie ocalił! Powróć do 

siebie. Nie szalej dla tej...» 

Jezus przerywa staruszce: 

«Niewiasto, zamilknij. Okaż to samo miłosierdzie, jakiego dostąpiłaś. Twój dom 

został uświęcony cudem, który zawsze jest dowodem Bożej obecności. Dlatego 

właśnie nie mogłem dokonać go tam, gdzie był grzech. Obyś przynajmniej ty 

umiała zachować w świętości swój dom, jeśli on tego nie potrafi. Teraz 

opatrzcie go. Słuszne jest, by trochę cierpiał. Bądź dobra, niewiasto. I ty. I wy, 

dzieci. Żegnajcie.» 

Jezus położył ręce na głowach dwóch niewiast i dzieci. Potem wychodzi, 

przechodząc obok Magdaleny. Podążała ona za orszakiem aż do końca ulicy i 

pozostała wsparta o drzewo. Jezus zwalnia, jakby czekając na uczniów. Sądzę, 

że robi to, by dać Marii możliwość wykonania jakiegoś gestu. Jednak ona go nie 
czyni. 

Uczniowie dochodzą do Jezusa. Piotr nie może się opanować, by nie rzucić Marii 

przez zęby obraźliwego przydomka. Ona zaś dodając sobie odwagi wybucha 

śmiechem na znak bardzo wątpliwego tryumfu. Jezus usłyszał słowa Piotra. 
Odwraca się i mówi surowo: 

«Piotrze, Ja nie znieważam. Nie znieważaj. Módl się za grzeszników. Nic 

innego.» 
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Maria przerywa dźwięczny śmiech, pochyla głowę i jak gazela umyka w 

kierunku swego domu. 

44. W DOMU MATKI BENIAMINA W MAGDALI. 

Napisane 10 czerwca 1945. A, 5289-5303 

Cud musiał się zdarzyć niedawno, bo apostołowie jeszcze o nim mówią i słychać 

też komentarze mieszkańców. Wskazują na Nauczyciela, który odchodzi – 

wyprostowany i poważny – ku peryferiom miasta, do dzielnicy ubogich. 
Zatrzymuje się przy domku, z którego wybiega chłopiec, a za nim matka. 

«Niewiasto, pozwolisz Mi wejść do twego ogrodu i pozostać w nim trochę, 

dopóki słońce nie osłabnie?» 

«Wejdź, Panie, nawet do kuchni, jeśli chcesz. Przyniosę Ci wody i coś do 

zjedzenia.» 

«Nie trudź się. Wystarczy Mi pozostać w tym spokojnym ogrodzie.» 

Jednak niewiasta chce Mu ofiarować wodę pomieszaną z nie wiem czym. Potem 

przemyka się po ogrodzie, jakby chciała przemówić, lecz się nie ośmiela. 

Dogląda jarzyn, ale to tylko pozór. W rzeczywistości zajmuje ją Nauczyciel. 

Naprzykrza się jej dziecko, które – krzycząc przy łapaniu motyla lub innego 

owada – utrudnia jej usłyszenie słów Jezusa. Zniecierpliwiona daje dziecku 
klapsa... a ono krzyczy jeszcze głośniej. 

Jezus właśnie odpowiadał Zelocie, który postawił pytanie: «Sądzisz, że Marię to 

poruszy?»  

«Bardziej niż wam się wydaje...»  

Po tych słowach Jezus odwraca się i woła do Siebie dziecko, które biegnie, by 

dokończyć płaczu na Jego kolanach. 

Niewiasta woła: «Beniaminie! Chodź tutaj, nie przeszkadzaj.» 

Jezus mówi: 

«Zostaw go, zostaw. Będzie grzeczny i zostawi cię w spokoju.»  

Potem mówi do dziecka:  

«Nie płacz. Mama nie zrobiła ci krzywdy. Przywołała cię do posłuszeństwa, 

chciała, żebyś był grzeczny. Dlaczego krzyczałeś, gdy ona chciała ciszy? Może 
czuje się źle i twoje krzyki jej przeszkadzają?» 

Chłopiec – ze spontaniczną szczerością dzieci, która doprowadza dorosłych do 

rozpaczy – mówi bardzo szybko: 

«Nie, ona się nie czuje źle, tylko chciała słyszeć, co mówisz... Powiedziała mi to. 

Ja też chciałem podejść blisko Ciebie i dlatego specjalnie hałasowałem, żebyś na 
mnie spojrzał.» 

Wszyscy się śmieją, a niewiasta gwałtownie się czerwieni. 

«Nie wstydź się, niewiasto, chodź tutaj. Chciałaś Mnie usłyszeć? Dlaczego?» 

«Bo jesteś Mesjaszem. Tylko Ty możesz być Mesjaszem... dokonałeś takiego 

cudu... Miło Cię słuchać. Ja nie opuszczam nigdy Magdali, bo mam... trudnego 
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męża i pięcioro dzieci. Najmłodsze ma cztery miesiące... a Ty nigdy tu nie 

przychodzisz.» 

«Przyszedłem. I to do twego domu. Widzisz?» 

«Dlatego właśnie chciałam Cię usłyszeć.» 

«Gdzie jest twój mąż?» 

«Na morzu, Panie. Jeśli nie łowi, nie jemy. Mam tylko ten ogródek. Czy może 

wystarczyć dla siedmiu osób? A jednak Zacheusz chciałby bardzo...» 

«Bądź cierpliwa, niewiasto. Każdy ma swój krzyż.» 

«O, nie! Bezwstydnice mają tylko przyjemności. Widziałeś ich pracę! Bawią się i 

zadają cierpienie. Nie trudzą się rodzeniem dzieci i pracą. Nie mają pęcherzy od 

motyki, nie łuszczą się im dłonie z prania. One są piękne, świeże. Nie ma dla 
nich kary Ewy. One są raczej dla nas karą, bo... mężczyźni... rozumiesz mnie.» 

«Rozumiem. Ale wiedz, że i one mają swój straszliwy krzyż. Najstraszliwszy. 

Taki, którego nie widać. Krzyż sumienia, które je potępia; świata, który nimi 

gardzi; ich krwi, która je odrzuca; Boga, który je przeklina. One nie są 

szczęśliwe, wierz Mi. Nie trudzą się rodzeniem dzieci i pracą, nie ranią sobie rąk 

pracując. Jednak czują się przez to rozdarte i zawstydzone. Ich serce to jedna 

rana. Nie zazdrość im ich wyglądu, świeżości, pozornej pogody. To zasłona 

okrywająca ruinę pełną wyrzutów sumienia, które nie dają im spokoju. Nie 

zazdrość im ich snu – ty, uczciwa matka, która śni o swoich niewiniątkach... One 

mają tylko koszmary na swych poduszkach. A jutro, gdy przyjdzie agonia lub 

starość – wyrzuty sumienia i strach.» 

«To prawda... Przebacz mi... Pozwolisz mi tutaj pozostać?» 

«Zostań. Opowiemy piękną przypowieść Beniaminowi, a ci, którzy nie są 

dziećmi, dostosują ją do siebie i do Marii z Magdali. Słuchajcie. 

Wątpicie, że Maria wróci do Dobra. Nie ma w niej żadnego znaku, nic nie 

wskazuje, że uczyni ten krok. Bezwstydna i zuchwała, świadoma swej pozycji i 

mocy, ośmieliła się sprowokować ludzi i przyjść na sam próg domu, w którym 

płacze się z jej powodu. Na naganę Piotra odpowiedziała wybuchem śmiechu. 

Pod Moim zapraszającym spojrzeniem znieruchomiała w pysze. Chcielibyście 

może, abym – z miłości do Łazarza, przez wzgląd na jego miłość do Mnie – 

mówił do niej bezpośrednio, długo, ujarzmiając ją Moją mocą, ukazując Moją 

siłę Mesjasza Pańskiego. Nie. Nie trzeba aż tyle. Powiedziałem to w odniesieniu 

do innej grzesznicy, przed miesiącami. Dusze muszą same nad sobą pracować. 

Ja przechodzę, rzucam ziarno. W ukryciu ziarno pracuje. Trzeba uszanować 

pracę duszy. Jeśli pierwsze ziarno się nie zakorzeni, sieje się inne, jeszcze 

inne... Zaprzestaje się dopiero wtedy, gdy ma się pewne dowody 

bezużyteczności zasiewu. I trzeba się modlić. Modlitwa jest jak rosa dla skib 

ziemi: spulchnia je i odżywia, a ziarno może kiełkować. Czyż nie postępujesz tak 

z jarzynami, niewiasto? 

Teraz posłuchajcie przypowieści o tym, jak Bóg pracuje w sercach, by zbudować 

Swe Królestwo, bo każde serce jest małym królestwem Boga na ziemi. Potem, 

po śmierci, wszystkie te małe królestwa gromadzą się w jednym jedynym 
Królestwie Niebieskim – bez granic, świętym, wiecznym. 

Królestwo Boże w sercach tworzy Boży Siewca. Przychodzi i rozrzuca ziarno w 

Swojej posiadłości, którą jest człowiek. Człowiek należy do Boga, każdy 

człowiek od swego początku należy do Niego. Potem idzie do innych posiadłości 
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– ku innym sercom. Mijają dni, mijają noce. Dni przynoszą słońce i deszcz, w 

tym wypadku – promieniowanie Bożej miłości i wylanie Bożej mądrości, która 

mówi do ducha. Noce przynoszą gwiazdy i wypoczynek w ciszy, w naszym 

wypadku – jaśniejące wspomnienia o Bogu i spokój ducha, aby pozwolić duszy 

na skupienie i medytację. 

Ziarno w następstwie niedostrzegalnych i mocnych wpływów opatrznościowych 

pęcznieje, otwiera się, wypuszcza korzenie, zapuszcza je, wysuwa z wnętrza 

pierwsze małe listki, wzrasta. Wszystko to bez pomocy człowieka. Ziemia 

wytwarza samorzutnie kiełek z nasienia, potem kiełek się umacnia i 

podtrzymuje powstający kłos, następnie kłos się podnosi, pęcznieje, twardnieje, 

staje się złocisty, sztywny, doskonały z uformowanym ziarnem. Kiedy jest 

dojrzały, siewca powraca i przykłada sierp, gdyż zasiew osiągnął pełnię. Nie 
mógłby się rozwinąć bardziej i dlatego jest zbierany. 

W sercach Moje słowo dokonuje tej samej pracy. Mówię o sercach, 

przyjmujących ziarno. Praca jednak jest powolna. Trzeba uważać, by nie 

zniszczyć wszystkiego, przez wkraczanie nie w porę. Jakie to żmudne dla 

małego nasienia otworzyć się, zapuścić korzenie w glebie! Również ciężka jest 

ta praca dla serca twardego i zaniedbanego. Musi się ono otworzyć, pozwolić się 

przeniknąć, przyjąć coś nowego, trudzić się karmieniem siebie. Musi ukazać się 

inne, a więc przyobleczone w to, co pokorne i użyteczne, a nie w kwiaty nęcące, 

okazałe, bezużyteczne i bujne, które wcześniej je okrywały. Musi zadowolić się 

pracą pokorną, bez szukania podziwu – dla pożytku Planu Bożego. Musi 

uaktywnić wszelkie swoje zdolności, aby wzrosnąć i uformować kłos. Musi 

rozpalić się miłością, by stać się ziarnem. Po odniesieniu zwycięstwa nad 

szukaniem ludzkich względów – co jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne – po 

zmęczeniu i cierpieniach, aby polubić nową szatę, musi i od niej się oderwać 

przy pomocy bolesnego cięcia. Trzeba wszystko dać, by wszystko posiadać; 

pozostać ogołoconym, by przyoblec się w Niebie w szatę świętych. Życie 

grzesznika, który staje się świętym to najdłuższa, najbardziej heroiczna, 
najbardziej chwalebna walka. Mówię wam to. 

Niech słowa, które wam powiedziałem, pomogą wam zrozumieć, że Moje 

postępowanie wobec Marii jest słuszne. Czy być może postępowałem inaczej 
wobec ciebie, Mateuszu?» 

«Nie, mój Panie.» 

«Powiedz Mi prawdę: czy to Moja cierpliwość bardziej cię przekonała, czy też 

cierpkie wyrzuty faryzeuszy?» 

«Twoja cierpliwość – i to w takim stopniu, że oto tu jestem. Faryzeusze pogardą 

i klątwami wywoływali we mnie lekceważenie i dlatego postępowałem coraz 

gorzej. Tak to jest. Człowiek staje się bardziej zacięty, kiedy – będąc w grzechu 

– słyszy, że jest uważany za grzesznika. Kiedy jednak zamiast zniewagi pojawia 

się miłość, człowiek jest osłupiały, a potem płacze... a kiedy się płacze, zbroja 

grzechu pęka i rozsypuje się. Pozostaje się nagim wobec Dobroci i błaga się Ją z 
całego serca, by nas oblekła Sobą.» 

«Dobrze powiedziałeś. Beniaminie, podoba ci się ta historia? Tak? Doskonale. A 

gdzie jest mama?» 

Jakub, syn Alfeusza, odpowiada: 

«Wyszła po skończeniu przypowieści i pobiegła tą drogą.» 

«Może poszła nad jezioro zobaczyć, czy wraca jej mąż?» – mówi Tomasz. 
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«Nie. Poszła do swej starej matki po moich braci. Mama prowadzi ich tam, by 

móc pracować» – mówi dziecko, wspierając się ufnie o kolana Jezusa. 

«A ty zostajesz tutaj, mężczyzno? Musisz być niezłym gagatkiem, skoro 

zostajesz tu sam!» – zauważa Bartłomiej. 

«Jestem najstarszy i pomagam mamie...» 

«...w zdobyciu Raju. Biedna niewiasta! Ile masz lat?» – pyta Piotr. 

«Za trzy lata będę synem Prawa» – mówi dumnie chłopiec. 

«Umiesz czytać?» – pyta Tadeusz. 

«Tak... ale powoli, bo... bo nauczyciel prawie codziennie wyrzuca mnie za 

drzwi...» 

«Mówiłem!» – woła Bartłomiej. 

«Robię tak, bo nauczyciel jest stary i brzydki i zawsze mówi to samo, więc chce 

mi się spać! Gdyby był taki jak On (wskazuje na Jezusa), uważałbym. A Ty 

dajesz klapsy temu, kto śpi albo się bawi?» 

«Ja nie biję nikogo, lecz mówię do Moich uczniów: “Bądźcie uważni dla waszego 

dobra i z miłości do Mnie”» – mówi Jezus. 

«O, tak! Z miłości tak. Nie ze strachu.» 

«Jeśli będziesz dobry, nauczyciel cię pokocha.» 

«Kochasz tylko tego, kto jest dobry? Przed chwilą powiedziałeś, że byłeś 

cierpliwy dla tego, kto nie był dobry...»  

Dziecięca logika jest ścisła. 

«Jestem dobry dla wszystkich. Jednak kocham bardzo, bardzo tego, kto staje 

się dobry, i dla niego jestem bardzo, bardzo dobry.» 

Dziecko zastanawia się. Potem podnosi głowę i pyta Mateusza: 

«Co zrobiłeś, żeby być dobrym?» 

«Pokochałem Go.» 

Dziecko nadal zastanawia się, potem patrzy na dwunastu i mówi do Jezusa: 

«Czy oni wszyscy są dobrzy?» 

«Oczywiście.» 

«Jesteś tego pewien? Ja czasem robię coś dobrego, ale [tylko] wtedy, gdy chcę 

jeszcze... bardziej napsocić.» 

Wszyscy wybuchają gromkim śmiechem. Mały mężczyzna też śmieje się ze 

swojego wyznania. Nawet Jezus się śmieje. Tuli go do serca i całuje. Dziecko, 
oswojone z wszystkimi, chce się bawić i mówi: 

«Teraz powiem Ci, kto jest dobry.» 

I zaczyna wybierać. Obserwuje wszystkich. Idzie prosto do Jana i Andrzeja, 

którzy są blisko siebie, i mówi: 
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«Ty i ty, chodźcie tutaj.» 

Potem wybiera dwóch Jakubów i dołącza ich do pierwszych. Następnie bierze 

Tadeusza. Zastanawia się nad Zelotą i Bartłomiejem i mówi: 

«Jesteście starzy, ale jesteście dobrzy.» 

Dołącza ich do już wybranych. Przypatruje się uważnie Piotrowi, który w 

zabawny sposób przeszywa go wzrokiem. Zdaje egzamin, dziecko uznaje go za 

dobrego. Również Mateusz przechodzi [próbę], podobnie i Filip. Do Tomasza 
mówi: 

«Za dużo się śmiejesz. Ja jestem poważny. Wiesz, mój nauczyciel mówi, że ten, 

kto się ciągle śmieje, na koniec nie zdaje egzaminu?»  

Tomasz, choć z gorszym wynikiem, też przechodzi. Na koniec chłopiec wraca do 

Jezusa. 

«Hej, łobuzie! Jeszcze ja jestem! Nie jestem drzewem. Jestem młody i piękny. 

Dlaczego mnie nie badasz?» – mówi Iskariota. 

«Bo mi się nie podobasz. Mama mówi, że jeśli coś nam się nie podoba, nie 

dotykamy tego. Zostawiamy to na stole, żeby wzięli inni, którym się to spodoba. 

I mówi, że jeśli ktoś ofiarowuje coś, czego nie lubię, nie mówi się: “Nie lubię 
tego”, lecz: “Dziękuję, nie jestem głodny”. Ja nie jestem ciebie głodny.» 

«Jak to? Popatrz. Jeśli powiesz mi, że jestem dobry, dam ci tę monetę.» 

«Na co mi ona? Czy można kupić coś [za pieniądz zdobyty] kłamstwem? Mama 

mówi, że denary, które zdobywamy przez oszustwo, stają się słomą. Kiedyś 

okłamałem babcię i ona dała mi jedną dwudrachmę, żebym sobie kupił miodowy 

placek. A ona w nocy zamieniła się w słomę. Włożyłem monetę do dziury pod 
drzwiami, aby ją zabrać rano, i znalazłem tylko garstkę słomy.» 

«Ale dlaczego nie wydaję ci się dobrym? Co mi jest? Mam krzywe nogi? Jestem 

brzydki?» 

«Nie, ale boję się ciebie.» 

«Ale dlaczego?» – pyta Iskariota, podchodząc do niego. 

«Nie wiem. Zostaw mnie w spokoju. Nie dotykaj mnie, bo cię podrapię.» 

«Co za jeż! Szalony!» – Judasz udaje śmiech. 

«Nie jestem szalony. To ty jesteś zły.» 

Chroni się na piersi Jezusa, który głaszcze go bez słowa. Apostołowie żartują 

sobie z zajścia mało pochlebnego dla Judasza. W międzyczasie wraca niewiasta 

z dwunastoma osobami. Potem [przybywają] nowi, wciąż nowi. Jest ich około 
pięćdziesięciu. Sami ubodzy ludzie.  

«Będziesz do nich mówił? Przynajmniej parę słów. To matka mojego męża, a to 

– moje dzieci. Ten mężczyzna jest moim małżonkiem. Jedno słowo, Panie...» – 
mówi niewiasta błagalnym tonem. 

«Tak, powiem je, aby ci podziękować za twoją gościnność.» 

Niewiasta wchodzi do domu, gdzie ją wzywa niemowlę. Siada na progu i daje 

mu pierś. 
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«Posłuchajcie. Tu na moich kolanach mam chłopca, który bardzo mądrze mówił. 

Powiedział: “Wszystko, co osiągamy przez oszustwo, staje się słomą.” Jego 

mama nauczyła go tej prawdy. To nie jest bajka, lecz odwieczna prawda. Nigdy 

nie udaje się to, co czynimy nieuczciwie. Kłamstwo w słowach, w czynach, w 

religii, to zawsze znak przymierza z szatanem, nauczycielem kłamstwa.  

[por. Mt 13,31n; Mk 4,30n; Łk 13,18n] Nie sądźcie, że Królestwo Niebieskie 

osiąga się przez czyny hałaśliwe i rzucające się w oczy. To działania stałe, 

powszednie, lecz spełniane z nadprzyrodzoną intencją miłości. Miłość jest 

nasieniem rośliny, która kiełkując w was, wyrasta aż do Nieba. W jej cieniu 

wschodzą wszystkie inne cnoty. Przyrównam ją do maleńkiego ziarnka 

gorczycy. Jakże ono jest maleńkie! Jedno z najmniejszych, które zasiewa 

człowiek. A jednak popatrzcie, kiedy roślina się rozwinie, jakże staje się silna i 

liściasta i jak owocuje. To nie sto ze stu nasion, lecz sto – z jednego. 
Najmniejsza, lecz najbardziej aktywna. Jakąż daje wam korzyść. 

Tak samo jest z miłością. Jeśli zamkniecie w piersi nasienie miłości – do 

waszego Boga Najświętszego i do bliźniego – i jeśli wasze czyny będą 

wypływały z miłości, nie uchybicie żadnemu przepisowi Dekalogu. Nie będziecie 

oszukiwać Boga przez religię fałszywą, [złożoną z] praktyk, lecz nie z 

duchowości. Nie będziecie okłamywać bliźniego, postępując jak niewdzięczne 

dzieci, małżonkowie cudzołożni lub zbytnio wymagający, jak nieuczciwi 

sprzedawcy, jak ludzie posługujący się w życiu oszustwem, gwałtowni wobec 

nieprzyjaciół. Popatrzcie, ileż ptaszków w tej upalnej godzinie chroni się na 

gałęziach w tym ogrodzie. Wkrótce ten kiełek gorczycy, na razie zupełnie mały, 

cały napełni się świergotem ptaków. Wszystkie ptaki znajdą schronienie i cień w 

tych roślinach, tak gęstych i wygodnych. Małe ptaszki nauczą się fruwać 

bezpiecznie w jego gałęziach, które służą za schody, by wstępować wyżej, i za 
sieć, by uniknąć upadku. Tak jest z miłością, podstawą Królestwa Bożego. 

Miłujcie, a będziecie miłowani. Miłujcie, a będziecie współczuć. Kochajcie, a nie 

będziecie okrutni i wymagający więcej niż to dozwolone od waszych 

podwładnych. Miłość i szczerość jest konieczna dla otrzymania pokoju i chwały 

Niebios. Inaczej – jak powiedział Beniamin – każdy wasz czyn, który spełniliście 

kłamiąc miłości i prawdzie, zamieni się dla was w słomę na waszym piekielnym 

łożu. Ja nie mówię wam nic innego. Mówię wam tylko: pamiętajcie ciągle o 

wielkim przykazaniu miłości i bądźcie wierni Bogu Prawdy i prawdzie w każdym 

słowie, działaniu i uczuciu, bo prawda jest córką Boga. Stale pracujcie, 

doskonaląc siebie jak nasienie, wzrastające aż do osiągnięcia doskonałości. To 

praca cicha, pokorna, cierpliwa. Bądźcie pewni, że Bóg widzi waszą walkę. On 

też bardziej wynagrodzi was za przezwyciężony egoizm, za niewypowiedzenie 

złego słowa, hamowanie narzucania się innym, niż gdybyście, uzbrojeni do 
walki, zadali śmierć nieprzyjacielowi. 

Królestwo Niebieskie – które posiądziecie, jeśli będziecie sprawiedliwi – 

budowane jest przez małe codzienne sprawy: dobroć, skromność, cierpliwość, 

zadowolenie z tego, co się posiada, wzajemne współczucie i miłość, miłość, 

miłość... 

Bądźcie dobrzy. Żyjcie wzajemnie ze sobą w pokoju. Nie obmawiajcie. Nie 

osądzajcie. Wtedy Bóg będzie z wami. Daję wam Mój pokój jako 
błogosławieństwo i jako podziękowanie za waszą wiarę we Mnie.» 

Potem Jezus zwraca się do niewiasty, mówiąc: 

«Niech ciebie szczególnie Bóg pobłogosławi, bo jesteś świętą małżonką i świętą 

matką. Wytrwaj w cnocie. Żegnaj, Beniaminie. Kochaj coraz bardziej prawdę i 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#31
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#30
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-13.htm#18
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bądź posłuszny twej mamie. Błogosławieństwo dla ciebie i dla twych braci, i dla 

ciebie, matko.» 

Zbliża się mężczyzna. Jest zakłopotany, mamrocze: 

«Ależ... ale... jestem wzruszony tym, co mówisz o mojej małżonce... Nie 

wiedziałem...» 

«Czyżbyś nie miał oczu i rozumu?» 

«Mam.» 

«Dlaczego się nimi nie posługujesz? Chcesz, żebym je otwarł?» 

«Już to zrobiłeś, Panie. Ale ja ją bardzo kocham, wiesz? Tylko... człowiek się 

przyzwyczaja... i... i...» 

«I wydaje się słuszne wymagać zbyt wiele, bo drugi jest od nas lepszy... Nie 

czyń już tego. W twoim zawodzie zawsze grozi ci niebezpieczeństwo. Nie 

obawiaj się jednak burz, jeśli Bóg jest z tobą. Lecz jeśli towarzyszy ci 
Niesprawiedliwość, obawiaj się bardzo. Zrozumiałeś?» 

«Więcej niż powiedziałeś. Będę się starał być Ci posłusznym... nie 

wiedziałem...» 

Patrzy na żonę, jakby widział ją po raz pierwszy. Jezus błogosławi i odchodzi 

wąską dróżką. Idzie drogą prowadzącą do wioski. 

45. UCISZENIE BURZY[por. Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; Łk 8,22-25] 

Napisane 30 stycznia 1944. A, 1661-1666 

Jakże wielka była dziś moja słodycz. Pracowałam nad haftowaniem, o którym 

Ojciec wie, i słuchałam muzyki w towarzystwie domowników. Wyłączyłam się ze 

zwykłych rzeczy. Oto niespodziewanie wizja odwróciła moją uwagę, nadając 

twarzy inny wyraz. Na szczęście pojęła to tylko Paola. Trwałam w tej radości 

całe popołudnie aż do chwili zwykłej zapaści. Nadeszła ona szybciej niż dotąd, 

bo – gdy mam wizje – siły fizyczne, a szczególnie sercowe, znacznie się 

rozpraszają. Nie wywołuje to jednak cierpienia, gdyż kompensuje je wielka 

radość duchowa. Teraz, gdy wszyscy śpią, dzielę się z Ojcem moją radością. 

Miałam wizję dzisiejszej Ewangelii. Niech Ojciec zauważy, że dziś rano, czytając 

ją, powiedziałam sobie: “Oto epizod z Ewangelii, którego nigdy nie zobaczę, bo 

mało się nadaje na wizję.” Tymczasem w chwili najmniej spodziewanej On 
przyszedł napełnić mnie radością. Oto, co ujrzałam. 

Łódź żaglowa – niezbyt wielka, ale i nie mała: łódź rybacka, na której może się 

swobodnie poruszać pięć lub sześć osób. Przecina intensywnie niebieskie wody 
jeziora. 

Jezus śpi na rufie. Jest ubrany na biało, jak zwykle. Głowę ma opartą na lewym 

ramieniu. Pod ramię i pod głowę zwinął – poskładawszy go wielokrotnie – Swój 

szaroniebieski płaszcz. Nie leży, lecz siedzi na podłodze łodzi i opiera głowę o 

stoliczek, który znajduje się na samym końcu rufy. Nie wiem, jak nazywają go 
marynarze. Śpi cicho. Zmęczony. Spokojny. 

Piotr jest u steru, Andrzej zajmuje się żaglami, Jan i dwaj pozostali, których 

imion nie znam, porządkują liny i sieci na dnie łodzi, jakby mieli zamiar łowić, 

być może w nocy. Można powiedzieć, że dzień się kończy, bo słońce chyli się już 

ku zachodowi. Wszyscy uczniowie podwinęli tuniki. Chcą mieć więcej swobody 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#22
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w poruszaniu się i łatwiej przechodzić z jednego miejsca łodzi na drugie przez 

wiosła, stołki, kosze i sieci, nie skrępowani ubraniem. Wszyscy zdjęli płaszcze.  

Widzę, jak niebo się zaciemnia i słońce kryje się za burzowymi chmurami, 

wychodzącymi niespodziewanie zza wierzchołka wzniesienia. Wiatr popycha je 

gwałtownie w stronę jeziora. Wiatr wieje na razie jeszcze wysoko i jezioro jest 

spokojne. Jedynie ciemnieje ono i na powierzchni widać jakby zmarszczki. To 
jeszcze nie są fale, ale woda już zaczyna się poruszać.  

Piotr i Andrzej obserwują niebo i jezioro i przygotowują się do wykonania 

manewru, aby dobić do brzegu. Wiatr spada jednak na jezioro i po upływie kilku 

chwil wszystko wrze i pieni się. Fale, które gwałtownie uderzają o siebie, 

potrącają łódź, podnoszą ją, opuszczają, kręcą we wszystkich kierunkach, 

przeszkadzają w sterowaniu. Wichura utrudnia [zapanowanie] nad 
opuszczanym żaglem. 

Jezus śpi. Ani kroki, ani podniecone głosy uczniów, ani nawet świst wiatru i 

uderzanie fal o ściany łodzi i dziobu nie budzą Go. Jego włosy poruszają się na 

wietrze i woda kilka razy bryzga na Niego. Jezus jednak śpi. Jan przechodzi z 

dziobu na rufę i przykrywa Go swym płaszczem, wyciągniętym spod stolika. 
Okrywa Jezusa z delikatną miłością. 

Burza staje się coraz gwałtowniejsza. Jezioro jest czarne, jakby wylano nań 

atrament, widać smugi pieniących się fal. Łódź nabiera wody i wichura popycha 

ją na szeroką wodę. Uczniowie ciężko pracują, wykonując manewr i wylewając 

za burtę wodę, przynoszoną przez fale. Wszystko na nic. Teraz brodzą już w 
wodzie dochodzącej im do kolan i łódź staje się coraz cięższa.  

Piotr traci spokój i cierpliwość. Oddaje ster bratu i chwiejąc się idzie do Jezusa. 

Gwałtownie Nim potrząsa. Jezus budzi się i podnosi głowę. 

«Ocal nas, Nauczycielu, giniemy!» – woła do Niego Piotr. 

Trzeba krzyczeć, aby móc się usłyszeć. Jezus przypatruje się uważnie uczniowi, 

patrzy na innych, a potem na jezioro: 

«Czy wierzysz w to, że mogę was ocalić?» 

«Pośpiesz się, Nauczycielu» – woła Piotr, kiedy prawdziwa góra wody, 

odrywając się od środka jeziora, kieruje się szybko na biedną łódź. Można by 

rzec: trąba – tak jest wysoka i przerażająca. Uczniowie, widząc, co nadchodzi, 

padają na kolana i chwytają się mocno, sądząc, że to koniec. Jezus podnosi się, 

staje na stoliku przy rufie. Jego biała sylwetka odróżnia się od sinej zawieruchy. 
Wyciąga ręce w kierunku fali i mówi do wiatru:  

«Zatrzymaj się i zamilknij!» 

A do wody: «Ucisz się. Ja tego chcę.» 

Wtedy ogromna fala rozpływa się w pianie. Opada bez wyrządzania szkody, z 

ostatnim rykiem gasnącym w szmerze, jakby szum wiatru zmienił się w 

westchnienie. Nad uspokojone jezioro powraca cisza nieba, a nadzieja i wiara 

wstępuje do serc uczniów.  

Nie potrafię opisać dostojeństwa Jezusa. Trzeba to widzieć, żeby zrozumieć. 

Przeżywam to w głębi serca, bo jest to we mnie ciągle obecne. Widzę jeszcze 

raz, jak spokojny był sen Jezusa i jak potężne było Jego panowanie nad 
wichrami i falami. 
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46. «NIESZCZĘŚCIA SŁUŻĄ PRZEKONANIU WAS O WASZEJ NICOŚCI» 

Napisane 30 stycznia 1944. A, 1667-1670 

Następnie Jezus mówi: «Nie wyjaśniam Ewangelii w takim sensie, w jakim 

wszyscy ją tłumaczą. Naświetlę ci to, co poprzedza ten fragment Ewangelii. 

Dlaczego spałem? Czy może nie wiedziałem, że nadejdzie nawałnica? Owszem, 

wiedziałem o tym. Jedynie Ja o tym wiedziałem. Dlaczego więc spałem?  

Apostołowie byli ludźmi, Mario, pobudzanymi dobrą wolą, lecz jeszcze wciąż 

“ludźmi”. Człowiek zawsze uważa, że wszystko potrafi. Kiedy zaś rzeczywiście 

coś potrafi uczynić, pełen jest zarozumiałości i przywiązania do swych 

“umiejętności”. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan byli dobrymi rybakami, dlatego 

sądzili, że nikt im nie dorównuje w kierowaniu łodziami. Byłem dla nich wielki 

jako “Rabbi”, lecz jako żeglarz nie znaczyłem nic, dlatego też sądzili, że nie 

potrafię im pomóc. Kiedy więc wsiadali do łodzi, aby przepłynąć Morze 

Galilejskie, prosili Mnie, abym usiadł, bo nie byłem [– według nich –] do niczego 

innego zdolny. Także ich uczucie powodowało, że nie chcieli przyczyniać się do 

Mojego fizycznego wysiłku. Jednak przywiązanie do swych “umiejętności” 

silniejsze było od uczucia. 

Ja narzucam się tylko w wypadkach wyjątkowych, Mario. Zazwyczaj 

pozostawiam wam wolność i czekam. W tym dniu byłem zmęczony i proszono 

Mnie, abym odpoczął, to znaczy pozwolił im działać – im, tak wprawnym. 

Zasnąłem więc. W Mój sen wmieszało się też to stwierdzenie, że człowiek jest 

“człowiekiem” i chce sam działać, nie zdając sobie sprawy, że Bóg prosi tylko o 

możliwość udzielania mu pomocy. W tych “głuchych duchowo”, w tych “ślepych 

duchowo” widziałem wszystkich głuchych i zaślepionych duchowo, którzy przez 

całe wieki podążać będą ku własnej zgubie, bo “chcieli działać sami”, chociaż Ja 
zawsze pochylałem się nad ich potrzebami, czekając, że wezwą Mnie na pomoc. 

Kiedy Piotr zawołał: “Ocal nas!”, Moja gorycz opadła jak kamyk, któremu 

pozwala się toczyć. Nie jestem “człowiekiem”, jestem Bogiem-Człowiekiem. Nie 

działam tak, jak wy działacie. Wy, widząc w kłopocie kogoś, kto odrzucił waszą 

radę lub pomoc – jeśli nie jesteście tak źli, aby się z tego cieszyć – okazujecie 

pogardę lub obojętność, patrząc bez wzruszenia na jego wołanie o pomoc. 

Waszą postawą dajecie mu do zrozumienia: “Kiedy chciałem ci pomóc, nie 

chciałeś mnie. Teraz radź sobie sam.” Jednak Ja jestem Jezusem. Ja jestem 
Zbawicielem. Zbawiam, Mario. Ocalam, kiedy tylko się Mnie wzywa.  

Biedni ludzie mogą jednak zarzucić: “Dlaczego więc pozwalasz, by powstawały 

burze dotykające jednostki lub społeczności?”  

Gdybym Moją mocą zniszczył każdą formę zła, doszlibyście do uznania siebie 

samych za twórców Dobra – które w rzeczywistości jest Moim darem – i już 

więcej byście o Mnie nie pamiętali. Nigdy więcej. Potrzebujecie, biedne dzieci, 

boleści, aby uświadomić sobie, że macie Ojca. Jak syn marnotrawny 

przypomniał sobie, że miał ojca, kiedy był głodny. 

Nieszczęścia służą przekonaniu was o własnej nicości, o waszym braku 

rozsądku, przyczynie tak wielu błędów; o waszej złośliwości, przyczynie tak 

wielu smutków i bólu; o waszych błędach, przyczynie kar, które sami sobie 

zadajecie; [oraz przekonaniu was] o Moim istnieniu, o Mojej mocy, o Mojej 

dobroci. To właśnie chce wam powiedzieć dzisiejsza Ewangelia: “wasza” 

Ewangelia tej godziny, biedne dzieci. 

Wezwijcie Mnie. Jezus nie śpi, bo zatrważa Go wasz brak miłości ku Niemu. 

Wezwijcie Mnie, a Ja przybędę.» 
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Szkoda, że Ojciec dziś nie przyszedł: ujrzałby moją twarz pełną szczęścia, a Ja 

dowiedziałabym się, w co się ona zmienia. Paola mówi, że to zauważa, choć ja 

nadal pracuję i to nawet szybciej niż przedtem. Ona jednak nie potrafi wyjaśnić 

mi więcej... Gdybym umiała się kontrolować i czynić jak Mojżesz: zakryć twarz 

zasłoną... 

47. OPĘTANI Z GERAZY [por. Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Łk 8,26-39] 

Napisane 30 stycznia 1944. A 5303-5314 

Po przemierzeniu jeziora, z północnego zachodu na południowy wschód, Jezus 

prosi Piotra, żeby Go wysadził blisko Hipposu. Piotr wykonuje polecenie bez 

dyskutowania. Płynie łodzią do wylotu rzeczki, którą niedawna gwałtowna 

wiosenna ulewa napełniła wodą i błotem. Wpada ona do jeziora przez cieśninę 

chropowatą i skalistą. Cały brzeg jest w tym miejscu taki. Pomocnicy 

zabezpieczają łodzie. Na każdej z nich jest jeden. Mają czekać do wieczora, aby 

powrócić do Kafarnaum. 

«Bądźcie jak ryby, gdy ktoś was będzie pytał – radzi Piotr. –Temu, kto was 

zapyta, gdzie jest Nauczyciel, odpowiedzcie bez wahania, że nie wiecie. Temu, 

kto będzie chciał wiedzieć, w jakim poszedł kierunku – tak samo. To wszystko 
jest prawdą: nie wiecie tego.» 

Rozstają się i Jezus rozpoczyna wspinaczkę stromą ścieżką, która pnie się po 

skale prawie pionowo. Apostołowie idą za Nim aż do szczytu uciążliwą drogą, 

która staje się łagodniejsza na płaskowyżu obsianym dębami, pod którymi pasą 

się liczne świnie. 

«Śmierdzące zwierzęta! – wykrzykuje Bartłomiej. – Przeszkadzają nam 
przejść.» 

«Nie. Nie przeszkadzają nam. Jest dosyć miejsca dla wszystkich» – odpowiada 

spokojnie Jezus. 

Pasterze, widząc Izraelitów, usiłują zgromadzić świnie pod dębami, 

pozostawiając ścieżkę wolną. Apostołowie przechodzą, robiąc tysiące grymasów 

z powodu nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. Te ryją i chrząkają – 
tłuste, a wciąż szukające jeszcze większej otyłości. 

Jezus przeszedł bez podobnych reakcji. Mówi do czuwających nad stadem: 

«Niech Bóg was wynagrodzi za waszą grzeczność.» 

Pasterze – biedni ludzie, niewiele mniej ubrudzeni od świń, za to w 

przeciwieństwie do nich nieskończenie bardziej chudzi – patrzą na Niego 
zaskoczeni, a potem szepczą jeden do drugiego. Jeden mówi:  

«Czyżby to nie był Izraelita?»  

Na to inni odpowiadają:  

«Nie widzisz, że ma frędzle u szaty?» 

Apostołowie, kiedy już mogą iść dalej w grupie, gromadzą się na polnej, dosyć 

szerokiej drodze. 

Krajobraz jest przepiękny. Miejsce wznosi się zaledwie o kilkadziesiąt metrów 

ponad jezioro, a panuje już nad całym zwierciadłem wodnym i miejscowościami 

rozproszonymi na brzegach. Tyberiada lśni pięknymi budowlami naprzeciw 

miejsca, gdzie stoją apostołowie. Poniżej, u stóp podwodnej bazaltowej skały, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#28
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-05.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#26
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mała plaża wydaje się poduszką z zieleni. Tymczasem na przeciwległym brzegu 

od [strony] Tyberiady, u ujścia Jordanu, równina jest raczej rozległa i podmokła 

z powodu wód rzeki. Wydaje się ona zwalniać tu bieg, by podjąć go po 

zatrzymaniu się na spokojnym jeziorze. Równina obfituje w różnorodne trawy i 

krzewy miejsc bogatych w wodę i tak napełnia ją wodne ptactwo o 

intensywnych kolorach, jakby to były rozrzucone klejnoty. Miejsce to wygląda 

jak ogród. Ptaki podrywają się z gęstych traw i trzcinowych zarośli. Lecą nad 

jezioro, zanurzają się, aby wyłowić z wody rybkę. Potem wzlatują, błyszcząc 

jeszcze bardziej z powodu wody, która ożywiła kolory piór, i powracają w 

kierunku ukwieconej równiny, na której wiatr bawi się zmieniając ich kolory. 

Tutaj znajdują się skupiska bardzo wysokich dębów, pod którymi trawa jest 

giętka i szmaragdowa. Poza tym skrawkiem lasu wzniesienie ponownie pnie się 

w górę, za wąwozem, tworząc stromy skalisty czubek, na którym umieszczone 

są domy, zbudowane na skalnych tarasach. Sądzę, że góra stanowi jedną całość 

z budowlami, udzielając swoich pieczar na mieszkania. Jest to więc mieszanina 

osady jaskiniowca i zwyczajnego miasta. Charakterystyczne jest tu zbocze 

pokryte tarasami. Dachy domów usytuowanych poniżej są na wysokości 

parterowego wejścia domów stopnia położonego wyżej. Tam gdzie góra jest 

bardziej stroma – stroma do tego stopnia, że nie pozwala na żadne budowanie – 

znajdują się jaskinie i głębokie szczeliny, spadziste zejścia do doliny. W czasie 

gwałtownych ulew te pochyłości muszą stawać się dziwacznymi strumyczkami. 

Wszelkiego rodzaju głazy, stoczone do doliny w czasie powodzi, tworzą 

chaotyczny piedestał dla małej góry, tak chropowatej i dzikiej, zgarbionej i 
zuchwałej, jak jakiś hreczkosiej, który pragnie być szanowany za wszelką cenę.  

«Czy to nie Gamala?» – pyta Zelota. 

«Tak, to Gamala. Znasz ją?» – pyta Jezus. 

«Zbiegłem tam pewnej bardzo dawnej nocy. Potem przyszedł trąd i nie 

wychodziłem już z grobów.» 

«Byłeś ścigany aż do tego miejsca?» – pyta Piotr. 

«Przybyłem z Syrii, gdzie szukałem schronienia. Odkryli mnie i tylko ucieczka 

na te tereny uchroniła mnie przed schwytaniem. Potem zszedłem powoli i – 

ciągle zagrożony – aż do pustyni Tekoa, a stamtąd, już jako trędowaty, do 
Doliny Zmarłych. Trąd ocalił mnie przed nieprzyjaciółmi...» 

«To są poganie, prawda?» – pyta Iskariota. 

«Prawie wszyscy. Nieliczni Żydzi zajmują się handlem, inni – to mieszanina 

ludzi wierzących i całkowicie pozbawionych wiary. Ale nie byli bezlitośni wobec 

uchodźcy.» 

«Miejsca doskonałe dla bandytów! Co za parowy!» – wykrzykuje kilku. 

«Tak. Ale, wierzcie, przestępcy są nie tylko na tym brzegu» – mówi Jan, jeszcze 

pod wrażeniem pojmania Chrzciciela. 

«Na tamtym brzegu są złoczyńcy także wśród tych, którzy noszą imię 

sprawiedliwych» – kończy jego brat. 

Jezus zabiera głos: «A jednak podchodzimy do nich bez obrzydzenia. 

Tymczasem tutaj robiliście grymasy, musząc przechodzić koło zwierząt.» 

«Są nieczyste...» 
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«Grzesznik jest o wiele bardziej [nieczysty]. To są zwierzęta w taki sposób 

stworzone i nie można ich o to obwiniać. Człowiek natomiast odpowiada za 
swoją nieczystość z powodu grzechu.» 

«Dlaczego więc uznaliśmy je za nieczyste?» – pyta Filip. 

«Kiedyś wam o tym wspomniałem. W tym względzie istnieje przyczyna 

nadprzyrodzona i naturalna. Pierwsza przyczyna to potrzeba nauczenia narodu 

wybranego życia ze świadomością swego wybrania i godności człowieka, także 

w działaniu tak zwyczajnym, jak jedzenie. Człowiek dziki żywi się wszystkim. 

Wystarczy mu, że napełni sobie brzuch. Poganin, chociaż nie jest dzikusem, je 

również wszystko, nie myśląc, że nadmierne jedzenie sprzyja powstawaniu wad 

i skłonności poniżających człowieka. Poganie poddają się tej żądzy 

przyjemności, która dla nich jest prawie religią. Bardziej wykształceni pośród 

was znają święta pełne bezwstydu na cześć ich bogów, które przeradzają się w 

orgię pożądliwości. Syn ludu Bożego powinien umieć się powstrzymać i w 

posłuszeństwie oraz w roztropności doskonalić samego siebie, mając przed 
oczyma swoje pochodzenie i kres: Boga i Niebo.  

Przyczyną naturalną jest natomiast to, by nie pobudzać krwi pokarmami, 

prowadzącymi do pożądań niegodnych człowieka. Nie jest zakazana miłość, 

nawet cielesna, jednak powinna ją zawsze łagodzić świeżość duszy dążącej ku 

Niebu. Ma zatem kierować się nie zmysłowością, lecz miłością – tym uczuciem 

które jednoczy mężczyznę z jego towarzyszką, w której ma on widzieć kogoś 

sobie równego, a nie tylko osobę odmiennej płci. Biedne zwierzęta nie są winne, 

że są świniami. Nie ponoszą też winy za skutki, jakie mięso wieprzowe – z 

powodu długotrwałego spożywania – może wywoływać we krwi. Nie ciąży też 

za to wina na tych, którzy są wyznaczeni do pilnowania świń. Jeśli są uczciwi, to 

jakaż będzie różnica w przyszłym życiu między nimi a uczonym w Piśmie, który 

pochyla się ciągle nad księgami, a mimo to nie uczy się z nich bycia dobrym? 

Zaprawdę powiadam wam, że zobaczymy pasterzy świń między sprawiedliwymi, 
a uczonych w Piśmie – pośród niesprawiedliwych... Cóż to za hałas?» 

Wszyscy odsuwają się, gdyż kamienie i ziemia staczają się i podskakują po 

stoku. Rozglądają się oszołomieni.  

«O, tam, tam! Dwóch... zupełnie nadzy... idą w naszą stronę i wymachują 

rękami... Szaleńcy...» 

«Albo opętani» – odpowiada Jezus Iskariocie, który jako pierwszy dojrzał 

dwóch opętanych idących w stronę Jezusa. 

Wyszli chyba z jakiejś groty w górach. Wrzeszczą. Jeden, biegnący szybciej, 

rzuca się w stronę Jezusa. Wydaje się dziwnym ogromnym ptakiem 

pozbawionym piór, bo tak zwinnie biegnie i tak wymachuje rękami, jakby były 
skrzydłami. Zwala się do stóp Jezusa krzycząc:  

«Tutaj jesteś? Ty, Pan świata? Co mam zrobić z Tobą, Jezusie, Synu Boga 

Najwyższego? Już nadeszła godzina naszej kary? Dlaczego przyszedłeś przed 
czasem nas dręczyć?» 

Drugi opętany albo ma związany język, albo znajduje się w posiadaniu demona 

wywołującego otępienie, bo tylko rzuca się na brzuch i cicho płacze. Potem, 

usiadłszy, z głową jakby bezwładną, bawi się kamieniami i nagimi nogami. 

Demon nadal mówi przez usta pierwszego, który miota się po ziemi w nagłym 

ataku przerażenia. Można by powiedzieć, że się chce sprzeciwić, a może tylko 
adorować, przyciągany i odrzucany równocześnie przez potęgę Jezusa. Zawodzi:  

«Zaklinam Cię, w imię Boga, przestań mnie dręczyć. Zostaw mnie w spokoju!» 
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«Tak, ale poza nim. Duchu nieczysty, wyjdź z nich i powiedz, jak ci na imię.» 

«Legion jest moje imię, bo jest nas wielu. Trzymamy ich od lat i przez nich 

rozrywamy powrozy i łańcuchy i nie ma siły ludzkiej, która mogłaby ich 

powstrzymać. Są postrachem za naszą sprawą i posługujemy się nimi, aby Ci 

bluźniono. Mścimy się na nich za Twoją klątwę. Czynimy człowieka gorszym od 

dzikiego zwierzęcia, aby Cię wyśmiać, nie ma bowiem wilka, szakala czy hieny, 

nie ma sępa ani upiora podobnego do tych, których trzymamy. Ale nie wypędzaj 

nas. Zbyt okropne jest piekło!...» 

«Wyjdźcie! W imię Jezusa, wyjdźcie!»  

Głos Jezusa brzmi jak grom, a Jego oczy miotają błyskawice. 

«Pozwól nam chociaż wejść w to stado świń, które spotkałeś.» 

«Idźcie.» 

Z potwornym wrzaskiem demony rozstają się z dwoma nieszczęśnikami i – 

pośród nagłego wiru wietrznego, kołyszącego dębami jak łodygami – zwalają 

się na liczne świnie. Z piskiem iście demonicznym zaczynają biec jak opętane 

poprzez dęby, wpadają na siebie, kaleczą się, gryzą wzajemnie i wreszcie 

rzucają się w jezioro, gdy – dotarłszy na skaj wysokiej skały – mają już jako 

miejsce ucieczki tylko wodę, rozciągającą się poniżej. Pilnujący, oszołomieni i 

zrozpaczeni, krzyczą z przerażenia. Zwierzęta zaś, setkami, rzucają się z 

głuchym pluskiem w spokojną wodę, na której pojawiają się spienione wiry. 

Wpadają do wody, a potem wynurzają się, pokazując to krągłe brzuchy, to 
spiczaste ryje. W ich oczach jest przerażenie. W końcu topią się.  

Pasterze z krzykiem biegną w stronę miasta. Apostołowie, którzy udali się na 

miejsce tragedii, wracają ze słowami:  

«Nie ocalała ani jedna świnia! Wyświadczyłeś im brzydką przysługę!» 

Jezus, spokojny, odpowiada: «Lepiej żeby zginęło dwa tysiące świń, niż choćby 

tylko jeden człowiek. Dajcie jakieś odzienie tamtym. Nie mogą tak stać.» 

Zelota otwiera torbę i daje jedną ze swoich szat. Tomasz podaje drugą. Obydwaj 

mężczyźni są jeszcze trochę oszołomieni, jakby obudzili się z ciężkiego snu, 
pełnego koszmarów.  

«Dajcie im jeść. Niech wrócą do życia jak ludzie.» 

Jedzą podany im chleb i oliwki. Piją z naczynia Piotra. Jezus obserwuje ich. W 

końcu zaczynają mówić.  

«Kim jesteś?» – pyta jeden. 

«Jezusem z Nazaretu.» 

«Nie znamy Cię» – mówi drugi. 

«Wasze dusze Mnie poznały. Wstańcie teraz i idźcie do waszych domów.» 

«Musieliśmy bardzo cierpieć. Tak sądzę, ale nie przypominam sobie dobrze. Kim 

on jest?» – pyta ten, przez którego mówił demon, i pokazuje towarzysza.  

«Nie wiem. Był z tobą.» 

«Kim jesteś? Dlaczego jesteś tutaj?» – pyta towarzysza. 



 205 

Ten, który był jakby niemy i nadal jest jeszcze znieruchomiały, mówi: 

«Jestem Demetriusz. Czy tu jest Sydon?» 

«Sydon jest nad morzem, człowieku. Znajdujesz się po drugiej stronie Jeziora 

Galilejskiego!» 

«A dlaczego jestem tutaj?»  

Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Nadchodzą ludzie, idąc za pasterzami. Wydają się 

przerażeni i zaciekawieni. Ich zdumienie rośnie na widok dwóch mężczyzn, 

ubranych i zachowujących się normalnie.  

«Ten to Marek, syn Jozjasza!... a tamten to syn pogańskiego kupca.» 

«A oto Ten, który ich uzdrowił i spowodował utratę naszych świń, ponieważ 

stały się szalone z powodu demonów, które w nie wstąpiły» – mówią pasterze 
zwierząt.  

«Panie, jesteś potężny, uznajemy to. Ale już zbyt wiele szkód nam przyniosłeś! 

To strata wielu talentów. Odejdź stąd, prosimy Cię o to, aby Twoja potęga nie 

spowodowała pęknięcia góry i zwalenia się w jezioro. Idź stąd...» 

«Odchodzę. Nie narzucam się nikomu.»  

Jezus bez sprzeciwu odwraca się w stronę drogi, którą przybył. Za Nim wraz z 

apostołami podąża uzdrowiony opętany – ten który mówił – oraz wielu 

mieszkańców pragnących zobaczyć, czy naprawdę odchodzi. Idą ponownie 

stromą ścieżką i powracają do ujścia strumyka, w pobliżu łodzi. Mieszkańcy 

pozostają na skarpie. Patrzą. Uwolniony schodzi za Jezusem. Pomocnicy w 

łodziach są przerażeni. Widzieli deszcz świń wpadających do jeziora. Patrzą 

nadal na ich ciała, wynurzające się coraz liczniej, coraz bardziej nabrzmiałe, z 

okrągłymi brzuchami odwróconymi do góry i z krótkimi sztywnymi nóżkami, 
podobnymi do czterech słupków wbitych w ogromną słoninę.  

«Co się stało?» – pytają. 

«Opowiemy wam o tym. Teraz odwiążcie łódź i płyniemy... Dokąd, Panie?» – 

mówi Piotr. 

«Do zatoki Tarichea.» 

Człowiek idący za nimi, widząc, że wsiadają do łodzi, błaga:  

«Weź mnie ze Sobą, Panie.» 

«Nie. Idź do swego domu. Twoi [krewni] mają prawo cię posiadać. Mów im o 

wielkich rzeczach, które Pan ci wyświadczył, i o Jego litości, jaką ci okazał. Ta 

okolica potrzebuje wiary. Zapal płomienie wiary z wdzięczności dla Pana. Idź. 
Żegnaj.» 

«Umocnij mnie przynajmniej Twoim błogosławieństwem, aby demon znowu 

mnie nie opanował.» 

«Nie bój się. Jeśli nie będziesz chciał, nie przyjdzie. Idź w pokoju.» 

Łodzie odpływają od brzegu, kierując się od wschodu na zachód. Dopiero wtedy, 

gdy prują fale, na których kołyszą się martwe świnie, mieszkańcy miejscowości, 

która nie chciała Pana, wycofują się ze skarpy i odchodzą. 
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48. Z TARICHEI W KIERUNKU TABORU. POCZĄTEK DRUGIEJ PODRÓŻY 

PASCHALNEJ 
 

Napisane 12 czerwca 1945. A, 5315-5323 

Jezus odprawia łodzie, mówiąc:  

«Nie będę wracał z powrotem.»  

Poprzez okolicę, która – oglądana z przeciwległego brzegu – wydawała się 

urodzajna, kieruje się wraz [z uczniami] w stronę góry, wyłaniającej się od 

południa czy raczej od południowego zachodu.  

Apostołów niezbyt zachwyca droga przez obszar piękny lecz dziki. Teren 

porasta sitowie, uginające się pod nogami; trzciny, które sprawiają, że na głowy 

opada mżawka rosy, ukrytej w nożach liści; zarośla, uderzające w twarz 

twardymi maczugami wysuszonych owoców. [Rosną tu] delikatne wierzby, 

których gałęzie zwisają zewsząd, wywołując łaskotanie; zdradzieckie obszary 

trawy, która wydaje się rosnąć na twardym gruncie, a tymczasem ukrywa wodę, 

w której stopy zapadają się, gdyż są to tylko skupiska pszeńców i wyki – roślin 

wyrosłych na maleńkich stawach, a tak zbitych, że zakrywają podłoże, na 

którym powstały.  

Idą w milczeniu. Tylko ich oczy mówią. Jezus natomiast wydaje się rozkoszować 

całą tą zielenią o tysiącach barw i wszystkimi kwiatami. Tymi, które pełzają, i 

tymi, które są wyprostowane; tymi, które czepiają się, by móc się wznosić, i 

tymi, które rozciągają swe delikatne girlandy, obsiane zwiewnymi powojami o 

delikatnym kolorze różowej malwy, tworzące miły, lazurowy kobierzec dzięki 

tysiącom koron bagiennych niezapominajek, otwierających wspaniałe kielichy 

koron białych, różowych lub błękitnych pomiędzy szerokimi i płaskimi liśćmi 

nenufarów. Jezus podziwia pióropusze trzcin bagiennych, jedwabiste i całe 

ozdobione perłami. Pochyla się szczęśliwy, aby przypatrzeć się wdziękowi 

różowych pszeńców, tworzących szmaragdowy welon na wodach. Jezus 

zatrzymuje się urzeczony przed gniazdami, które budują ptaki, przylatujące i 

odlatujące radośnie. Towarzyszy temu świergot, trzepotanie, radosny wysiłek. 

[Ptaki mają] pełne dziobki nitek siana, puszku z trzcin, kłaczków wełny 

zebranej na żywopłotach, które ją skradły przechodzącym trzodom... Wydaje się 

najszczęśliwszym z ludzi. Gdzie jest świat ze złośliwością, fałszem, dręczeniem, 

podstępem? Świat jest poza tą zieloną i kwitnącą oazą, gdzie wszystko pachnie, 

jaśnieje, śmieje się, śpiewa. Tu jest ziemia stworzona przez Ojca i nie 

zbezczeszczona przez człowieka. Tu można zapomnieć o ludzkiej [złośliwości]. 

Jezus pragnie podzielić się Swoim szczęściem z uczniami, lecz nie znajduje 

przychylnego przyjęcia. Serca są wyczerpane, rozdrażnione, ogarnięte 

zniechęceniem. Wylewają je na rzeczy, a także na Nauczyciela. Zalega takie 

milczenie, iż wydaje się, że jest to cisza poprzedzająca burzę. Tylko kuzyn 

Jakub, Zelota i Jan interesują się tym, co zaciekawia Jezusa. Inni są... 

nieobecni, by nie powiedzieć – nastawieni niechętnie. Być może, aby nie 

narzekać, milczą. Jednak we wnętrzu muszą się odzywać i mówią pewnie zbyt 
wiele... 

Usta otwiera im dopiero żywszy okrzyk podziwu wobec żywego klejnotu koloru 

ołowiu: gołębia, który przyfruwa, przynosząc towarzyszce srebrzystą rybkę. 
Jezus mówi: 

«Czyż może być coś milszego?» 

Piotr odpowiada:  
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«Milszego może nie... ale zapewniam Cię, że łódź jest wygodniejsza. Tu też jest 

bardzo wilgotno, ale brak wygody...» 

«Wolałbym drogę dla karawany, niż ten... ogród – jeśli tak Ci się podoba to 

nazwać – i zupełnie zgadzam się z Szymonem» – mówi Iskariota. 

«Przecież to wy nie chcieliście drogi dla karawan» – odpowiada Jezus.  

«No, oczywiście... Ale ja nie ustąpiłbym Gergeseńczykom. Poszedłbym stamtąd, 

ale szedłbym dalej poza rzekę, idąc przez Gadarę, Pellę, coraz niżej i niżej» – 
narzeka Bartłomiej.  

Jego wielki przyjaciel, Filip, kończy słowami:  

«Główne drogi są dla wszystkich, a więc i my także mogliśmy nimi iść.» 

«Przyjaciele, przyjaciele! Jestem tak przygnębiony, przybity. Nie powiększajcie 

Mojego bólu waszą małostkowością! Pozwólcie Mi znaleźć nieco wytchnienia 

pośród rzeczy, które nie potrafią nienawidzić...» 

Skarga, łagodna w swoim smutku, porusza apostołów. 

«Masz rację, Nauczycielu. Jesteśmy niegodni Ciebie. Przebacz naszą głupotę. Ty 

potrafisz widzieć piękno, bo jesteś święty i patrzysz oczyma serca. My, nędzne 

ciała, odczuwamy tylko ich zmęczenie... Nie zważaj na to. Wierz, że nawet w 

raju bylibyśmy smutni bez Ciebie. A z Tobą... o, to zawsze piękne dla serca. 
Tylko nogi odmawiają nam posłuszeństwa» – mówi równocześnie kilku.  

«Niebawem wyjdziemy stąd i znajdziemy teren wygodniejszy, chociaż nie tak 

chłodny» – obiecuje Jezus. 

«Dokąd właściwie idziemy?» – pyta Piotr. 

«Dać Paschę temu, kto cierpi. Chciałem to zrobić już wcześniej, ale nie mogłem. 

Uczyniłbym to po powrocie do Galilei. Teraz – gdy zmusza się nas do chodzenia 

drogą, którą nie my wybraliśmy – idę pobłogosławić biednych przyjaciół 
Jonasza.» 

«Ależ stracimy dużo czasu! Pascha jest bliska! Ciągle coś nas opóźnia» – 

wznosi się do nieba nowy chór narzekań.  

Nie wiem, jak Jezus może okazywać tyle cierpliwości... Mówi, nie czyniąc 

wymówek nikomu:  

«Proszę was, nie przeszkadzajcie Mi. Pojmijcie Moją potrzebę miłowania i bycia 

kochanym. Mam tylko tę pociechę na ziemi: miłość i pełnienie woli Boga.» 

«I stąd tam pójdziemy? Czy nie byłoby lepiej wyruszyć z Nazaretu?» 

«Gdybym wam to zaproponował, zbuntowalibyście się, [mówiąc, że] nikt Mi nie 

uwierzy w tych okolicach... Czynię to ze względu na was... boicie się...» 

«Boimy się? O, nie! Jesteśmy gotowi walczyć o Ciebie.» 

«Proście Pana, aby was nie wystawiał na próbę. Wiem, że jesteście zaczepni, 

pamiętający urazy, gotowi znieważyć tego, który Mnie obraża, dręczyć 

bliźniego. Wiem o tym wszystkim. Ale żebyście byli odważni... tego nie wiem. 

Jeśli chodzi o Mnie, poszedłbym nawet sam – i to drogą dla wszystkich – i nic by 

Mi się nie przydarzyło, jeszcze bowiem nie nadeszła godzina. Jednak mam litość 

nad wami, jestem posłuszny Mojej Matce – tak, również i to – i nie chcę sprawić 
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zawodu faryzeuszowi Szymonowi. Nie będę rozbudzał w nich odrazy. Będą 

jednak czuć wstręt do Mnie.» 

«A stąd dokąd się idzie? Nie znam tego regionu» – mówi Tomasz. 

«Dojdziemy do Taboru. Obejdziemy go i przechodząc w pobliżu Endor 

dojdziemy do Nain, stamtąd – do Równiny Ezdrelońskiej. Nie bójcie się!... Doras, 
syn Dorasa, i Giokana są już w Jerozolimie.» 

«Ach, to będzie piękne! Mówią, że ze szczytu, z jednego miejsca, widać Wielkie 

Morze: Rzymskie. To mi się podoba. Prowadzisz nas, by je zobaczyć?» – prosi 

Jan zwracając ku Jezusowi swoje dobre oblicze dziecka.  

«Dlaczego tak bardzo chciałbyś je zobaczyć?» – pyta Jezus głaszcząc go. 

«Nie wiem... Bo jest wielkie i nie widać jego końca... Każe mi myśleć o Bogu... 

Gdy byliśmy na Libanie, widziałem morze po raz pierwszy, bo nigdy nie byłem 

gdzie indziej jak tylko nad Jordanem albo nad naszym małym morzem [w 

Galilei]... i płakałem ze wzruszenia. Taki lazur! Tyle wody! I nigdy się nie 

rozlewa! Co za cudowna rzecz! I gwiazdy, które tworzą świetliste drogi nad 

morzem... Och, nie śmiejcie się ze mnie! Spoglądałem na złocistą drogę słońca, 

aż mnie oślepiło; drogę srebrzystą księżyca, aż miałem przed oczyma tylko 

jaśniejącą wciąż biel. Widziałem, jak giną gdzieś daleko, daleko. Przemawiały 

do mnie te drogi. Mówiły mi: “Bóg jest w tej nieskończonej dali, a to są drogi 

ognia i czystości, którymi dusza powinna kroczyć, aby dojść do Boga. Chodź. 

Zanurz się w nieskończoności, unosząc się na tych dwóch niebiańskich drogach, 
a znajdziesz Nieskończoność”.» 

«Jesteś poetą, Janie» – mówi pełen podziwu Tadeusz. 

«Nie wiem, czy to jest poezja. Wiem, że to mi rozpala serce.» 

«Ale przecież patrzyłeś na morze w Cezarei i w Ptolemaidzie, nawet z bliska. 

Byliśmy na wybrzeżu! Nie widzę potrzeby odbywania tak długiej drogi, aby 

zobaczyć morską wodę gdzie indziej. Przecież... urodziliśmy się nad wodą...» – 

zauważa Jakub, syn Zebedeusza.  

«I teraz, niestety, też w niej jesteśmy!» – wykrzykuje Piotr, który z powodu 

chwili nieuwagi wywołanej słuchaniem Jana nie dojrzał zdradliwej kałuży i 

bardzo się zmoczył... Wszyscy się śmieją, on sam – pierwszy. Jan odpowiada:  

«To prawda. Jednak z góry morze jest piękniejsze. Widzi się więcej i dalej. Myśl 

wzbija się wyżej i sięga głębiej... Pragnie się... śni się...» – i Jan naprawdę już 

śni... Patrzy przed siebie, uśmiecha się do swego snu... Wydaje się różą lekko 

zaróżowioną, pokrytą drobniusieńką rosą, tak jego skóra – gładka i jasna, 

młodzieńca o blond włosach – staje się aksamitem różowawym i pokrywa się 

lekkim potem, który czyni ją jeszcze bardziej podobną do płatka róży. 

«Czego pragniesz? O czym marzysz?» – pyta po cichu Jezus umiłowanego 

ucznia. Wydaje się ojcem, który pyta łagodnie ukochane dziecko, mówiące coś 

w słodkim śnie. Jezus mówi wprost do duszy Jana. Jest bardzo łagodny w 
zadawaniu pytania, aby nie przerwać snu ukochanego.  

«Pragnę iść przez to nieskończone morze... ku tamtym innym ziemiom, które są 

z drugiej strony... Pragnę iść, aby mówić o Tobie... Śnię... Marzę o pójściu do 

Rzymu, do Grecji, do miejsc pogrążonych w mrokach, aby zanieść Światło... 

ażeby żyjący w ciemnościach przyszli spotkać się z Tobą, i żyli w jedności z 

Tobą, Światłością świata... Marzę o lepszym świecie... o uczynieniu świata 

lepszym przez poznanie Ciebie, to znaczy przez poznanie Miłości, która tworzy 
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dobrych, która tworzy czystych, która tworzy bohaterów; świata, który kieruje 

się miłością w Imię Twoje, i – ponad nienawiścią, ponad grzechem, ciałem, 

grzechem umysłu, ponad złotem, ponad wszelką rzeczą – stawia Twoje Imię, 

Twoją Wiarę, Twoją Naukę... i śnię, abym to ja był tym, który wraz z moimi 

braćmi pójdzie przez morze Boga, drogami światłości, aby nieść Ciebie... tak jak 

kiedyś Twoja Matka przyniosła Ciebie nam z Niebios... Śnię... marzę, żeby być 

dzieckiem, które – nie znając niczego innego niż miłość – jest spokojne nawet 

wobec utrapień... i śpiewa, aby podnieść na duchu dorosłych, którzy zbytnio się 

zastanawiają, i idzie naprzód... na spotkanie śmierci z uśmiechem... na 

spotkanie z chwałą... w pokorze kogoś, kto nie wie, co robi, ale potrafi tylko 
przychodzić do Ciebie, Miłości...» 

Apostołowie wstrzymali oddech podczas ekstatycznego wyznania Jana... Stoją 

tam, gdzie byli, patrząc na najmłodszego. Ten zaś mówi z oczyma osłoniętymi 

powiekami jakby welonem narzuconym na żar tryskający z serca, kiedy patrzy 

na Jezusa; który – w radości z odnalezienia się w takiej pełni w Swoim uczniu – 

przemienia się... Kiedy Jan milknie i trwa nieco pochylony – z wdziękiem 

przypominającym Pokorną z Nazaretu przyjmującą Zwiastowanie – Jezus całuje 
go w czoło mówiąc:  

«Pójdziemy zobaczyć morze, abyś mógł jeszcze pomarzyć o przyszłości Mojego 

Królestwa na świecie.» 

«Panie... powiedziałeś, że potem pójdziemy do Endor. Spraw teraz i mnie 

radość... aby pomóc mi przełknąć gorycz osądu tego dziecka...» – mówi 

Iskariota. 

«Och! Jeszcze o tym myślisz?» – pyta Jezus. 

«Cały czas. Czuję się poniżony w Twoich oczach i w oczach towarzyszy. 

Zastanawiam się, co o tym myślicie....» 

«Jakże na próżno zadręczasz się w swoim umyśle! Nie myślałem już wcale o tej 

błahostce i zapewne tak było z innymi. To ty nam o tym przypominasz... Jesteś 

jak dziecko przyzwyczajone tylko do pieszczot i nawet dziecięce słowo wydaje 

ci się wyrokiem sędziego. Nie tego słowa masz się lękać, lecz swoich czynów i 

sądu Bożego. Żeby jednak przekonać cię, że jesteś Mi drogi – jak dawniej, jak 

zawsze – zapewniam cię, że ci sprawię radość. Cóż chcesz zobaczyć w Endor? 
To ubogie miejsce pośród skał...» 

«Zaprowadź mnie tam... a powiem Ci.» 

«Dobrze. Uważaj jednak, żebyś potem nie cierpiał z tego powodu...» 

«Jeśli on nie będzie cierpiał patrząc na morze, mnie nie może przynieść szkody 

zobaczenie Endor.» 

«Zobaczenie, nie... Jednak pragnienie tego, co usiłuje się ujrzeć patrząc, może 

ci zaszkodzić. Ale pójdziemy tam...» 

Ponownie ruszają, kierując się w stronę góry Tabor. Jej ogrom ukazuje się coraz 

bliżej, a ziemia przestaje być tak bagnista jak wcześniej. Staje się twardsza i 

pozbawiona zieleni. Pojawiają się wyższe rośliny lub krzewy powojników i 

jeżyn, śmiejące się nowym listowiem i wczesnymi kwiatami.  
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49. W ENDOR, W GROCIE WRÓŻBIARKI. NAWRÓCENIE FELIKSA NAZWANEGO 

JANEM 

Napisane 13 czerwca 1945. A, 5323-5340 

Tabor został teraz z tyłu, za wędrującymi. Minęli go już. Równiną leżącą między 

tą górą a drugą, znajdującą się naprzeciw, idzie grupa, rozmawiając o 

wspinaczce podjętej przez wszystkich, chociaż wydaje się, że na początku 

najstarsi chcieli się od niej wymówić. Teraz zaś są zadowoleni, że wchodzą tam, 

na szczyt. Wędrówka jest łatwa, gdyż są na drodze głównej, wystarczająco 

wygodnej. Godzina jest wczesna. Mam wrażenie, że nocowali na zboczach 
Taboru.  

«To Endor – mówi Jezus, pokazując biedną wioskę, usytuowaną na pierwszych 

wzniesieniach tej drugiej grupy górskiej. – Czy naprawdę chcesz tam iść?»  

«Jeśli chcesz sprawić mi radość...»  

«Chodźmy więc.»  

«Trzeba będzie dużo maszerować?» – pyta Bartłomiej, który z powodu wieku 

nie tęskni chyba zbytnio za górskimi wycieczkami.  

«O, nie! Ale jeśli chcecie pozostać...» – mówi Jezus.  

«Tak, tak! Pozostańcie. Wystarczy mi, że Nauczyciel pójdzie ze mną» – 

odpowiada pośpiesznie Judasz z Kariotu.  

«Ja, zanim zadecyduję, chciałbym wiedzieć, co można tam pięknego zobaczyć... 

Ze szczytu Taboru widzieliśmy morze, a po przemowie tego chłopca muszę 

wyznać, że widziałem je właściwie po raz pierwszy tak, jak Ty je dostrzegasz: 

sercem. Tu... chciałbym wiedzieć, czy się czegoś nauczę. Jeśli tak, też pójdę, 
nawet gdybym miał się zmęczyć...» – mówi Piotr.  

«Słyszysz ich? Nie wyjawiłeś jeszcze swych zamiarów. Z grzeczności wobec 

towarzyszy powiedz im to teraz» – zachęca Jezus.  

«Czy to nie do Endor chciał iść Saul, aby poradzić się wróżbiarki?» 

«Tak. I cóż z tego?» [– pyta Judasza Jezus.] 

«Otóż, Nauczycielu, sprawiłoby mi radość pójście na to miejsce, aby usłyszeć, 

jak mówisz o Saulu» [– wyznaje Judasz.] 

«O, więc pójdę tam i ja!» – wykrzykuje Piotr ochoczo.  

«Chodźmy zatem.»  

Żwawym krokiem przemierzają ostatni odcinek głównej drogi. Potem schodzą z 

niej, idąc drogą podrzędną, prowadzącą prosto do Endor. To ubogie miejsce, jak 

powiedział Jezus. Domy znajdują się na zboczach, które poza wioską są bardziej 

strome. Zamieszkują je biedni ludzie. Mieszkańcy mogą zajmować się tylko 

pasterstwem na wysoko położonych pastwiskach góry i pośród małych lasów z 

wiekowych dębów. [Widzę] nieliczne poletka jęczmienia lub podobnego doń 

zboża, na sprzyjających [uprawie] skrawkach ziemi, jabłonie oraz figowce. 

Wokół domów – nieliczne winorośle zdobią ciemne mury, jakby to miejsce było 
raczej wilgotne.  

«Teraz zapytamy, gdzie mieszkała wróżbiarka» – mówi Jezus.  
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Zatrzymuje jakąś kobietę, powracającą z dzbanami ze źródła. Patrzy na Niego 

zaciekawiona, potem odpowiada niegrzecznie:  

«Nie wiem. Mam ważniejsze sprawy niż te bajki!» 

Odchodzi. Jezus zwraca się do staruszka, który tnie kawałek drewna.  

«Wróżbiarka?... Saul?... Któż się tym jeszcze zajmuje? Ale poczekaj... Jest tu 

ktoś, kto nauczał, i może będzie wiedział... Chodź.»  

I staruszek z trudem idzie w górę kamienistą dróżką, do domu bardzo biednego 

i bardzo zaniedbanego.  

«To tu. Zaraz wejdę i zawołam go.»  

Piotr – pokazując drób grzebiący w ziemi małego brudnego podwórka – mówi:  

«Ten człowiek nie jest Izraelitą.»  

Nie mówi nic więcej, bo wraca staruszek. Za nim idzie mężczyzna, jednooki, 

brudny i zaniedbany – jak wszystko w jego domu. Starszy mężczyzna mówi:  

«Widzisz? Ten człowiek mówi, że to jest tam, za tamtym walącym się domem. 

Ścieżka, potem strumyk, potem lasek i jaskinie. Najwyższa – z widocznymi 

zniszczonymi murami na boku – to ta, której szukasz... Tak powiedziałeś?»  

«Nie. Wszystko pomieszałeś. Pójdę sam z tymi obcymi.» 

Mężczyzna ma głos ostry i gardłowy, co powiększa przykre wrażenie. Idą dalej. 

Piotr, Filip i Tomasz dają Jezusowi liczne znaki, aby nie szedł. On jednak nie 
zważa na to. Idzie z Judaszem za człowiekiem, a inni za Nim... niechętnie.  

«Jesteś Izraelitą?» – pyta człowiek.  

«Tak.»  

«Ja także... lub prawie, bo nie wydaję się nim [być]. Przebywałem długo w 

innych krajach i nabrałem zwyczajów, nad którymi ci głupcy ubolewają. Wiedzie 

mi się lepiej niż im. Nazywają mnie jednak demonem, bo dużo czytam, hoduję 

kury, które sprzedaję Rzymianom, i potrafię leczyć ziołami. Za młodu, z powodu 

żony, pokłóciłem się z pewnym Rzymianinem – wtedy byłem w Cintium – i 

zasztyletowałem go. Umarł. Ja straciłem tam oko i posiadłości. Skazano mnie na 

wieloletnie więzienie... na dożywocie. Ale umiałem leczyć i wyleczyłem córkę 

jednego strażnika. Zaskarbiłem sobie tym jego przyjaźń i trochę wolności... 

Wykorzystałem to, aby uciec. Źle zrobiłem, bo ten człowiek zapłacił oczywiście 

życiem za moją ucieczkę. Ale gdy jest się więźniem, wolność wydaje się 
piękna...»  

«Potem nie jest już piękna?»  

«Nie. Lepsze jest więzienie, gdzie jest się samotnym, niż kontakt z ludźmi, 
którzy nie pozwalają na samotność i otaczają nas, aby nas nienawidzić...» 

«Studiowałeś filozofów?»  

«Byłem nauczycielem w Cintium... Byłem prozelitą...» 

«A teraz?»  

«Teraz jestem niczym. Żyję w tym, co mnie otacza. I nienawidzę, jak byłem i 

jak jestem znienawidzony.» 
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«Kto cię nienawidzi?»  

«Wszyscy... A Bóg jako pierwszy. Moja żona... Bóg pozwolił mnie zdradzić i 

zrujnować. Byłem wolny i szanowany, a Bóg pozwolił, że stałem się więźniem 

skazanym na dożywocie. Porzucenie przez Boga, niesprawiedliwość ludzka... 
wymazało Jego i ich... Tu nie ma już nic...» 

Uderza się w czoło i pierś.  

«To znaczy tu, w głowie, jest myśl, wiedza. Ale tu nie ma nic.» 

Spluwa z pogardą.  

«Mylisz się. Tam masz jeszcze dwie rzeczy.» 

«Jakie?» [– pyta Jezusa mężczyzna.] 

«Wspomnienie i nienawiść. Usuń je. Bądź rzeczywiście pusty... a Ja dam ci coś 

nowego, abyś to tam włożył.» 

«Co?» 

«Miłość.» 

«Cha, cha, cha! Rozśmieszasz mnie! Od trzydziestu pięciu lat już się nie 

śmiałem, człowieku, odkąd miałem dowód, że żona mnie zdradza z handlarzem 

rzymskiego wina. Miłość! Miłość dla mnie! To tak jakbym rzucał klejnoty moim 

kurom! Padłyby od niestrawności, gdyby nie udało im się ich wydalić. Tak samo 

ze mną. Ciążyłaby mi Twoja miłość, gdybym nie potrafił jej strawić...»  

«Nie, mężu! Nie mów tak!» 

Jezus kładzie mu rękę na ramieniu, prawdziwie i w sposób widoczny 

zatroskany. Mężczyzna patrzy na Niego swoim jedynym okiem. To, co widzi w 

tym obliczu łagodnym i przepięknym, zmusza go do milczenia i zmiany tonu. Z 

sarkazmu przechodzi do głębokiej powagi, a od niej – do prawdziwego smutku. 
Pochyla głowę, a potem pyta zmienionym głosem:  

«Kim jesteś?» 

«Jezusem z Nazaretu. Mesjaszem.»  

«Ty!!!»  

«Ja. Nie wiedziałeś o Mnie ty, który czytasz?» 

«Wiedziałem... Ale że żyjesz, nie i... O, przede wszystkim tego nie wiedziałem... 

nie wiedziałem, że jesteś dobry dla każdego... w taki sposób... także wobec 

zabójców... Wybacz to, co Ci powiedziałem... o Bogu i o miłości... Teraz 

rozumiem, że chcesz mi dać miłość... Bo bez miłości świat jest piekłem, a Ty, 
Mesjasz, chcesz go zamienić w raj.» 

«Raj w każdym sercu. Daj Mi wspomnienia i nienawiść, które cię czynią chorym, 

i pozwól Mi włożyć w twoje serce miłość!»  

«O, gdybym Cię znał wcześniej!... wtedy... Kiedy ja dopuściłem się zabójstwa, 

Ty z pewnością jeszcze się nie urodziłeś... A potem... potem... kiedy, wolny – jak 
wolny jest wąż w lesie – żyłem, zatruwając moją nienawiścią...» 

«Ale czyniłeś też dobro. Czy nie mówiłeś, że leczyłeś ziołami?» 
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«Tak, aby mnie znoszono. A ileż to razy zmagałem się z chęcią otrucia przy 

pomocy wywarów!... Widzisz? Schroniłem się tu, bo... to okolica, gdzie nie zna 

się świata. Jej również świat nie zna. To kraina przeklęta. Gdzie indziej byłem 

znienawidzony, sam nienawidziłem i bałem się, że zostanę rozpoznany... Nie 

jestem dobry.» 

«Żałujesz, że ściągnąłeś zło na dozorcę więzienia. Widzisz, że jeszcze jest w 

tobie dobroć. Nie jesteś nikczemny... Masz tylko wielką otwartą ranę i nikt jej 

nie leczy... Twoja dobroć wycieka z niej jak krew przez rany. Ale gdyby był ktoś, 

kto by cię leczył i kto by zabliźnił twoją ranę, biedny bracie, twoja dobroć już 
nie uciekałaby, lecz w miarę formowania się, wzrastałaby w tobie...» 

Mężczyzna płacze z pochyloną głową, aby nic nie ujawniło jego płaczu. 

Dostrzega to tylko Jezus, idący u jego boku. Tak, widzi to, lecz nie mówi nic 

więcej. Dochodzą do kryjówki z gruzów i jaskiń w górze. Mężczyzna usiłuje 

mówić pewnym głosem:  

«To tu. Wejdź.»  

«Dziękuję, przyjacielu. Bądź dobry.» 

Mężczyzna nic nie mówi i pozostaje na miejscu. Tymczasem Jezus z uczniami – 

przekraczając kamienie, które z pewnością są kawałkami masywnych murów 

[stanowiących obecnie] przeszkody dla zielonych jaszczurek i różnych dzikich 

zwierząt – wchodzi do obszernej mrocznej groty. Na jej ścianach widnieją 

jeszcze wyryte w skale znaki zodiaku i inne podobne rzeczy. W okopconym 

kącie znajduje się wnęka, a poniżej – dziura, jakby była zagłębieniem 

umożliwiającym ściekanie płynów. Nietoperze na pułapie są niby ozdabiające ją 

kiście. To wywołuje wstręt. Jakub zapalił gałąź, aby zobaczyć, czy nie nadepną 

na skorpiona lub żmiję. Sowa – której przeszkodziło światło gałęzi – lamentuje 

trzepocząc jakby podwatowanymi skrzydłami i przymykając ogromne oczy, 

porażone światłem. Przycupnęła w niszy. Smród martwych myszy, łasic, ptaków 

rozpadających się pod nogami miesza się z zapachem łajna i wilgotnej ziemi.  

«Naprawdę piękne miejsce – odzywa się Piotr. – Ładniejszy był twój Tabor i 
twoje morze, chłopcze!» 

Potem, zwracając się do Jezusa, mówi:  

«Nauczycielu, spraw szybko radość Judaszowi, bo tu... z pewnością nie jest to 

królewska sala Antypasa!»  

«Zaraz. Co właściwie chcesz wiedzieć?» – pyta Jezus Judasza z Kariotu.  

«Otóż... Chciałbym wiedzieć, czy i dlaczego Saul zgrzeszył, przychodząc tutaj... 

Chciałbym wiedzieć, czy jest możliwe, żeby jakaś kobieta potrafiła przywoływać 

[duchy] zmarłych. Chciałbym wiedzieć, czy... Och! Właściwie to Ty mów. 
Postawię Ci pytania.» 

«To zajmie dużo czasu! Wyjdźmy przynajmniej tam na zewnątrz, na słońce, na 

skały... Wydostaniemy się z wilgoci i ze smrodu» – błaga Piotr.  

Jezus zgadza się. Siadają, gdzie mogą, na powalonych murach.  

«Ten grzech Saula był tylko jednym z wielu jego grzechów. Wszystkie ciężkie. 

Podwójna niewdzięczność wobec Samuela, który go namaścił na króla i który 

potem usunął się w cień, aby podziw ludu przypadł jedynie królowi. 

Niewdzięczny wiele razy wobec Dawida, który go uwolnił od Goliata, który go 

oszczędził w grocie w Engaddi i Chakila. Ponosił winę za liczne wykroczenia i 
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zgorszenia w narodzie; ponosił winę za zasmucanie Samuela, swego 

dobroczyńcy, za uchybianie miłości. Ponosił winę za zazdrość i za zasadzki na 
Dawida, swego dobroczyńcę, i wreszcie za występek popełniony tutaj.» 

«Przeciw komu? Nie zabił tu nikogo.» 

«Zabił swoją duszę, tu zakończył ją zabijać, we wnętrzu. Dlaczego spuszczasz 
głowę?»  

«Myślę, Nauczycielu.»  

«Myślisz. Widzę to. O czym myślisz? Dlaczego chciałeś tu przyjść? Chyba nie z 

czystej ciekawości badacza, przyznaj to.» 

«Ciągle się słyszy o magach, nekromancji, wywoływaniu duchów... Chciałem 

zobaczyć, czy odkryję coś... Chciałbym wiedzieć, jak się to dzieje... Uważam, że 

my – przeznaczeni do zadziwiania, aby przyciągać – powinniśmy być trochę 

wróżbitami. Ty – to Ty i działasz Swoją mocą. My zaś powinniśmy szukać potęgi: 

pomocy dla czynienia rzeczy zadziwiających, które by się narzucały...» 

«Och, jesteś szalony! Co ty wygadujesz?» – krzyczy wielu.  

«Uspokójcie się. Pozwólcie mu mówić. Jego szaleństwo jest czymś innym niż 

szaleństwo.» 

«Tak, krótko mówiąc, wydawało mi się, że kiedy tu przyjdę, wtedy coś z magii z 

przeszłości może wstąpić we mnie i uczynić mnie większym. Dla dobra Twojej 
sprawy, wierz mi.»  

«Wiem, że jesteś szczery w swoim obecnym pragnieniu. Odpowiem ci słowami 

odwiecznymi, są bowiem napisane w Księdze, a Księga ta będzie trwać, dopóki 

będzie [istniał] człowiek. Przyjęta z wiarą lub wyszydzona, kwestionowana w 

imię prawdy lub ośmieszana, będzie, zawsze będzie. Jest [w Niej] powiedziane: 

“Wtedy Ewa spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 

rozkoszą dla oczu... Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu 

mężowi... A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli 

więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski... Rzekł Bóg: „Któż wam powiedział, 

że jesteście nadzy? Czyżbyście zjedli zakazany owoc?‟ I wydalił ich z raju 
rozkoszy.”  

W Księdze zaś jest powiedziane o Saulu: “Rzekł Samuel ukazując się: Dlaczego 

nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? ...Dlaczego pytasz mnie, skoro Pan 

odwrócił się od ciebie? Pan postąpi wobec ciebie, jak ci powiedział... bo nie 
posłuchałeś Jego głosu.”  

Synu, nie wyciągaj ręki po owoc zakazany. Nawet zbliżanie się do niego jest 

nieostrożnością. Nie żyw ciekawości poznania czegoś pozaziemskiego, aby cię 

nie przeniknęła szatańska trucizna. Uciekaj od wiedzy tajemnej i od tego, czego 

nie da się wyjaśnić. Tylko jedno ma być stale przyjmowane ze świętą wiarą: 

Bóg. Ale od tego – co nie jest Boże, co nie jest wytłumaczalne zdolnościami 

rozumu i wykonalne siłami ludzkimi – uciekaj, uciekaj, aby nie otwarły się przed 

tobą źródła podstępu i abyś i ty nie spostrzegł, że jesteś “nagi”. Nagi: 

odrażający w naturze ludzkiej pomieszanej z tym co szatańskie. Dlaczego 

chcesz zadziwiać mrocznymi cudami? Zdumiewaj swą świętością. Niech ona 

jaśnieje jako coś, co pochodzi od Boga. Nie pragnij rozrywania zasłon, które 

dzielą żyjących od zmarłych. Nie zakłócaj pokoju zmarłym. Słuchaj ich, jeśli są 

roztropni, dopóki żyją na ziemi. Otaczaj ich szacunkiem i bądź im posłuszny 

także po śmierci. Ale nie zakłócaj ich drugiego życia. Kto nie słucha głosu Pana, 

traci Pana. A Pan zakazał okultyzmu, nekromancji, satanizmu we wszelkich 
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postaciach. Co chcesz wiedzieć więcej niż to, co Słowo już ci powiedziało? Cóż 

chcesz zrobić więcej ponad to, co twoja dobroć i Moja potęga pozwala ci 

uczynić? Nie pragnij grzechu, lecz świętości, synu. Nie zadręczaj się. Cieszę się, 

że ujawniasz się w swojej ludzkiej naturze. To bowiem, co tobie się podoba, 

podoba się wielu, zbyt wielu. Jednak cel, który nadajesz swemu pragnieniu: 

“być potężnym, aby przyciągać do Mnie”, odbiera temu, co tylko ludzkie, wiele 

ciężaru i przydaje ci skrzydeł. Są to jednak skrzydła ptaka nocnego. Nie, Mój 

Judaszu. Daj swemu duchowi skrzydła słoneczne, skrzydła anielskie. Jedynie ich 

powiewem przyciągniesz serca i ich śladem zawiedziesz je do Boga. Czy 
możemy iść?» 

«Tak, Nauczycielu! Zbłądziłem...» 

«Nie. Poszukiwałeś... Świat zawsze będzie takich pełen... Chodź, chodź. 

Wyjdźmy z tego cuchnącego miejsca. Chodźmy na słońce. Za kilka dni będzie 

Pascha i potem pójdziemy do twojej matki. Przypominam ci ją, twoją świętą 
matkę, twój szlachetny dom. O, co za pokój!» 

Wspomnienie matki i jej pochwała, [wyrażona] przez Nauczyciela, jak zawsze 

uspokaja Judasza. Wychodzą z ruin i zaczynają schodzić ścieżką, którą szli 
wcześniej. Jednooki człowiek jest tam również. 

«Jeszcze tutaj?» – pyta Jezus nie dając poznać, że zauważył oblicze 

zaczerwienione od wielu przelanych łez. 

«Tutaj. Jeśli pozwolisz, pójdę za Tobą. Muszę Ci jeszcze coś powiedzieć...»  

«Chodź zatem ze Mną. Co chcesz Mi powiedzieć?» 

«Jezu... Uważam, że aby mieć siłę – by mówić i posługiwać się świętą magią 

przemieniania samego siebie, by przywoływać moją martwą duszę, jak 

wróżbiarka wywołała dla Saula Samuela – muszę wypowiadać Twoje Imię, 

słodkie jak Twoje spojrzenie, święte jak Twój głos. Dałeś mi nowe życie, ale ono 

jest bezkształtne, słabe jak życie noworodka po trudnym porodzie. Szamoce się 
jeszcze w uściskach podłej łupiny. Pomóż mi wyjść z mojej śmierci.» 

«Dobrze, przyjacielu.» 

«Ja... stwierdziłem, że mam jeszcze trochę człowieczeństwa w moim sercu. Nie 

jestem cały dzikim zwierzęciem. Potrafię jeszcze kochać i być miłowanym, 

przebaczać i doznawać przebaczenia. Twoja miłość... Twoja miłość, która jest 
przebaczeniem, uczy mnie tego. Czyż nie jest tak naprawdę?» 

«Tak, przyjacielu.» 

«Zatem weź mnie ze Sobą. Nazywałem się Feliks. O ironio! Ty daj mi nowe imię. 

Niech przeszłość naprawdę umrze. Pójdę za Tobą jak wałęsający się pies, który 

wreszcie znalazł pana. Będę Twym niewolnikiem, jeśli chcesz, ale nie zostawiaj 
mnie samego.» 

«Dobrze, przyjacielu.» 

«Jakie dasz mi imię?» 

«Imię, które jest Mi drogie: Jan. Jesteś bowiem łaską, którą wyświadcza Pan.» 

«Weźmiesz mnie ze Sobą?» 

«Teraz tak. Potem pójdziesz za Mną z uczniami. A twój dom?» 
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«Nie mam już domu. Pozostawię biednym to, co mam. Daj Mi tylko Twoją miłość 

i chleb.» 

«Chodź.» 

Jezus odwraca się, wołając apostołów:  

«Dziękuję wam, przyjaciele, a szczególnie tobie, Judaszu. Dzięki tobie, dzięki 

wam, [znowu jedna] dusza przychodzi do Boga. Oto nowy uczeń. Pójdzie z 

nami, aż będziemy go mogli powierzyć braciom-uczniom. Bądźcie szczęśliwi, że 
znaleźliście jedno serce i uwielbiajcie ze Mną Boga.» 

Tak naprawdę dwunastu nie sprawia wrażenia zbyt uszczęśliwionych. Robią 

jednak odpowiednie miny z posłuszeństwa i grzeczności.  

«Jeśli pozwolisz, pójdę przodem. Znajdziesz mnie na progu domu.» 

«Idź.» 

Mężczyzna rusza biegiem. Wydaje się odmieniony.  

«A teraz, gdy jesteśmy sami, nakazuję wam, to wam nakazuję, abyście byli 

dobrzy dla niego i nie mówili nikomu o jego przeszłości. Gdyby ktoś powiedział 

coś lub gdyby uchybił w miłości wobec ocalonego brata, zostałby natychmiast 

odrzucony przeze Mnie. Zrozumieliście? I zobaczcie, jak dobry jest Pan. Chociaż 

przybyliśmy tu z ludzkiego powodu, pozwolił nam odejść stąd po otrzymaniu 

daru nadprzyrodzonego. O! Ogarnia Mnie radość, która panuje teraz w Niebie z 
powodu nowego nawróconego.» 

Dochodzą do domu. Na progu stoi mężczyzna w odzieniu ciemnym i schludnym, 

w dopasowanym płaszczu. Ma nowe sandały, a na plecach pojemną torbę. 

Zamyka drzwi, a potem – rzecz dziwna u człowieka sprawiającego wrażenie 

nieczułego – bierze białą kurkę, może ulubioną. Ta siada, oswojona, na jego 
rękach. Mężczyzna całuje ją, płacze, a potem stawia na ziemi.  

«Chodźmy... i wybacz. Ale te kurczęta kochały mnie... Rozmawiałem z nimi i... 

rozumiały mnie...» 

«I ja cię rozumiem... i kocham cię. Bardzo. Dam ci całą miłość, której odmawiał 

ci świat przez trzydzieści pięć lat...» 

«O, wiem o tym! Czuję to! Dlatego idę. Ale miej zrozumienie dla człowieka, 

który... który kocha zwierzęta... które... które... które były mu wierniejsze od 
człowieka...» 

«Tak... tak. Nie myśl więcej o przeszłości. Będziesz mógł jeszcze wiele dokonać! 

A z twoim doświadczeniem zrobisz dużo dobra. Szymonie, chodź tu, i ty, 

Mateuszu. Widzisz? Ten był w gorszym stanie niż więzień i był trędowaty. Ten 

był grzesznikiem. A są Mi drodzy, bo potrafią zrozumieć biedne serca... 

Prawda?» 

«Dzięki Twojej dobroci, Panie. Ale wierz, to pewne, że wszystko przestaje 

istnieć, kiedy się Mu służy. Pozostaje tylko pokój» – mówi Zelota.  

«Tak. Pokój i nowa młodość pojawia się tam, gdzie była starość grzechu i 

nienawiści. Ja byłem celnikiem. A teraz jestem apostołem. Mamy przed sobą 

świat. Wiemy jednak, jaki on jest. Nie jesteśmy roztargnionymi dziećmi, które 

przechodzą blisko szkodliwego owocu lub złamanej rośliny i nie dostrzegają 

tego. My wiemy. Potrafimy unikać zła i uczyć innych go unikać. I umiemy 
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podnieść załamanego. Wiemy bowiem, jaką pociechę przynosi podtrzymanie. I 

wiemy, kto podtrzymuje: On.» – mówi Mateusz. 

«To prawda, to prawda! Pomożecie mi. Dziękuję. To tak, jakbym przeszedł z 

miejsca ciemnego i cuchnącego na otwartą i ukwieconą łąkę... Doznałem czegoś 

podobnego, gdy wyszedłem, wolny, w końcu wolny, po dwudziestu latach 

więzienia i okrutnej pracy w kopalniach Anatolii i znalazłem się – po ucieczce 

pewnego burzliwego wieczoru – na szczycie góry stromej, lecz odsłoniętej, 

pełnej słońca o brzasku i pokrytej pachnącymi lasami... Wolność! Ale teraz to 

coś więcej! Wszystko we mnie się rozszerza! Nie miałem już łańcuchów od 

piętnastu lat. Jednak nienawiść, jednak strach, jednak samotność były ciągle 

dla mnie kajdanami... Teraz opadły!... Oto dom starca, który was przyprowadził 
do mnie. Człowieku! Człowieku!» 

Staruszek nadbiega i trwa w osłupieniu widząc, że jednooki jest czysty, w 

szacie podróżnej i z obliczem uśmiechniętym.  

«Masz. To klucz do mojego domu. Odchodzę. Na zawsze. Jestem ci wdzięczny, 

bo jesteś moim dobroczyńcą. Przywróciłeś mi rodzinę. Zrób z moją posiadłością, 

co chcesz... i troszcz się o moje kurczęta... Nie traktuj ich źle. W każdy szabat 

przychodzi pewien Rzymianin i kupuje jajka... Będziesz miał korzyść... Obchodź 
się dobrze z moimi kurczętami... A Bóg ci za to wynagrodzi.» 

Starzec jest zdumiony... Bierze klucz i stoi z otwartymi ustami. Jezus mówi:  

«Tak. Zrób, jak ci mówi, a także i Ja będę ci za to wdzięczny. Błogosławię cię w 

imię Jezusa.» 

«Nazarejczyk! To Ty! Miłosierdzia! Rozmawiałem z Panem! Kobiety, kobiety! 

Mężowie! Mesjasz jest pośród nas!» 

Krzyczy donośnie i ludzie nadbiegają zewsząd. 

«Pobłogosław! Pobłogosław nas!» – wołają.  

A Inni: «Pozostań!» Jeszcze inni: «Dokąd idziesz? Powiedz przynajmniej, dokąd 

idziesz.» 

«Do Nain. Nie mogę zostać.» 

«Pójdziemy za Tobą! Czy chcesz?» 

«Chodźcie. A tu niech pozostanie pokój i błogosławieństwo.» 

Kierują się w stronę głównej drogi. Idą nią. Mężczyzna, który idzie obok Jezusa i 

męczy się pod ciężarem swojej torby, budzi zaciekawienie Piotra.  

«Cóż to masz tam tak ciężkiego?» – pyta. 

«Ubrania... książki. Moje przyjaciółki, oprócz kur. Nie mogłem się z nimi rozstać. 

I ciążą.» 

«O, wiedza ciąży! To pewne! A komuż się podoba?» 

«Ochroniły mnie przed szaleństwem.» 

«Ech, musisz je bardzo lubić! Ale co to za książki?» 

«Filozofia, historia, poezja grecka, rzymska...» 
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«Piękne, piękne. Z pewnością piękne. Ale... sądzisz, że będziesz potrafił je nosić 

ze sobą?» 

«Może uda mi się z nimi rozstać. Ale nie można zrobić wszystkiego naraz, 

nieprawdaż, Mesjaszu?» 

«Nazywaj mnie Nauczycielem. Tak. Nie można. Ale sprawię, że znajdziesz 

miejsce, w którym dasz schronienie twoim przyjaciółkom. Będą ci pomocne w 

dyskusjach z poganami o Bogu.» 

«O, jakże Twoja myśl wolna jest od wszelkich ograniczeń!» 

Jezus uśmiecha się, a Piotr wykrzykuje:  

«I ja to wyznaję! On jest Mądrością!» 

«Jest Dobrocią, wierz w to. A ty jesteś wykształcony?» 

«Ja? O, bardzo wykształcony! Odróżniam śledzia od karpia i moje wykształcenie 

ogranicza się do tego. Jestem rybakiem, przyjacielu!» – Piotr śmieje się 
pokornie i prostodusznie. 

«Jesteś szlachetny. To jest nauka, którą nabywa się samemu. I bardzo trudno 

ją posiąść. Podobasz mi się.» 

«I ty mi się podobasz, bo jesteś szczery. Nawet w oskarżaniu siebie. Ja 

przebaczam wszystko, pomagam wszystkim. Ale jestem bezlitosnym 
nieprzyjacielem obłudników. Budzą we mnie obrzydzenie.» 

«Masz rację. Obłudnik jest łotrem.» 

«Łotrem, jak rzekłeś. Ale nie zaufałbyś mi i nie dał na chwilę tej torby? 

Przecież, bądź pewien, z książkami nie ucieknę... Wydajesz mi się zmęczony...» 

«Dwadzieścia lat kopalni ciąży... Ale dlaczego ty chcesz się męczyć?» 

«Bo Nauczyciel pouczył nas, że mamy się miłować jak bracia. Daj mi swoją 

torbę, a weź moje strzępy. Moja jest lekka... Nie ma w niej historii ani wierszy. 

Moją historią, moją poezją i tym wszystkim innym, o czym mówiłeś, jest On: 
mój Jezus – nasz Jezus.» 

50. WSKRZESZENIE SYNA WDOWY Z NAIN [por. Łk 7,11-17] 

Napisane 14 czerwca 1945. A, 5340-5345  

Nain musiało mieć pewne znaczenie w czasach Jezusa. Nie jest bardzo duże, ale 

dobrze zbudowane, zamknięte pasem murów, rozciągnięte na niskim 

uśmiechniętym wzgórzu, odgałęzieniu małego Hermonu. Panuje z wysokości 

swej równiny, bardzo żyznej, która rozpościera się w kierunku północno-

zachodnim. Idąc od Endor dochodzi się tam, przechodząc przez rzeczkę, która 

zapewne jest dopływem Jordanu. Samego Jordanu jednak stąd nie widać ani 

jego doliny, bo zakrywają go wzgórza, tworząc łuk w kształcie znaku zapytania 

w kierunku wschodnim. Jezus kieruje się tam główną drogą, łączącą region 

jeziora z Hermonem i jego okolicami. Za Nim idą liczni mieszkańcy Endor, 

rozmawiając bez przerwy między sobą. Odległość oddzielająca grupę apostołów 

od murów jest teraz bardzo mała: najwyżej dwieście metrów. Stąd główna 

droga prowadzi przez bramę prosto do miasta. Brama jest otwarta na oścież, bo 

jest dzień, i można zobaczyć, co się dzieje za murami. I tak Jezus – który 

rozmawiał z apostołami i nowo nawróconym – widzi orszak pogrzebowy, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-07.htm#11
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nadciągający pośród wielkiego hałasu płaczek i całej orientalnej pompy. Wielu 

pyta: 

«Pójdziemy popatrzeć, Nauczycielu?» 

Wielu mieszkańców Endor śpieszy się, aby zobaczyć.  

«Chodźmy» – mówi Jezus z wyrozumiałością.  

«O! To musi być dziecko. Widzisz, ile kwiatów i wstęg jest na noszach?» – mówi 

Judasz z Kariotu do Jana.  

«Może to była jakaś dziewica?» – odpowiada Jan. 

«Nie. Sądząc po kolorach, jakie położono, to był z pewnością młody chłopak, 

poza tym nie ma mirtów...» – mówi Bartłomiej.  

Orszak pogrzebowy wychodzi za mury. Nie można zobaczyć, co jest na noszach, 

trzymanych wysoko na ramionach niosących. Jedynie dostrzegając kształt 

można się domyślić, że jest tam ciało w opaskach i okryte całunem. Można też 

odgadnąć, że jest to ciało kogoś, kto już osiągnął pełnię rozwoju: jest bowiem 

długie jak mary.  

Z boku idzie kobieta zasłonięta welonem, podtrzymywana przez krewnych lub 

przyjaciółki. Płacze. To jedyny autentyczny płacz w całej tej pełnej lamentu 

komedii. Gdy kamień napotkany przez niosącego, wyrwa lub nierówność 
powoduje potrząsanie marami, matka jęczy:  

«O, nie! Idźcie ostrożnie! Tak bardzo cierpiało moje dziecko!»  

Podnosi drżącą rękę, aby pogłaskać brzeg noszy. Nie mogąc nic więcej uczynić, 

całuje falujące płótna i wstęgi, które – powiewając na wietrze – muskają 
nieruchomą sylwetkę.  

«To matka» – mówi Piotr pełen smutku. Przełyka łzę, spadającą z oka bystrego 

i dobrego. Nie jest jedynym, którego wzrusza ta udręka. Zelota, Andrzej, Jan i 

nawet zawsze wesoły Tomasz też mają w oczach łzy. Wszyscy, wszyscy są 
wzruszeni. Judasz Iskariota szepcze: 

«O, gdybym to był ja – biedna moja matka...» 

Jezus, w którego oczach maluje się niesłychana słodycz, tak jest głęboka, 

kieruje się w stronę noszy. Matka łka mocniej, orszak bowiem zakręca w stronę 

grobu. Widząc, że Jezus chce dotknąć mar, odsuwa Go gwałtownie. Nie 
wiadomo, czego się boi w swoim obłędzie. Krzyczy:  

«Jest mój!» – patrzy na Jezusa błędnymi oczyma.  

«Wiem o tym, matko. Należy do ciebie.» 

«Jest moim synem, jedynym! Dlaczego umarł? Był dobry i kochany, był dla 
mnie, wdowy, pociechą. Dlaczego?» 

Tłum płaczek wzmaga swój opłacony lament, aby wtórować matce, która mówi 

dalej: 

«Dlaczego on, a nie ja? Nie jest słuszne, by ten, kto zrodził, widział śmierć 

swego dziecka. Dziecko powinno żyć. W przeciwnym razie czemu miałoby służyć 

rozdzieranie się łona, żeby wydać na świat człowieka?» 
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Bezlitośnie uderza się w brzuch, zrozpaczona.  

«Nie rób tak! Nie płacz, matko.»  

Jezus ściska mocno jej ręce i trzyma je w Swojej lewej dłoni. Prawą – dotyka 

mar i mówi niosącym:  

«Zatrzymajcie się i połóżcie nosze na ziemi.» 

Niosący słuchają, opuszczają mary, które stoją na ziemi wsparte na czterech 

nogach. Jezus chwyta całun okrywający zmarłego i odrzuca go do tyłu, 

odkrywając zwłoki. Matka wykrzykuje swój ból, wzywając imienia syna. Wydaje 
mi się[, że woła]:  

«Danielu!» 

Jezus, trzymając ciągle ręce matki w Swojej dłoni, prostuje się, okazały w 

blasku Swego spojrzenia. Z obliczem [zapowiadającym] najpotężniejsze cuda i 

opuszczając prawicę, nakazuje całą potęgą Swego głosu:  

«Młodzieńcze! Tobie mówię: wstań!»  

Zmarły – tak jak jest, w swych opaskach – podnosi się i siada na noszach i woła: 

«Mamo!» 

Woła głosem niewyraźnym i przestraszonym, jak przerażony malec.  

«Należy do ciebie, niewiasto. Zwracam ci go w imię Boże. Pomóż mu się 

wydobyć z całunu. Bądźcie szczęśliwi.» 

Jezus chce się wycofać. Ale gdzie! Tłum Go przygniata do mar, na które rzuciła 

się matka. Niewiasta gwałtownie porusza rękami pomiędzy bandażami, aby 

usunąć je szybko, bardzo szybko, jak najszybciej, pośród lamentu dziecka, które 
płacząc powtarza:  

«Mamo! Mamo!»  

Zdjęto całun, rozwiązano opaski. Matka i syn mogą się objąć. Czynią to nie 

zważając na balsamy. Potem matka usuwa je z kochanej twarzy, kochanych rąk, 

przy pomocy bandaży. Następnie, nie mając nic do ubrania, matka zdejmuje 

płaszcz i otacza nim dziecko. Wszystkiemu towarzyszą pieszczoty... Jezus 

patrzy na nią... patrzy na rozgorączkowaną grupę, przyciśniętą do krawędzi 
noszy już nie żałobnych, i płacze. Judasz Iskariota zauważa ten płacz i pyta:  

«Dlaczego płaczesz, Panie?» 

Jezus odwraca się do niego i mówi: 

«Myślę o Mojej Matce...» 

Ta krótka rozmowa sprawia, że niewiasta zwraca się do swego Dobroczyńcy. 

Bierze za rękę syna i podtrzymuje go – bo wygląda on tak, jakby jego członki 
były jeszcze odrętwiałe – i klęka mówiąc:  

«Także ty, mój synu, błogosław tego Świętego, który przywrócił cię życiu i 

twojej matce.»  

Pochyla się, ażeby ucałować szatę Jezusa. Tłum tymczasem wyśpiewuje 

„hosanna‟ Bogu i Jego Mesjaszowi. Został już rozpoznany, gdyż apostołowie i 
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mieszkańcy Endor obarczyli się misją poinformowania, kim jest Ten, który 

dokonał cudu. I cały tłum teraz woła:  

«Niech będzie błogosławiony Bóg Izraela. Błogosławiony Mesjasz, Jego 

Posłaniec! Błogosławiony Jezus, Syn Dawida! Wielki Prorok powstał pośród nas! 
Bóg naprawdę nawiedził Swój lud! Alleluja! Alleluja!» 

W końcu Jezus mógł wymknąć się ze ścisku i wejść do miasta. Tłum idzie za 

Nim, ściga Go, wymagający w swojej miłości. Nadbiega jakiś człowiek i kłania 
się głęboko. 

«Proszę Cię, abyś zatrzymał się w moim domu.» 

«Nie mogę. Pascha zabrania mi jakichkolwiek postojów, prócz tych, które 

postanowił [Ojciec]» 

«Za kilka godzin będzie zachód i piątek...» 

«Właśnie przed zachodem słońca muszę dojść do Mojego celu. Dziękuję ci, ale 

nie powstrzymuj Mnie.» 

«Jestem przewodniczącym synagogi.» 

«I chcesz przez to powiedzieć, że masz do tego prawo. Człowieku, 

wystarczyłoby, że spóźniłbym się o godzinę, a ta matka nie odzyskałaby syna. 

Idę tam, gdzie inni nieszczęśliwi czekają na Mnie. Nie opóźniaj przez egoizm ich 

radości. Przybędę z pewnością innym razem i pozostanę z tobą, w Nain, więcej 
dni. Teraz pozwól Mi odejść.» 

Mężczyzna nie nalega więcej. Mówi tylko: «Rzekłeś. Będę czekał na Ciebie.» 

«Tak. Pokój niech będzie z tobą i z mieszkańcami Nain. Również wam, z Endor, 

pokój i błogosławieństwo. Powróćcie do waszych domów. Bóg przemówił do 

was przez cud. Niech mocą miłości dokonają się w was tak liczne 
zmartwychwstania dla Dobra, jak liczne są serca.» 

Ostatni chór „hosanna‟. Potem tłum pozwala odejść Jezusowi, który przechodzi 

przez miasto i wychodzi w kierunku wioski, ku równinie Ezdrelonu. 

51. PRZYBYCIE DO EZDRELONU I POBYT W POBLIŻU [DOMU] MICHEASZA 

Napisane 15 czerwca 1945. A, 5346-5350 

Rozpoczyna się zmierzch, gdyż niebo czerwieni się, kiedy Jezus ma w zasięgu 

wzroku pola Giokany.  

«Przyspieszmy kroku, przyjaciele, zanim zajdzie słońce. Ty, Piotrze, idź z 

bratem uprzedzić naszych przyjaciół, tych od Dorasa.» 

«Idę, tak. Także po to, ażeby zobaczyć, czy syn na pewno odszedł.»  

Piotr wymawia słowo “syn” takim tonem, które zastępuje długi wywód. I oddala 

się. 

Jezus idzie wolno. Rozgląda się wokół siebie, chcąc sprawdzić, czy nie znajdzie 

jakiegoś wieśniaka Giokany. Jednak nie ma nikogo. Tylko urodzajne pola ze 
zbożem już dobrze uformowanym. 

Wreszcie spomiędzy winorośli wyłania się spocona twarz, a potem daje się 

słyszeć okrzyk: 
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«O, Pan, błogosławiony!» 

Wieśniak wybiega z winnicy, upadając na twarz przed Jezusem. 

«Pokój z tobą, Izajaszu!» 

«O, pamiętasz moje imię?» 

«Zapisałem je w Moim sercu. Wstań. Gdzie są twoi towarzysze?» 

«Tam, w sadzie jabłoniowym, ale uprzedzę ich. Będziesz naszym gościem, 

prawda? Pana nie ma, więc możemy Ciebie uczcić. Poza tym... [teraz] boimy się 

trochę, ale mamy też odrobinę radości, bo on jest lepszy. Wyobraź sobie, tego 

roku dał nam baranka i pozwolił pójść do Świątyni! Dał nam tylko sześć dni... 

ale pobiegniemy, żeby zdążyć... My – w Jerozolimie... Pomyśl! I to dzięki 
Tobie.» 

Mężczyzna jest w siódmym niebie z powodu tego, że został potraktowany jak 

człowiek i jak Izraelita. 

«Ja, o ile wiem, nic nie zrobiłem» – mówi Jezus, śmiejąc się. 

«O, przeciwnie! Zadziałałeś. Doras, a potem pola Dorasa... Natomiast te tutaj, 

tak piękne tego roku... Giokana wiedział o Twoim przybyciu i nie jest głupcem. 

Boi się i... on się boi.» 

«Czego?» 

«Obawia się, że stanie się z nim to samo, co z Dorasem, z jego życiem i 

dobrami. Widziałeś pola Dorasa?» 

«Przybywam z Nain...» 

«Nie widziałeś ich więc. To całkowita ruina. (Mężczyzna mówi to ściszonym 

głosem, a jednak wymawia słowa wyraźnie jak ktoś, kto powierza tajemnicę, 

wiadomość budzącą grozę.) Całkowita ruina! Nie ma trawy, nie ma zboża, nie 

ma owoców. Winnice wyschły, jabłonie zmarniały... Śmierć... wszystko umarło... 
jak Sodoma i Gomora... Chodź, pokażę ci je.» 

«Nie trzeba. Idę do wieśniaków...» [– mówi Jezus.]  

«Ależ ich już tu nie ma! Nie wiesz o tym? On ich rozproszył albo odesłał... 

wszystkich... on – Doras, syn Dorasa. A tym, którzy są rozproszeni po innych 

posiadłościach, nie wolno mówić o Tobie pod groźbą chłosty... Nie mówić o 
Tobie! To będzie trudne! Nawet Giokana nam o tym powiedział.» 

«Co powiedział?» 

«Powiedział: “Ja nie jestem tak głupi jak Doras i nie mówię wam: „Nie chcę, 

abyście mówili o Nazarejczyku‟. To byłoby bezużyteczne, bo wy i tak byście to 

robili. Nie chcę was stracić, dając wam zginąć pod biczem jak krnąbrnym 

zwierzętom. Ja mówię wam co innego: „Bądźcie dobrzy‟, jak z pewnością 

Nazarejczyk was pouczył, i mówcie Mu, że was dobrze traktuję. Nie chcę, aby i 

mnie przeklął.” On dobrze widzi, czym są te pola, odkąd Ty je pobłogosławiłeś i 
czym stały się te, które Ty przekląłeś. O! To ci, którzy zaorali mi pole...» 

Mężczyzna biegnie na spotkanie Piotra i Andrzeja. Piotr jednak wita się z nim 

pośpiesznie i idzie dalej drogą, wołając: 
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«O! Nauczycielu! Nie ma nikogo! Są tylko całkiem nowe twarze! Wszystko jest 

zniszczone! Zaprawdę mógł tu zatrzymać przynajmniej wieśniaków. To widok 
gorszy niż nad Morzem Martwym.» 

«Wiem. Izajasz Mi o tym mówił.» 

«Ale chodź to zobaczyć. Co za widowisko!...» 

Jezus zgadza się i mówi do Izajasza: 

«Będę więc z wami. Uprzedź twoich towarzyszy i nie przeszkadzajcie sobie. 

Mam jedzenie. Wystarczy nam stodoła z sianem, aby się wyspać, i wasza miłość. 
Przyjdę bez zwlekania.» 

Widok pól Dorasa jest naprawdę przygnębiający. Pola i łąki wysuszone i 

opustoszałe, winorośle wyschnięte, liście i owoce na drzewach zniszczone przez 

miliony robactwa wszelkiego rodzaju. Nawet blisko domu sad owocowy 

przedstawia żałosny widok: to umarły zagajnik. Wieśniacy błąkają się to tu, to 

tam, wyrywając chwasty, przeganiając gąsienice, ślimaki, dżdżownice i inne 

zwierzątka tego rodzaju. Potrząsają gałęziami drzew, trzymając pod nimi 

kociołki napełnione wodą, aby utopić motylki, mszyce i inne pasożyty. 

Pokrywają one to, co pozostaje z ulistnienia, i wyczerpują drzewa do tego 

stopnia, że umierają. Szukają znaku życia w winnych pędach, te jednak, 

wysuszone, łamią się, gdy tylko się ich dotknie. Czasem kruszą się u podstawy, 

jakby miały odcięte korzenie. Co za kontrast z polami Giokany, z jego winnicami 

i warzywnikami! Pustka przeklętych ziem wydaje się jeszcze większa przez ten 
kontrast, przez porównanie z urodzajnością innych pól. 

«Ciężką ma rękę Bóg Synaju» – szepcze Szymon Zelota. 

Jezus czyni gest, jakby chciał powiedzieć: “O, tak!” Nic jednak nie mówi. Pyta 

tylko: 

«Jak to się stało?» 

Jakiś wieśniak szepcze przez zęby: 

«Krety, szarańcza, robactwo, ale... odejdź! Nadzorca jest oddany Dorasowi 

[synowi Dorasa]... Nie czyń nam krzywdy...» 

Jezus wzdycha i odchodzi. Inny wieśniak, cały zgięty, podpiera jabłoń w nadziei 

uratowania jej. Mówi: 

«Przyjdziemy do Ciebie jutro... kiedy nadzorca będzie w Jizreel na modlitwie... 

przyjdziemy do Micheasza.» 

Jezus czyni gest błogosławieństwa i odchodzi. 

Kiedy powraca do rozstaju dróg, zastaje tam wieśniaków Giokany w 

świątecznym nastroju, szczęśliwych. Otaczają swego Mesjasza i prowadzą Go 
do swoich ubogich domów.  

«Widziałeś to?» 

«Widziałem. Jutro przybędą wieśniacy Dorasa.» 

«Tak, w tym czasie gdy hieny będą się modlić... To czynimy w każdy szabat... i 

rozmawiamy o Tobie, o tym, czego dowiedzieliśmy się od Jonasza, od Izaaka – 

który często do nas przychodzi – i o Twoim pouczeniu z miesiąca Tiszri. 

Mówimy, jak umiemy. Bo nie potrafimy się obyć bez mówienia o Tobie. A 
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mówimy tym więcej, im bardziej cierpimy i im bardziej nam się tego zakazuje. 

Ci biedni ludzie... piją życie co szabat... Iluż jednak na tej równinie chciałoby 
wiedzieć, chciałoby cokolwiek wiedzieć o Tobie, a nie może tu przybyć...» 

«Pomyślę i o nich. Bądźcie błogosławieni za to, co robicie.» 

Słońce zachodzi, kiedy Jezus wchodzi do okopconej kuchni. Rozpoczyna się 
spoczynek szabatowy. 

52. SZABAT W EZDRELONIE. MAŁY JABES. PRZYPOWIEŚĆ O BOGACZU I 

ŁAZARZU. 

Napisane 16 czerwca 1945. A, 5350-5362 

«Daj Micheaszowi tyle pieniędzy, aby mógł jutro zwrócić to, co pożyczył dziś od 

okolicznych wieśniaków» – mówi Jezus do Judasza Iskarioty, który zazwyczaj 
zajmuje się... sakiewką wspólnoty. 

Potem Jezus przywołuje Andrzeja i Jana i wysyła ich w dwa miejsca, skąd mogą 

obserwować drogi, prowadzące do Jizreel. Następnie woła Piotra i Szymona i 

wysyła ich na spotkanie z wieśniakami Dorasa, z poleceniem zatrzymania ich na 

granicy między dwoma posiadłościami. Potem mówi do Jakuba i Judy: 

«Weźcie jedzenie i chodźcie.» 

Wieśniacy Giokany, mężczyźni, niewiasty i dzieci idą za nimi. Mężczyźni niosą 

dwie małe amfory, wypełnione chyba winem. O takich mówi się, że są małe: 

każda może pomieścić około 10 litrów. (Zawsze was proszę, abyście nie brali 

moich określeń za dogmaty wiary.) Może to raczej dzbany niż amfory. Idą tam, 

gdzie winnica o gęstych winnych szczepach – pokrytych już nowymi listkami – 

zaznacza koniec posiadłości Giokany. Dalej jest rów wypełniony wodą. 
Wykonany, kto wie, za cenę jakiego wysiłku. 

«Widzisz? Giokana pokłócił się z Dorasem o ten rów. Giokana powiedział: “To 

wina twego ojca, że wszystko jest zrujnowane. Jeśli nie chciał uwielbić Jezusa, 

mógł przynajmniej odczuć przed Nim bojaźń i nie prowokować Go.” I Doras [syn 

Dorasa] krzyczał, jakby był demonem: “Ocaliłeś swoje ziemie dzięki temu 

rowowi. Szkodniki nie mogły przez niego przejść...” Na to Giokana rzekł: “Skąd 

więc takie zniszczenie, skoro przedtem twoje pola były najpiękniejsze w 

Ezdrelonie? To kara Boża, wierz mi. Przebraliście miarę. Woda?... Zawsze tu 

była i to nie ona mnie ocaliła.” A Doras wołał: “To dowodzi, że Jezus jest 

demonem!” “To sprawiedliwy!” – krzyczał Giokana. I tak się kłócili, aż do utraty 

tchu. Nie szczędząc wydatków Giokana poprowadził do rowu wody strumienia i 

kopał, szukając źródeł. Stworzył cały zespół rowów pomiędzy nim a krewnym i 

pogłębił je i powiedział nam to, co Ci mówiliśmy wczoraj... Tak naprawdę to jest 

szczęśliwy z powodu tego, co się stało. Zazdrościł Dorasowi... Teraz ma nadzieję 

kupić wszystko, bo Doras skończy sprzedaniem wszystkiego za jakąś drobną 
sumę.» 

Jezus słucha życzliwie wszystkich tych wynurzeń w oczekiwaniu na biednych 

wieśniaków Dorasa, którzy przychodzą bez ociągania. Upadają na twarze, gdy 
tylko dostrzegli Jezusa w cieniu drzewa. 

«Pokój wam, przyjaciele. Chodźcie. Dziś tutaj jest synagoga, a Ja jestem jej 

przewodniczącym. Przedtem jednak chcę być dla was ojcem rodziny. Usiądźcie 
kołem, abym was nakarmił. Dziś macie Oblubieńca i urządzamy ucztę weselną.» 

Jezus odkrywa koszyk i wyciąga z niego chleby, na oczach zaskoczonych 

wieśniaków Dorasa. Z innego koszyka wydobywa jedzenie, jakie udało Mu się 
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zdobyć: sery, ugotowane jarzyny i małe koźlątko lub baranka upieczonego w 

całości. Zajmuje się usługiwaniem biednym nieszczęśnikom, potem nalewa 
wino. Piją kolejno wszyscy z dużego kubka.  

«Ale dlaczego? Dlaczego? A oni?» – pytają wieśniacy Dorasa, wskazując na 

tych od Giokany. 

«Oni już zostali obsłużeni.» 

«Ale jaki to wydatek! Jak mogłeś to zrobić?» 

«Są jeszcze dobrzy ludzie w Izraelu» – mówi Jezus, uśmiechając się. 

«Dziś jest szabat...» 

«Podziękujcie temu mężowi – mówi Jezus pokazując człowieka z Endor – to 

dzięki niemu macie baranka. Resztę łatwo było znaleźć.» 

Ci biedni ludzie pożerają – to właściwe słowo – jedzenie, którego od tak dawna 

nie znali. Jeden z nich, człowiek już starszy, tuli do siebie dziecko w wieku około 
dziesięciu lat. Je i płacze. 

«Dlaczego płaczesz, ojcze?» – pyta go Jezus. 

«Bo twoja dobroć jest zbyt wielka...» 

Mąż z Endor odzywa się, ze swym gardłowym akcentem: 

«To prawda... to wywołuje łzy, ale to płacz bez goryczy...» 

«Bez goryczy, to prawda. Poza tym... chciałbym czegoś. Te łzy to także 

pragnienie.» 

«Czego chcesz, ojcze?» 

«To dziecko, widzisz je? To mój wnuk. Jest ze mną od wypadku, jaki zdarzył się 

w zimie. Doras nie wie nawet, że do mnie przybył, bo żyje jak dzikie zwierzę w 

lesie i widzę go jedynie w szabat. Jeśli go odkryje, wtedy albo go przegoni, albo 

każe mu pracować... i moje kochane dziecko będzie traktowane gorzej niż 

zwierzę pociągowe... Na Paschę wyślę go z Micheaszem do Jerozolimy, aby stał 
się synem Prawa... a potem? To syn mojej córki...» 

«A dałbyś go Mnie? Nie płacz. Mam tyle szlachetnych przyjaciół, świętych, 

którzy nie mają dzieci. Oni wychowają go w sposób święty, według Mojej 
Drogi...» 

«O, Panie! Odkąd usłyszałem o Tobie, pragnąłem tego i prosiłem o to świętego 

Jonasza – bo on wie, co oznacza przynależność do tego pana – aby ocalił 

mojego wnuka od takiej śmierci...» 

«Chłopcze, chciałbyś pójść ze Mną?» 

«Tak, mój Panie, i nie przysporzę Ci troski.» 

«A więc postanowione.» 

«Ale... komu chcesz go dać? – pyta Piotr, ciągnąc Jezusa za rękaw – Jego też 

[dasz] Łazarzowi?» 

«Nie, Szymonie. Jest jeszcze tylu, którzy nie posiadają dzieci...» 
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«Ja też do nich należę...»  

Twarz Piotra wydłuża się w tym pragnieniu. 

«Szymonie, powiedziałem ci, że masz być “ojcem” wszystkich dzieci, które 

pozostawię ci jako dziedzictwo. Nie możesz jednak posiadać więzów [łączących 

cię z] synem, który do ciebie należy. Nie zadręczaj się. Jesteś zbyt potrzebny 

Nauczycielowi, aby On mógł cię od Siebie odłączyć z powodu twego uczucia. 

Jestem wymagający, Szymonie. Jestem bardziej wymagający od najbardziej 

zazdrosnego oblubieńca. Kocham cię miłością szczególną i chcę cię całego dla 
Mnie i ze względu na Mnie.» 

«Dobrze, Panie... Dobrze... Niech będzie, jak Ty chcesz.» 

Biedny Piotr bohatersko godzi się z wolą Jezusa. 

«To będzie dziecko Mojego rodzącego się Kościoła. Zgoda? Będzie należało do 

wszystkich i do nikogo. To będzie “nasze” dziecko. Będzie chodziło z nami, 

kiedy droga na to pozwoli, albo dołączy do nas. Jego nauczycielami będą 

pasterze: ci, którzy kochają w każdym dziecku “ich” dzieciątko Jezus. Chodź 
tutaj, mały. Jak się nazywasz?» 

«Jabes, syn Jana. Jestem z Judy» – mówi bez wahania chłopiec. 

«Tak. Jesteśmy Żydami – potwierdza stary człowiek. – Pracowałem na ziemiach 

Dorasa w Judei i moja córka poślubiła człowieka stąd. Pracowałem w lasach 

blisko Arymatei i tej zimy... Widziałem katastrofę... Dziecko ocalało, bo tej nocy 

było daleko, u krewnego... Naprawdę dobrze dobrano mu imię, Panie! Zaraz 

powiedziałem córce: “Dlaczego takie imię? Czy nie pamiętasz dawnych Pism?” 
Jednak jej mąż chciał nadać to imię i nazwał go Jabes.» 

«Dziecko wezwie Pana i Pan mu pobłogosławi, i rozszerzy granice jego, i ręka 

Pana będzie w jego ręce, i już nie przygniecie go więcej nieszczęście. Pan da mu 
to, aby pocieszyć ciebie, ojcze, oraz duchy zmarłych, i aby pocieszyć sierotę.  

A teraz, gdy zaspokoiliście potrzeby ciała i potrzeby duszy – przez akt miłości 

wobec dziecka – posłuchajcie przypowieści, którą dla was wymyśliłem. 

[por. Łk 16,19-31] Żył kiedyś człowiek bardzo bogaty. Miał najwspanialsze szaty 

z purpury i bisioru. Obnosił się w nich pysznie po placach i po swym domu. 

Kłaniali mu się mieszkańcy miasta – jako najpotężniejszemu w okolicy – oraz 

przyjaciele, którzy towarzyszyli mu w pysze, aby mieć z tego korzyść. W jego 

salach odbywały się każdego dnia wystawne uczty, w których uczestniczył tłum 

zaproszonych, samych bogatych, a przez to niczego nie potrzebujących. Tłoczyli 

się, aby schlebiać bogatemu Żarłokowi. Jego uczty słynęły z powodu obfitości 
dań i wybornych win.  

W tym samym mieście żył żebrak, wielki żebrak. Wielka była jego nędza, jak 

wielkie było bogactwo Żarłoka. Ale pod powłoką ludzkiej nędzy żebraka Łazarza 

był ukryty skarb większy niż bieda Łazarza i bogactwo Żarłoka. Była to 

prawdziwa świętość Łazarza. Nigdy nie przekroczył Prawa, nawet pod 

naciskiem potrzeb, a przede wszystkim był posłuszny przykazaniu miłości do 

Boga i do bliźniego. Jak czynią to zawsze ubodzy, tak i on podchodził do drzwi 

bogaczy, aby prosić o jałmużnę i nie umrzeć z głodu. I przychodził każdego 

wieczoru do drzwi Żarłoka, spodziewając się przynajmniej okruszyn z 

wystawnych uczt, które odbywały się w przebogatych salach. Kładł się na 

drodze, blisko drzwi, i cierpliwie czekał. Gdy jednak Żarłok go zauważał, 

nakazywał go przepędzić, bo to ciało – pokryte ranami, wynędzniałe, w 

łachmanach – było widokiem zbyt przykrym dla jego gości. Tak przynajmniej 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-16.htm#19
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mówił, jednak w rzeczywistości widok nędzy i dobroci był dla niego stałym 

upomnieniem.  

Bardziej litościwe dla biedaka były psy bogacza, dobrze odżywione, z cennymi 

obrożami. Zbliżały się do Łazarza i lizały mu rany, skomląc z radości, gdy biedak 

je głaskał. Przynosiły mu także pozostałości z bogatych stołów. Dzięki nim 

Łazarz mógł żyć, pomimo braku pożywienia. [Żył] za sprawą zwierząt, bo przez 

człowieka by umarł, gdyż ten nie pozwalał mu nawet wejść do sal po uczcie, aby 

pozbierać okruchy, które spadły ze stołów.  

Któregoś dnia Łazarz umarł. Nikt na ziemi nie przybył [na pogrzeb], nikt go nie 

opłakiwał. Cieszył się Żarłok, że tego dnia i przez dni następne nie widział już na 
swoim progu tej nędzy, którą nazywał “hańbą”.  

W Niebie zbliżyli się [do Łazarza] aniołowie. Przy wydawaniu ostatniego 

tchnienia, w jego norze zimnej i pustej, były obecne zastępy niebieskie, które w 

blasku światła zabrały jego duszę, zanosząc ją pośród śpiewu „hosanna‟ na łono 
Abrahama.  

Po jakimś czasie umarł Żarłok. O, jaki okazały był pogrzeb! Całe miasto, które 

wiedziało już o jego konaniu, zjednoczyło się w żałobie. Ludzie tłoczyli się na 

placu, gdzie wznosił się jego dom, aby ich zauważono jako przyjaciół 

“wielkiego”, z powodu ciekawości lub dla [spodziewanych] korzyści ze strony 

spadkobierców. Zawodzenia wzniosły się do nieba, a wraz z jękami żałoby 

nieszczere pochwały dla “wielkiego”, dla “dobroczyńcy”, dla “sprawiedliwego”, 

który umarł. Czy jednak słowo ludzkie może zmienić sąd Boży? Czyż chwała 

ludzka może wymazać to, co jest zapisane w księdze Życia? Nie, nie może. To, 

co jest osądzone, jest osądzone, a co jest napisane – jest napisane. I pomimo 
okazałego pogrzebu duch Żarłoka pogrążył się w piekle.  

Wtedy, w tym straszliwym więzieniu – pijąc i jedząc ogień i ciemności, 

znajdując nienawiść i udręczenie ze wszystkich stron i w każdym momencie tej 

wieczności – podniósł czy ku Niebu. Ku temu Niebu, które zobaczył jakby w 

blasku błyskawicy, w ułamku sekundy, którego niewysłowione piękno pozostało 

w nim obecne, ażeby stać się [dodatkową] udręką pośród straszliwych cierpień. 

I zobaczył w górze Abrahama. Daleko, ale jaśniejącego, szczęśliwego... a na 

jego łonie, w blasku i szczęśliwy, był również Łazarz, biedny Łazarz – niegdyś 

pogardzany, odrażający, nędzny. A teraz?... A teraz piękny dzięki światłu Boga i 

Jego świętości, bogaty w miłość Bożą, podziwiany nie przez ludzi, lecz przez 

aniołów Bożych.  

Żarłok zawołał płacząc: “Ojcze Abrahamie, miej litość nade mną. Poślij Łazarza. 

Niech umoczy koniuszek palca w wodzie i dotknie mi języka, aby go ochłodzić, 

bo cierpię straszliwie z powodu tego płomienia, który przenika mnie bez 
przerwy i pali!” 

Abraham odpowiedział: “Wspomnij, synu, że za życia miałeś wszystkie dobra, a 

Łazarz, przeciwnie – tylko niedolę. Ale on potrafił z nieszczęścia uczynić dobro, 

gdy ty tymczasem nie umiałeś przy pomocy twoich dóbr uczynić nic, co nie 

byłoby złem. Dlatego jest sprawiedliwe, ażeby teraz on tu doznawał pociechy, a 

ty – żebyś cierpiał. Inaczej nie może być. Święci są rozproszeni po ziemi, aby 

przynosić ludziom korzyść. Kiedy jednak mimo ich bliskości człowiek pozostaje 

tym, kim jest – w twoim wypadku demonem – bezużyteczne jest potem 

odwoływanie się do świętych. Teraz jesteśmy rozdzieleni. Rośliny na polu są 

wymieszane. Gdy są już skoszone, oddziela się dobre od złych. Tak jest z wami i 

z nami. Byliśmy razem na ziemi, ale nas przeganialiście, dręczyliście na wszelkie 

sposoby, zapominaliście o nas, wbrew miłości. Teraz jesteśmy rozdzieleni. 

Między wami i nami jest taka przepaść, że ci, którzy chcieliby przedostać się 



 228 

stąd do was, nie potrafią; ani wy, którzy tam jesteście, nie potraficie przebyć 

straszliwej przepaści, aby przyjść do nas.” 

Żarłok płacząc, krzyczał głośniej: “Przynajmniej, o święty ojcze, poślij, proszę 

cię o to, poślij Łazarza do domu mego ojca. Mam pięciu braci. Nigdy nie 

okazywałem miłości, nawet krewnym. Teraz jednak, teraz rozumiem, jak 

straszną rzeczą jest nie być kochanym. Tutaj, gdzie się znajduję, panuje 

nienawiść. Pojąłem, czym jest Miłość, w tym ułamku czasu, gdy moja dusza 

ujrzała Boga. Nie chcę, żeby moi bracia cierpieli moje udręki. Jestem 

przerażony, bo żyją tak samo jak ja. O! Poślij Łazarza, niech ich ostrzeże, gdzie 

się znajduję, i dlaczego tu jestem, i niech im powie, że piekło istnieje i jest 

straszliwe, i że ten, kto nie kocha Boga i bliźniego, idzie do piekła. Poślij go! 

Niech na czas się opamiętają, aby nie musieli przyjść tu, do tego miejsca 
wiecznych udręk.” 

Abraham zaś odpowiedział: “Twoi bracia mają Mojżesza i Proroków. Niech ich 

słuchają.” 

Jękiem dręczonej duszy Żarłok odrzekł: “O, ojcze Abrahamie! Większe wrażenie 

zrobi na nich zmarły... Posłuchaj mnie! Miej litość!” 

Abraham jednak powiedział: “Jeśli nie posłuchali Mojżesza ani Proroków, nie 

uwierzą również komuś, kto powstałby na chwilę z martwych, aby im 

powiedzieć słowa Prawdy. A ponadto nie jest sprawiedliwe, aby ktoś 

błogosławiony opuszczał mnie, aby iść doznawać zniewag od synów 

Nieprzyjaciela. Czas poniżania dla niego już minął. Teraz jest w pokoju i żyje 

tutaj, na usługach Boga, który widzi bezużyteczność prób nawrócenia tych, 
którzy nie wierzą nawet w słowo Boże i nie żyją nim.” 

Oto przypowieść, której znaczenie jest tak wyraźne, że nie wymaga 

wyjaśnienia. Tu naprawdę żył – osiągając świętość – nowy Łazarz, Mój Jonasz. 

Jego chwała przy Bogu jest widoczna w opiece, którą zapewnia temu, kto się do 

niego zwraca. Do was, o tak, Jonasz może przyjść jako opiekun i przyjaciel, i 
przyjdzie, jeśli będziecie zawsze dobrzy.  

Chciałbym pomóc wam wszystkim również materialnie, ale nie mogę. To Moje 

cierpienie. Mogę jedynie ukazywać wam Niebo. Mogę tylko uczyć was wielkiej 

mądrości wyrzeczenia się, obiecując wam przyszłe Królestwo. Nigdy nie 

kierujcie się nienawiścią, z żadnego powodu. Nienawiść jest mocna na świecie. 

Jednak Nienawiść ma zawsze granice. Miłość natomiast nie ma granic ani co do 

potęgi, ani co do czasu. Kochajcie więc, aby posiąść miłość – dla obrony i 

umocnienia na ziemi, a dla nagrody w Niebie. Wierzcie, lepiej być Łazarzem niż 
Żarłokiem. Dojdźcie do uwierzenia w to, a będziecie szczęśliwi.  

Nie doszukujcie się w karze, która spadła na te pola, słowa nienawiści, choćby 

fakty wydawały się usprawiedliwiać taki sąd. Nie odczytujcie źle niezwykłego 

wydarzenia. Ja jestem Miłością i nie uderzyłbym. Skoro jednak Miłość nie 

potrafiła ugiąć okrutnego bogacza, pozostawiłem go Sprawiedliwości. Ta 

pomściła męczeństwo Jonasza i jego braci. Niech to nadzwyczajne wydarzenie 

będzie dla was pouczeniem, że Sprawiedliwość jest zawsze czujna, choćby 

wydawała się nieobecna. Będąc Panem całego stworzenia, Bóg potrafi dla 

okazania sprawiedliwości posłużyć się najmniejszymi stworzeniami, takimi jak 

gąsienice i mrówki, aby kąsać serce okrutnego i chciwego i doprowadzić go do 

śmierci, pośród wymiotów dławiącej go trucizny. Teraz wam błogosławię. Będę 

się za was modlił każdego nowego poranka. A ty, ojcze, nie martw się o 

baranka, którego Mi powierzyłeś. Przyprowadzę ci go czasem, abyś mógł się 

cieszyć widząc, jak wzrasta w mądrości i dobroci na drodze Bożej. Będzie 

barankiem twojej biednej Paschy, najmilszym z jagniąt złożonych na ołtarzu 
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Dżeowy. Jabesie, pożegnaj się ze starym ojcem, a potem przyjdź do twego 

Zbawiciela, do twojego Dobrego Pasterza. Pokój niech będzie z wami!» 

«O, Nauczycielu! Dobry Nauczycielu! Musimy Cię opuścić!...» 

«Tak, to dotkliwe. Ale nie byłoby dobrze, gdyby nadzorca was tutaj zastał. 

Przyszedłem tu specjalnie, aby oszczędzić wam kar. Bądźcie z miłości posłuszni 
Miłości, która udziela wam rady.» 

Nieszczęśliwcy podnoszą się ze łzami w oczach i każdy idzie do swego krzyża. 

Jezus jeszcze ich błogosławi, a potem, trzymając dziecko za rękę, i mając z 

drugiej strony męża z Endor, powraca drogą, którą szedł wcześniej, do domu 

Micheasza. Dołączył do nich Andrzej i Jan. Skończyli straż pełnioną po kolei i 
ponownie spotkali się z braćmi. 

53. Z EZDRELONU DO EN-GANNIM. PRZEJŚCIE PRZEZ MAGEDDO 

Napisane 17 czerwca 1945. A, 5362-5370 

«Panie, ta góra, to Karmel?» – dopytuje się kuzyn Jakub. 

«Tak, bracie. To łańcuch gór Karmel, a najwyższy szczyt nosi jego imię.» 

«Z tamtego miejsca świat musi być piękny. Byłeś tam kiedyś?» 

«Jeden raz. Byłem sam. To było na początku Mojego nauczania. U stóp tej góry 

uzdrowiłem Mojego pierwszego trędowatego. Pójdziemy tam jednak razem, aby 
przyzywać Eliasza...» 

«Dziękuję, Jezu. Zrozumiałeś mnie, jak zwykle.» 

«I jak zawsze doskonalę cię, Jakubie.» 

«Dlaczego?» 

«Powód jest zapisany w Niebiosach.» 

«Nie powiesz mi tego, Bracie, Ty, który czytasz w Niebiosach?» 

Jezus i Jakub idą obok siebie i jedynie mały Jabes, którego Jezus trzyma cały 

czas za rękę, może usłyszeć zwierzenia kuzynów, którzy uśmiechają się, patrząc 
sobie w oczy. 

Jezus kładzie rękę na ramionach Jakuba, aby przyciągnąć go jeszcze bliżej, i 

pyta go: 

«Naprawdę chcesz wiedzieć? Dobrze więc, odpowiem ci zagadką, a kiedy 

znajdziesz do niej klucz, staniesz się mędrcem. Posłuchaj: Fałszywi prorocy 

zgromadzili się na górze Karmel. Przyszedł Eliasz i rzekł do ludu: „Dopókiż 

będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, Jemu służcie, a 

jeżeli Baal jest Bogiem, to idźcie za nim.‟ Lud mu nie odpowiedział. Wtedy Eliasz 

mówił dalej: „Z proroków Pana ocalałem tylko ja jeden‟ i jedyną siłą tego, kto 

był sam, był jego krzyk: „Wysłuchaj mnie, Panie Boże, i na nowo nawróć ich 

serca‟. Wtedy spadł ogień Pana i pochłonął ofiarę. Zgaduj, bracie.» 

Jakub zastanawia się z pochyloną głową, a Jezus patrzy na niego z uśmiechem. 

Idą tak kilka metrów, potem Jakub mówi: 

«To odnosi się do Eliasza czy do mojej przyszłości?» 
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«Oczywiście do twojej przyszłości...» 

Jakub rozmyśla jeszcze, a potem szepcze: 

«Czy będę przeznaczony do tego, by zapraszać Izraela do podążania w 

prawdzie jedną drogą? Czy zostanę powołany do tego, by jako jedyny pozostać 

w Izraelu? Jeśli tak, chcesz powiedzieć, że inni będą prześladowani i 

rozproszeni i że... i że... będę Ciebie prosił o nawrócenie tego ludu... jakbym był 

kapłanem... jakbym był... ofiarą... Jednak jeśli to tak jest, rozpal mnie już teraz, 
Jezu...» 

«Już jesteś [rozpalony ogniem]. Zostaniesz uniesiony Ogniem, jak Eliasz. To 

dlatego pójdziemy Ja i ty, sami, pomówić na górę Karmel.» 

«Kiedy? Po święcie Paschy?» 

«Po pewnym święcie Paschy, tak, a wtedy powiem ci bardzo wiele...» 

Piękny strumyk – szybko zdążający ku morzu, napełniony wiosennymi 

deszczami i topniejącym śniegiem – zatrzymuje ich marsz. Piotr dobiega i mówi: 

«Most jest bardziej w górze, tam gdzie prowadzi droga z Ptolemaidy do En-

Gannim...» 

Jezus posłusznie zawraca i przechodzi przez wodę po solidnym kamiennym 

moście. Zaraz potem ukazują się inne małe góry i wzniesienia, lecz niewiele 
znaczące. 

«Czy przybędziemy wieczorem do En-Gannim?» – pyta Filip. 

«Z pewnością. Lecz... teraz mamy małego. Czy jesteś zmęczony, Jabesie? – pyta 

z miłością Jezus – Bądź szczery jak anioł.» 

«Trochę, Panie, ale zrobię wysiłek, by iść dalej.» 

«To dziecko jest osłabione» – mówi mąż z Endor swym gardłowym głosem. 

«Oczywiście! – wykrzykuje Piotr – Z powodu formy życia, które prowadzi od 

kilku miesięcy! Chodź, wezmę cię na ręce.» 

«O, nie, panie! Nie trudź się. Jeszcze mogę iść.» 

«Chodź, chodź. Z pewnością nie jesteś ciężki. Wydajesz się źle odżywionym 

ptaszkiem» – Piotr bierze go “na barana” na swe barczyste ramiona i 
podtrzymuje za nogi. 

Idą teraz szybko, bo słońce pali i zachęca do przyspieszenia kroku w kierunku 

zacienionych wzgórz. Zatrzymują się w wiosce, którą nazywają – jak słyszę – 

Mageddo. Pragną coś zjeść i odpocząć przy orzeźwiającym źródle, bardzo 

hałaśliwym z powodu ilości wody, jaka wlewa się do zbiornika z ciemnego 

kamienia. Nikt z wioski nie zajmuje się podróżnymi, nieznanymi pośród wielu 

innych pielgrzymów bardziej lub mniej zamożnych, którzy zdążają pieszo, na 

ośle albo na mule ku Jerozolimie na Paschę. Nastrój jest już świąteczny. Wiele 

dzieci znajduje się pomiędzy podróżnymi – bardzo radosne na myśl o ceremonii 
ich dojrzałości. 

Dwóch małych chłopców, bogatych z wyglądu, przychodzi pobawić się przy 

studni, podczas gdy Jabes znajduje się tam z Piotrem, który zabiera go 
wszędzie ze sobą, przyciągając go tysiącem drobnych rzeczy. Pytają go: 
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«Ty też idziesz tam, by zostać synem Prawa?» 

Jabes odpowiada nieśmiało: «Tak.» 

Kryje się prawie cały za Piotrem. 

«To twój ojciec? Jesteś biedny, prawda?» 

«Tak, jestem biedny.» 

Dwaj chłopcy, być może synowie faryzeuszów, stwierdzają z ironią i 

zaciekawieniem: «To widać.» 

Rzeczywiście, to widać... Jego małe ubranko jest bardzo nędzne! Być może 

dziecko urosło, ale choć podwinięcie jego szaty w kolorze kasztanowym – który 

wypłowiał z powodu zmienności pogody – zostało już sprute, to jednak dochodzi 

ona zaledwie do połowy jego małych, opalonych nóg. Nie osłania więc stóp 

mizernie obutych w parę zdeformowanych sandałów związanych 

sznurowadłami, które muszą zadawać mu ból. 

Chłopcy – bezlitośni z powodu egoizmu właściwego licznym dzieciom i z powodu 

okrucieństwa cechującego dzieci, które nie są zbyt dobre – mówią:  

«O! Zatem nie będziesz miał nowego ubrania na twoje święto! My, przeciwnie!... 

Prawda, Joachimie? Ja będę miał całe czerwone i taki sam płaszcz. On – w 

kolorze niebieskim i będziemy mieć sandały ze srebrnymi zapinkami i 
kosztowny pas i talet, podtrzymywany złotą blaszką...» 

«...i serce z kamienia. Mówię to wam! – wykrzykuje Piotr, który właśnie 

skończył myć sobie nogi i napełnia wodą wszystkie manierki. – Nie jesteście 

dobrzy! Ceremonia i strój nic nie są warte, jeśli serce nie jest dobre. Ja wolę 

moje dziecko. Zejdźcie z drogi, pyszałki! Idźcie do bogatych, a szanujcie tych, 

którzy są biedni i uczciwi. Chodź, Jabesie! Ta woda jest dobra dla utrudzonych 

nóg. Chodź, umyję ci je. Potem lepiej ci się pomaszeruje. O! Te sznurowadła, jak 

cię pokaleczyły! Nie możesz już dalej iść. Poniosę cię na rękach aż do En-

Gannim. Tam znajdę sprzedawcę i kupię ci parę nowych sandałów.» 

I Piotr myje i ociera małe nóżki, które od dawna nie doświadczyły podobnych 

pieszczot. Chłopiec patrzy na niego, waha się, lecz potem pochyla się nad 

człowiekiem, który zakłada mu sandały. Obejmuje go wychudzonymi ramionami 
i mówi, całując siwe włosy: 

«Jaki ty jesteś dobry!» 

Piotr jest wzruszony. Siada na wilgotnej ziemi. Bierze dziecko na kolana i mówi: 

«W takim razie mów do mnie: “ojcze”.» 

To urzekający widok. Jezus podchodzi z innymi, lecz przedtem dwóch małych 

ciekawskich pyszałków, stojących tam jeszcze, pyta: 

«Więc to nie jest twój ojciec?» 

«On jest dla mnie ojcem i matką» – mówi Jabes pewnym głosem. 

«Tak, kochany! Dobrze powiedziałeś: ojcem i matką. I, moi drodzy mali 

panowie, zapewniam was, że nie pójdzie źle odziany na ceremonię. On także 

będzie miał szatę jak król, tak czerwoną jak płomień i pas zielony jak trawa, i 
talet biały jak śnieg.» 
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Choć ten zestaw nie jest zbyt harmonijny, zaskakuje dwóch pyszałków. Rzucają 

się do ucieczki. 

«Cóż porabiasz, Szymonie, w tej wodzie?» – pyta Jezus z uśmiechem. 

«W wodzie? Ach, tak! Teraz zauważyłem. Co robię? Doprowadzam do porządku 

baranka o niewinnym sercu. O, Nauczycielu! Nauczycielu! Dobrze, chodźmy. 

Pozwól mi jednak troszczyć się o tego malca. Później go oddam, ale dopóki nie 

jest prawdziwym Izraelitą, należy do mnie.» 

«Ależ tak! Później zawsze będziesz jego opiekunem jak stary ojciec. Zgoda? 

Chodźmy, aby dojść wieczorem do En-Gannim, a nie zmęczyć zbytnio dziecka.» 

«Poniosę je. Waży mniej niż sieć. Nie może iść w tych zniszczonych sandałach. 

Chodź.» 

Piotr, obarczony małym chłopcem, radośnie podejmuje marsz. Jest coraz więcej 

cienia pośród zagajników różnych drzew owocowych. Wchodzą na wzgórza 

łagodnie się wznoszące, skąd widać urodzajną Równinę Ezdrelońską. 

Oto dochodzą do okolic En-Gannim. To musiało być piękne małe miasteczko 

dobrze zaopatrzone w wodę, dochodzącą doń ze wzgórz przez nadziemny 

akwedukt. Bez wątpienia zbudowali go Rzymianie. Nadjeżdżający oddział 

żołnierzy zmusza ich do zejścia z drogi, którą tu, w okolicach miasta, pokrywa 

bruk. Zgromadził się na nim kurz i odpadki z drogi, która nigdy nie zaznała 

żadnego pociągnięcia miotłą. 

«Witaj, Nauczycielu! Ty tutaj?» – woła Publiusz Kwintylianus, zsiadając z konia 

i podchodząc do Jezusa. Szczerze się uśmiecha, trzymając konia za uzdę. 
Żołnierze stają, towarzysząc w postoju dowódcy.  

«Zdążam do Jerozolimy na Paschę.» 

«Ja też. Umacnia się garnizon na święta, bo i Poncjusz Piłat przybywa do 

miasta, w czasie ich trwania, i jest tu Klaudia. Eskortujemy ją. Drogi są tak mało 

bezpieczne! Orły przeganiają szakale» – mówi żołnierz śmiejąc się i patrzy na 
Jezusa. Potem mówi dalej łagodnie: 

«W tym roku podwojony garnizon, aby strzec tego odrażającego Antypasa. Jest 

wiele niezadowolenia z powodu uwięzienia Proroka. Niezadowolenie w Izraelu 

i... w konsekwencji niezadowolenie pośród nas. Ale... pomyśleliśmy już o tym, 

by do uszu Arcykapłana i jego wspólników doszedł mały życzliwy dźwięk... 

fletów.» 

Kończy ściszonym głosem: 

«Idź bezpiecznie. Wszyscy schowali pazury. Cha! Cha! Boją się nas. Wystarczy 

zakaszleć, by sobie głos przeczyścić, a oni biorą to za ryk. Czy przemówisz w 

Jerozolimie? Przyjdź do Pretorium. Klaudia mówi o Tobie jako o wielkim 

filozofie. To jest dla Ciebie dobre, bo prawdziwym prokonsulem jest... Klaudia.» 

Rozgląda się. Dostrzega Piotra – obarczonego, czerwonego, spoconego: 

«A to dziecko?» 

«Sierota. Wziąłem go ze Sobą.» 

«Ależ Twój człowiek jest zbyt zmęczony! Mały, czy bałbyś się zrobić kilka 

kroków na koniu? Posadzę cię na mojej chlamidzie. Pojedziemy powoli. Potem 
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posadzę cię znowu na tego... tego człowieka, kiedy dojedziemy do bram 

[miasta].» 

Dziecko nie stawia oporu. Jest łagodne jak baranek i Publiusz wsiada razem z 

nim na konia. Gdy wydaje żołnierzom rozkaz, aby ruszali powoli, zauważa też 
człowieka z Endor: 

«Ty tutaj?» 

«Tak, ja. Zaprzestałem sprzedaży jajek Rzymianom, ale kury są tam jeszcze. 

Teraz jestem z Nauczycielem...» 

«To dobrze dla ciebie! Znajdziesz więcej pociechy. Żegnaj, Nauczycielu! Czekam 

na Ciebie przy tamtych drzewach» – [mówi Publiusz] i spina konia ostrogą. 

«Znasz go? On cię zna?» – wielu zadaje to pytanie Janowi z Endor. 

«Tak, jako dostawcę kur. Na początku mnie nie znał. Jednak pewnego razu 

zostałem wezwany na posterunek do Nain, aby określić moje zyski, i on tam był. 

Od tego czasu, kiedy chodziłem zakupić książki lub narzędzia do Cezarei, 

zawsze mnie pozdrawiał. Nazywał mnie Cyklopem lub Diogenesem. Nie jest zły i 

choć nienawidzę Rzymian nie obrażałem go, bo mógł mi oddać przysługę.  

«Widzisz, Nauczycielu? Moja rozmowa z centurionem w Kafarnaum odniosła 
skutek. Teraz mogę spokojniej udać się w dalszą drogę» – stwierdza Piotr. 

Dochodzą do drzew. W ich cieniu oddział zsiadł z koni. 

«Oddaję ci dziecko. Czy masz dla Mnie jakieś polecenia, Nauczycielu?» 

«Nie, Publiuszu. Niech Bóg objawi się tobie.» 

«Żegnaj» – [mówi żołnierz] i wsiada na konia. Rusza, a za nim podąża jego 

oddział – z wielkim hałasem zbroi i podkutych kopyt. 

Wchodzą do miasta. Piotr w towarzystwie swego małego przyjaciela idzie mu 

kupić sandały. 

«Ten człowiek umiera z pragnienia posiadania syna – mówi Zelota i dodaje: – I 

ma rację.» 

«Dam wam ich tysiące. Teraz chodźmy szukać schronienia, aby móc jutro o 

świcie ruszyć w dalszą drogę.» 

54. Z EN-GANNIM DO SYCHEM W CIĄGU DWÓCH DNI 

Napisane 18 czerwca 1945. A, 5370-5377 

Drogami coraz bardziej uczęszczanymi przez pielgrzymów Jezus zmierza w 

kierunku Jerozolimy. W nocy gwałtowna ulewa zalała drogi, lecz także zmyła 
pył i odświeżyła powietrze. Pola wydają się zadbanym ogrodem.  

Wszyscy idą pospiesznie, bo odpoczęli dzięki postojowi. Chłopca w sandałach 

nie męczy już marsz. Przeciwnie – coraz bardziej ufny – rozmawia to z jednym, 

to z drugim, zwierzając się Janowi, że jego ojciec nazywał się Jan, a jego matka 
– Maria i że to dlatego lubi bardzo Jana.  

«Ale – dodaje – kocham wszystkich i w Świątyni będę się modlił dużo, dużo za 

was i za Pana Jezusa.» 
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To wzruszający widok: mężczyźni – z których większość nie ma dzieci – są tak 

ojcowscy i opiekuńczy dla najmłodszego z uczniów Jezusa. Nawet mąż z Endor 

przyjmuje łagodniejszy wygląd: nakłania chłopca do wypicia jajka albo wchodzi 

do lasu – porastającego zbocza wzgórz i coraz wyższych gór, poprzecinanych 

dolinami, z główną drogą w głębi – aby nazbierać kwaskowatych jeżyn lub 

pachnące gwiazdy dzikiego kopru. Niesie je chłopcu, aby zaspokoić jego 

pragnienie z powodu braku wody. W czasie długiej wędrówki umila mu czas, 
zwracając jego uwagę na szczegóły pejzażu i pojawiające się widoki.  

Dawny pedagog z Cintium, wyniszczony złośliwością ludzi, powstaje z martwych 

dla tego dziecka – ubogiego, jak on sam jest ubogi. Dobrotliwy uśmiech 

rozprasza zmarszczki [wywołane] nieszczęściem i goryczą. Jabes jest już mniej 

wynędzniały w swoich nowych sandałach i jego twarzyczka wydaje się mniej 

smutna. Ręce któregoś apostoła zatroszczyły się – przez uczesanie jego włosów 

– o zatarcie wszelkich śladów dzikiego życia, jakie prowadził od tak długich 

miesięcy. Aż dotąd rozczochrane i pełne kurzu teraz są jedwabiste i 
wygładzone, po porządnym umyciu.  

Mąż z Endor zmienia się z dnia na dzień. Jest zwykle jeszcze trochę zakłopotany 

– gdy słyszy, jak zwracają się do niego imieniem “Jan” – potem potrząsa głową, 

z uśmiechem litości dla swej słabej pamięci. Dzień po dniu jego twarz traci 

wyraz twardości i staje się poważna, nie budząc lęku. Oczywiście to miłość 

przyciąga do Nauczyciela te dwie “nędze”, które wskrzesiła dobroć Jezusa. 

Towarzysze są im drodzy, lecz pełnia szczęścia maluje się na ich twarzach, 
kiedy Jezus patrzy na nich lub zwraca się szczególnie do nich.  

Przechodzą przez dolinę, później wspinają się na bardzo piękne wzgórze. Z jego 

szczytu można jeszcze dostrzec Równinę Ezdrelonu. Widok ten sprawia, że 
dziecko mówi: 

«Co może porabiać stary ojciec? – wzdycha z wielkim smutkiem. Łzy błyszczą w 

jego kasztanowych oczach: – O! On jest mniej szczęśliwy ode mnie... on, taki 

dobry!»  

Skarga dziecka zasmuca wszystkich.  

Schodzą teraz urodzajną doliną, całą pokrytą polami i sadami oliwnymi. Lekki 

wiatr sprawia, że spada śnieg małych kwiatków z winorośli i najwcześniejszych 

oliwek. Na zawsze znikła z oczu Równina Ezdrelonu. Przerwa na posiłek i znowu 

marsz w kierunku Jerozolimy.  

Albo wiele padało, albo okolica jest usiana podziemnymi wodami, łąki bowiem 

wydają się płytkimi bagnami, tak bardzo błyszczy woda pomiędzy gęstymi 

trawami. Stan wody jest wysoki do tego stopnia, że niemalże dotyka drogi 

biegnącej nieco wyżej, co jednak nie zapobiega temu, że jest na niej błoto. 

Dorośli podwijają szaty, aby nie okryły się warstwą błota. Juda Tadeusz bierze 

chłopca na ręce, aby odpoczął i szybciej przeszedł przez teren zalany i być może 

szkodliwy [dla zdrowia]. Dzień chyli się ku zachodowi, gdy – po przejściu 

wzdłuż szeregu nowych wzniesień i po wejściu w kolejną dolinkę, skalistą i 

bardzo wysuszoną – wchodzą do wioski zbudowanej na skalnym nasypie. 

Torując sobie drogę pomiędzy tłumem pielgrzymów, usiłują znaleźć nocleg w 

bardzo prymitywnej gospodzie. To wielki namiot z grubą warstwą słomy i nic 
więcej. 

Małe lampy zapalają się to tu, to tam. Oświetlają rodzinne wieczerze 

pielgrzymów, rodzin ubogich jak rodzina apostołów, gdyż bogaci w większości 

rozbili namioty poza wioską, gardząc kontaktami z ludem tej okolicy i z ubogimi 

pielgrzymami. 
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Zapada noc, a z nią cisza... Pierwszy z nich zasypia chłopiec. Odpoczywa 

zmęczony na piersi Piotra, który potem układa go na słomie i troskliwie 

przykrywa. Jezus gromadzi dorosłych na modlitwę, potem każdy kładzie się na 
posłaniu, aby odpocząć po długiej drodze. 

Następnego dnia grupa apostołów wyrusza o świcie. Wchodzą właśnie do 

Sychem, po przemierzeniu Samarii. Miasto ma piękny wygląd. Jest otoczone 

murami, uwieńczone pięknymi i dostojnymi budowlami, wokół których ściśnięte 

są w sposób uporządkowany piękne domy. Odnoszę wrażenie, że to miasto – 

podobnie jak Tyberiada – zostało zbudowane niedawno przez Rzymian, według 

rzymskiego planu. Wokoło, poza murami, ziemie są bardzo urodzajne i dobrze 

utrzymane. Droga prowadząca od Samarii do Sychem wije się, opadając 

stopniami, [powstałymi] jakby przez system murków, podtrzymujących teren, 

co przypomina mi fiezolańskie pagórki. Wspaniale widać zielone góry na 
południu i bardzo piękną równinę, rozciągającą się na zachodzie. 

Droga opada, lecz od czasu do czasu wznosi się, by dotrzeć do innych 

wzniesień, ze szczytów których góruje się nad krainą Samarii z jej pięknymi 

uprawami oliwek, zboża, winorośli, nad którymi czuwają z wysokości wzgórz 

dębowe lasy i inne wysokie drzewa, stanowiące osłonę przed wiatrem. Ten – 

zstępując ze wzniesień – tworzy wiry, które mogą zniszczyć uprawy. Region 

przypomina mi bardzo okolice Apeninów, w stronach Amiaty, gdzie oko 

kontempluje równocześnie nizinne uprawy zbóż z Maremmy i radosne wzgórza 

oraz surowe góry, wznoszące się coraz bardziej pośrodku. Nie wiem, jaka jest 
dziś Samaria. Wtedy była bardzo piękna. 

Oto teraz między dwoma wysokimi górami, między najwyższymi w okolicy, 

widać wsuniętą dolinę. W jej środku zaś [leży] bardzo urodzajne, nawodnione 
Sychem.  

To tutaj Jezus i Jego uczniowie napotykają radosną karawanę dworu Konsula, 

który przenosi się na święta do Jerozolimy. Niewolnicy idący pieszo i niewolnicy 

na wozach strzegą transportu przedmiotów... Ileż to rzeczy zabierają ze sobą na 

ten czas!!! Prawdziwe wozy z niewolnikami załadowane są po trochu 

wszystkim, nawet całymi lektykami. Są też karoce podróżne: przestronne wozy 

o czterech kołach, miękko zawieszone, okryte. We wnętrzu przebywają kobiety. 

Dalej inne wozy i niewolnicy... 

Jedna firanka odsłania się, przesunięta pełną klejnotów ręką kobiety. Ukazuje 

się poważny profil Plautyny, która pozdrawia bez słów, ale z uśmiechem. Tak 

samo czyni też Waleria, która ma swą małą córeczkę na kolanach, 

rozszczebiotaną i uśmiechniętą. Inny wóz podróżny, jeszcze bardziej okazały, 

mija ich, jednak nie uchyla się żadna zasłona. Kiedy już przejechał, wychyla się 

z tyłu, między powiązanymi firanami, rumiana twarz Lidii, która daje znak 
skinieniem. Karawana oddala się...  

«Ci ładnie podróżują! – mówi Piotr zmęczony i spocony. – Ale jeśli Bóg nam 

pomoże, pojutrze wieczorem będziemy w Jerozolimie.» 

«Nie, Szymonie. Muszę zboczyć, idąc w kierunku Jordanu.» 

«Ale dlaczego, Panie?» 

«Z powodu tego dziecka. Jest bardzo smutne i byłoby jeszcze smutniejsze, 

gdyby ujrzało ponownie górę nieszczęścia.» 

«Ależ nie zobaczymy jej! Czy raczej... zobaczymy ją z innej strony... i... i 

pomyślę o tym, by zabawiać dziecko. Ja i Jan... Można szybko rozweselić tę 

turkaweczkę bez gniazda. Iść w kierunku Jordanu! Brrr! Lepiej tędy. To droga 
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bezpośrednia, krótsza, bezpieczniejsza. Nie. Nie. Ta, ta. Widzisz, nawet 

Rzymianie nią jadą. W czasie tych pierwszych deszczy letnich wzdłuż jeziora i 

rzeki wydobywają się opary wywołujące gorączkę. Tu jest zdrowo. A ponadto... 

Kiedy dojdziemy, jeśli będziemy jeszcze wydłużać drogę? Pomyśl o niepokoju 

Twojej Matki po nikczemnym wydarzeniu z Chrzcicielem!...» 

Piotr przekonuje i Jezus ustępuje.  

«Wcześnie udamy się na spoczynek. Odpoczniemy dobrze i o świcie wyruszymy, 

ażeby dotrzeć jutro wieczorem do Getsemani. Na drugi dzień po piątku 

pójdziemy do Matki, do Betanii, gdzie złożymy książki Jana, które was mocno 

zmęczyły, i znajdziemy Izaaka, któremu damy tego biednego brata...» 

«I oddasz zaraz dziecko?» 

Jezus uśmiecha się:  

«Nie. Dam je Matce, aby to Ona przygotowała je na „jego‟ święto. A następnie 

zatrzymamy chłopca z nami na Paschę. Potem jednak będziemy musieli go 

zostawić... Nie przywiązuj się zbytnio do niego! Albo lepiej: kochaj go, jakby był 

twoim dzieckiem, ale duchem nadprzyrodzonym. Widzisz, że chłopak jest słaby i 

męczy się. Także Mnie byłoby przyjemnie uczyć go i przyczyniać się do jego 

wzrostu, odżywiając go Mądrością. Jednak Ja jestem Niestrudzony, a Jabes jest 

zbyt młody i zbyt słaby, aby wytrzymać nasze trudy. Pójdziemy przez Judeę, 

potem zawrócimy do Jerozolimy na Pięćdziesiątnicę, a następnie udamy się... 

Będziemy szli ewangelizując... Odnajdziemy go latem, w naszej ojczyźnie.  

Oto jesteśmy u bram Sychem. Idź wcześniej ze swym bratem i Judaszem, 

synem Szymona, poszukać noclegu. Ja pójdę na targ i poczekam na ciebie.» 

Rozdzielają się. Piotr biegnie w poszukiwaniu schronienia. Inni kroczą, 

zmęczeni, ulicami pełnymi osłów, wozów i ludzi, krzyczących i gestykulujących. 

Wszyscy kierują się do Jerozolimy na bliską Paschę. Głosy, wezwania, 

złorzeczenia mieszają się z rżeniem osłów. To sprawia, że słychać potężny 

hałas, który rozlega się między ścieżkami oddzielającymi domy. Ten hałas 

przypomina dźwięk wydobywający się z niektórych muszli, gdy przyłożymy je 

do ucha. Echo odbija się tam, gdzie już się gromadzą cienie, a ludzie – jak woda 

pod ciśnieniem – biegną ulicami, szukając dachu, miejsca, trawnika, by spędzić 
noc... 

Jezus trzyma za rękę dziecko, oparty o drzewo, czeka na Piotra na placu 

wypełnionym przez handlarzy, korzystających z okazji.  

«Nikt nas nie zauważa ani nie rozpoznaje!» – mówi Iskariota. 

«Jakże chcesz, by zostało rozpoznane ziarnko piasku na plaży? Czy nie widzisz, 

ile tu ludzi?» – odpowiada mu Tomasz. 

Powraca Piotr: 

«Za miastem jest szopa z sianem. Nic innego nie znalazłem.» 

«Niczego innego też nie szukamy. To prawie zbyt piękne dla Syna 

Człowieczego» [– odpowiada Jezus.] 
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55. Z SYCHEM DO BEROT 

Napisane 19 czerwca 1945. A, 5377-5385 

Jak rzeka wzbiera – kiedy wpływają do niej coraz to nowe dopływy – tak droga 

z Sychem do Jerozolimy mrowi się coraz bardziej od podróżnych, w miarę jak 

podrzędne drogi z wiosek wylewają nań wiernych, zdążających do Miasta 

Świętego. Ten napływ ludzi pomaga Piotrowi zabawiać dziecko przechodzące 

obok rodzinnych wzgórz, których ziemia pogrzebała jego rodziców. Chłopak nie 
zauważa tego. 

Po długim nieprzerwanym marszu – minąwszy po lewej Szilo wznoszące się na 

górze – odpoczęli nieco i zjedli coś w zielonej dolinie, w której dźwięczą 

krystaliczne i czyste wody. Ponownie ruszają w drogę i wchodzą na wapienne 

wzgórze. Jest ono raczej obnażone. Słońce praży tu bezlitośnie swymi 

promieniami. Rozpoczyna się schodzenie w dół przez szereg bardzo pięknych 

winnic, ozdabiających swymi girlandami zbocza wapiennych gór o 

nasłonecznionych szczytach. 

Piotr lekko się uśmiecha i daje znak Jezusowi, który także się uśmiecha. 

Dziecko nic nie zauważa, tak skupia się na słuchaniu Jana z Endor. Ten 

opowiada mu o różnych krajach, po których podróżował. Rosną w nich bardzo 

słodkie winogrona, które jednak nie służą do wyrabiania wina, lecz przysmaków 
lepszych niż miodowe placki. 

Oto nowe wzniesienie, o wiele bardziej strome. Grupa apostołów – schodząc z 

zakurzonej i zatłoczonej głównej drogi – wolała iść tym skrótem przez lasy. Po 

przybyciu na szczyt widać jak lśni w oddali wyraźne już morze światła, górujące 
nad całkiem białymi zabudowaniami. Domy są być może pobielone wapnem. 

«Jabesie! – woła Jezus. – Chodź tutaj. Widzisz ten złoty punkt? To jest Dom 

Pana. Tam złożysz przysięgę posłuszeństwa Prawu. Znasz je dobrze?» 

«Mama mówiła mi o nim i ojciec mnie uczył przykazań. Umiem czytać i... i 

sądzę, że pamiętam to, co mi powiedzieli, zanim umarli...» 

Dziecko – które przybiegło z uśmiechem na wezwanie Jezusa – płacze teraz z 
pochyloną główką. Jego ręka drży w dłoni Jezusa.  

«Nie płacz. Posłuchaj. Czy wiesz, gdzie jesteśmy? To jest Betel. Tu święty Jakub 

miał swój anielski sen. Znasz go? Pamiętasz go?» 

«Tak, Panie. Widział drabinę, która wychodziła z ziemi i sięgała Nieba. W górę i 

w dół wchodzili i zstępowali aniołowie. Mama mówiła mi, że w godzinie śmierci 

– jeśli będziemy zawsze dobrzy – zobaczymy to samo i pójdziemy po tej 

drabinie do Domu Bożego. To mi mówiła mama. Ale teraz już mi nic nie mówi... 
Wszystkie te rzeczy mam tutaj i to jest wszystko, co od niej mam...»  

Łzy spływają po tak bardzo smutnej twarzyczce.  

«Ależ nie płacz tak! Posłuchaj, Jabesie. Ja także mam Matkę, która nazywa się 

Maryja. Jest święta i dobra i umie mówić o takich rzeczach. Jest mądrzejsza od 

nauczyciela, a lepsza i piękniejsza od anioła. Teraz pójdziemy do Niej. Będzie cię 

bardzo kochała. Powie ci wiele. A z Nią jest mama Jana, także bardzo dobra, i 

nazywa się Maria. I matka Mojego brata Judy... również słodka jak plaster 

miodu... także ona nazywa się Maria. Będą cię bardzo kochać. Naprawdę bardzo. 

Ponieważ jesteś dzielnym dzieckiem i ze względu na Moją miłość, bo Ja cię 

bardzo kocham. Potem urośniesz pośród nich i kiedy staniesz się duży, będziesz 

świętym Bożym. Będziesz nauczał jak doktor, głosząc Jezusa, który ponownie 
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dał ci Matkę, tutaj, i który otworzy bramy Niebios twojej zmarłej mamie, 

twojemu ojcu, i który także tobie je otworzy, gdy nadejdzie twoja godzina. Nie 

będziesz nawet musiał wstępować po długiej drabinie do Nieba, w godzinie 

śmierci. Będziesz po niej wstępował już w ciągu życia, będąc dobrym uczniem. I 

znajdziesz się tam, na progu otwartego Raju, i Ja tam będę, i powiem ci: 
“Przyjdź, Mój przyjacielu i synu Maryi”, i pozostaniemy razem.» 

Jaśniejący uśmiech Jezusa – który idzie trochę pochylony, aby być bliżej 

podniesionej twarzyczki dziecka, drepczącego u Jego boku, z rączką w Jego 

dłoni – oraz cudowne opowiadanie osuszają łzy i wywołują uśmiech. Dziecko – 

które nie jest głupie, lecz tylko oszołomione przez ogrom cierpienia i stratę, 

jakiej doznało – zainteresowane opowiadaniem pyta: 

«Powiedziałeś, że otworzysz bramy Niebios. Czyż nie są zamknięte z powodu 

wielkiego Grzechu? Mama mówiła mi, że nikt nie może tam wejść, dopóki nie 

przyjdzie przebaczenie, i że sprawiedliwi czekają na nie w Otchłani.» 

«Tak jest. Ale potem Ja pójdę do Ojca, po przekazaniu słowa Bożego i... i po 

otrzymaniu przebaczenia, i powiem: “Ojcze Mój, wypełniłem całą Twoją wolę. 

Teraz chcę otrzymać nagrodę za Moją ofiarę. Niech przyjdą sprawiedliwi, którzy 

czekają na Twoje Królestwo”. A Ojciec Mi powie: “Niech będzie, jak chcesz”. I 

wtedy Ja zstąpię, aby wezwać wszystkich sprawiedliwych. Otchłań otworzy swe 

podwoje na dźwięk Mojego głosu i wyjdą rozradowani święci Patriarchowie, 

jaśniejący Prorocy, błogosławione niewiasty Izraela. A potem, wiesz, ile dzieci? 

Jak łąka w kwiatach – dzieci w każdym wieku! I śpiewając, pójdą za Mną, 

wstępując do pięknego Raju.» 

«A będzie tam moja mama?» 

«Oczywiście.» 

«Nie powiedziałeś mi, że będzie z Tobą w bramie Nieba, kiedy i ja umrę...» 

«Ani ona, ani twój ojciec nie będą musieli być w tej bramie. Jak jaśniejący 

aniołowie będą zawsze zlatywać z Nieba na ziemię, od Jezusa do swego małego 

Jabesa. Kiedy zaś będziesz miał umrzeć, zrobią tak, jak czynią te dwa ptaszki w 
tamtym żywopłocie. Widzisz je?»  

Jezus bierze w ramiona dziecko, aby widziało lepiej. 

«Widzisz, jak wysiadują jajeczka? Czekają, aż się otworzą, a potem rozłożą 

skrzydła nad swymi pisklętami, aby je strzec od wszelkiego zła. Następnie – gdy 

podrosną i będą przygotowane do fruwania – podtrzymają je swymi silnymi 

skrzydłami, prowadząc je coraz wyżej, wyżej i wyżej... w stronę słońca. Twoi 
rodzice uczynią podobnie z tobą.» 

«Naprawdę tak będzie?» 

«Właśnie tak.» 

«A powiesz im, żeby nie zapomnieli przyjść?» 

«To niepotrzebne, bo oni cię kochają, ale powiem im o tym.» 

«O! Jak Cię kocham!»  

Dziecko, jeszcze w ramionach Jezusa, tuli się do Jego szyi i całuje Go w porywie 

radości. Jezus odpowiada pocałunkiem i stawia chłopca na ziemi.  
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«No, dobrze! A teraz idziemy dalej. W stronę Miasta Świętego. Powinniśmy tam 

dotrzeć jutro wieczorem. [Ale czy wiesz,] po co taki pośpiech? Potrafisz to 
wytłumaczyć? Czy to nie byłoby to samo, gdybyśmy dotarli pojutrze?» 

«Nie. To nie byłoby to samo. Ponieważ jutro jest dzień Przygotowania i po 

zachodzie słońca można przejść tylko sześć stadiów. Więcej nie można, bo 
zacznie się szabat i jego spoczynek.» 

«Zatem próżnuje się w szabat...» 

«Nie. Modli się do Najwyższego Pana.» 

«A jak On się nazywa?» 

«Adonai. Ale święci mogą wymawiać Jego Imię.» 

«Także dobre dzieci. Powiedz je, jeśli je znasz.» 

«Jahwe...»  

Dziecko wypowiedziało to Imię, zmiękczając po dziecięcemu i wydłużając 

pierwszą spółgłoskę. 

«A dlaczego modlimy się do Najwyższego Pana w szabat?» 

«Bo On nakazał to Mojżeszowi, dając mu tablice Prawa.» 

«Ach tak? I co powiedział?» 

«Powiedział, żeby święcić szabat. Będziesz pracował przez sześć dni, ale 

siódmego odpoczniesz i pozwolisz odpocząć, bo i Ja tak uczyniłem po dziele 

stworzenia.» 

«Jak to? Pan wypoczywał? Czyżby się zmęczył stwarzaniem? Czy to 

rzeczywiście On stworzył? Skąd to wiesz? Ja wiem, że Bóg nigdy się nie 
męczy.» 

«Nie zmęczył się, gdyż Bóg nie chodzi, nie porusza rękami. Ale powiedział tak, 

aby pouczyć Adama i nas, i abyśmy mieli jeden dzień, kiedy będziemy myśleć o 
Nim. To On stworzył wszystko, naprawdę. Mówi o tym Księga Pana.» 

«A czy to On napisał tę Księgę?» 

«Nie. Ale jest Prawdą. Trzeba w nią wierzyć, żeby nie pójść do Lucyfera.» 

«Powiedziałeś Mi, że Bóg nie chodzi ani nie porusza rękami. W jaki sposób 

zatem stwarzał? Jaki jest? Czyżby był posągiem?» 

«Nie jest bożkiem, jest Bogiem. A Bóg jest... Bóg jest... pozwól Mi przypomnieć 

sobie, jak to mówiła moja mama, a jeszcze lepiej od niej – ten człowiek, który 

chodzi w Twoje imię do biedaków z Ezdrelonu... Mama mówiła, żebym zrozumiał 

Boga: “Bóg jest jak moja miłość do ciebie. Nie ma ciała, a jednak istnieje”.»  

I ten mały człowiek, ze słodkim uśmiechem mówi:  

«Bóg jest jedynym Wiecznym Duchem, Jedynym i Troistym, a Druga Osoba 

przyjęła ciało z miłości do nas, biednych, i ma imię... O, mój Panie! Teraz, kiedy 
o tym myślę... to jesteś Ty!»  
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Dziecko, oszołomione, rzuca się na ziemię w akcie adoracji. Wszyscy 

przybiegają sądząc, że upadło, ale Jezus nakazuje milczenie, kładąc palec na 
ustach. Potem mówi:  

«Wstań, Jabesie! Dzieci nie powinny się Mnie bać.» 

Dziecko podnosi głowę, pełne szacunku, i patrzy na Jezusa ze zmienioną twarzą, 
prawie z lękiem. Jezus uśmiecha się i wyciąga do niego rękę mówiąc:  

«Jesteś pełen mądrości, mały Izraelito. Poprowadzimy dalej nasz egzamin. 

Rozpoznałeś Mnie już, a wiesz może, czy mówi o Mnie Księga?» 

«O, tak, Panie! Od początku do teraz. Wszystko mówi o Tobie. Ty jesteś 

obiecanym Zbawicielem. Teraz rozumiem, dlaczego otworzysz bramy Otchłani. 

O, Panie, Panie! I Ty mnie tak bardzo kochasz?» 

«Tak, Jabesie.» 

«Nie, już nie Jabesie. Daj mi inne imię, które będzie mówiło, że mnie 

pokochałeś, że mnie zbawiłeś...» 

«Imię wybiorę razem z Matką. Dobrze?» 

«Ale niech właśnie to wyraża. Przyjmę je w dniu, gdy stanę się synem Prawa.» 

«Przyjmiesz je od tego dnia.» 

Minęli już Betel. Zatrzymują się na spożycie posiłku w małej dolince, świeżej i 

bogatej w wodę. Jabes jest nieco oszołomiony objawieniem i je w ciszy. 

Przyjmuje z czcią każdy kęs, który podaje mu Jezus. Stopniowo ośmiela się, 

szczególnie po pięknej zabawie z Janem, gdy inni wypoczywali na zielonej 

trawie. Powraca do Jezusa razem z uśmiechniętym Janem i rozmawiają w 
trójkę.  

«Nie powiedziałeś Mi jeszcze, kto mówi o Mnie w Księdze.»  

«Prorocy, Panie. A wcześniej jeszcze mówi o Tobie Księga po wypędzeniu 

Adama, potem... potem tam, gdzie jest mowa o Jakubie, Abrahamie i Mojżeszu... 

O!... Ojciec mówił mi, że udał się do Jana – nie do tego, do innego Jana, tamtego 

znad Jordanu – i że tamten wielki Prorok nazywał Cię Barankiem... Oto teraz 
rozumiem, baranka Mojżesza... Paschą jesteś Ty!»  

Jan go pyta: «A który Prorok najlepiej o Nim prorokował?» 

«Izajasz i Daniel. Ale... podoba mi się bardziej Daniel, teraz kiedy Cię kocham 

jak mojego ojca. Mogę tak powiedzieć? Powiedzieć, że kocham Cię, jak 
kochałem mojego ojca? Tak? No więc teraz wolę Daniela.» 

«Dlaczego? Przecież Izajasz tak dużo mówi o Chrystusie.»  

«Tak, ale mówi o cierpieniach Chrystusa. A Daniel mówi o pięknym aniele i o 

Twoim przyjściu. To prawda... on także mówi, że Chrystus zostanie ofiarowany. 

Ale ja myślę, że Baranek będzie ofiarowany szybko... a nie jak mówi Izajasz i 

Dawid... Zawsze płakałem, gdy mama mi to czytała, dlatego więcej mi o nich nie 
mówiła.»  

I teraz dziecko prawie już płacze, głaskając rękę Jezusa. 

«Nie myśl o tym teraz. Posłuchaj. Znasz przykazania?» 
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«Tak, Panie. Sądzę, że je znam. W lesie powtarzałem je, żeby nie zapomnieć, i 

aby słyszeć słowa mamy i taty. Ale teraz już nie płaczę, bo teraz mam Ciebie.» 

Jednak tak naprawdę ma łzy w oczach. Jan śmieje się i obejmuje Jezusa 

mówiąc:  

«Moje słowa! Wszyscy, którzy mają serce dziecka, mówią tak samo.» 

«Tak. Ich słowa pochodzą od jedynej Mądrości. Teraz musimy iść, żeby dojść 

bardzo szybko do Berot. Jest coraz więcej ludzi, a pogoda [zmienia się] nie 

zapowiadając nic dobrego. Schronienia będą zdobywane szturmem. Nie chcę, 

abyście się pochorowali.» 

Jan woła towarzyszy i rozpoczyna się marsz do Berot, przez równinę, niezbyt 

uprawianą, ale i nie tak suchą, jak wzniesienie za Szilo, które zostawili za sobą. 

56. Z BEROT DO JEROZOLIMY 

Napisane 20 czerwca 1945. A, 5385-5391 

Zbiera się na deszcz. Piotr przypomina mi Eneasza, tylko role są odwrócone, bo 

zamiast dźwigać swego ojca, ma na ramionach małego Jabesa, całego okrytego 

płaszczem. Mała głowa wyłania się zza siwiejącej głowy Piotra, który śmieje się 
brodząc po kałużach. Chłopiec obejmuje jego szyję ramionami. 

«To mogło nam być zaoszczędzone» – zrzędzi Iskariota, zdenerwowany z 

powodu wody: tej, która spada z nieba, i tej, która z ziemi ochlapuje im ubrania. 

«Ech! Tak wielu rzeczy moglibyśmy uniknąć!» – odpowiada Jan z Endor, 

przyglądając się swym jednym okiem – które, jak sądzę, widzi za dwoje – 
pięknemu Judaszowi. 

«Cóż chcesz powiedzieć?» 

«Chcę powiedzieć, że niepotrzebnie sądzimy, iż żywioły powinny mieć wzgląd 

na nas, skoro my nie mamy względu na bliźnich – i to w sprawach o wiele 

ważniejszych niż dwie krople wody lub jedno chlapnięcie.» 

«To prawda, lecz lubię wchodzić do miasta w czystym odzieniu. Mam wielu 

przyjaciół postawionych wysoko...» 

«Uważaj więc, abyś nie spadł.» 

«Żartujesz sobie ze mnie?» [– pyta Judasz] 

«Nie! Jestem jednak starym nauczycielem i... starym uczniem. Odkąd żyję, uczę 

się. Najpierw nauczyłem się żyć, a potem obserwowałem życie, następnie 

poznałem jego gorycz i doświadczyłem bezużytecznej sprawiedliwości kogoś, 

kto jest “sam” przeciw Bogu i przeciw społeczności. Bóg ukarał mnie wyrzutami 

[sumienia], społeczeństwo – łańcuchami, i w rezultacie upadłem pod razami 

sprawiedliwości. Teraz wreszcie pojąłem: teraz właśnie uczę się “żyć”. Teraz, 

będąc nauczycielem i uczniem – rozumiesz chyba – to dla mnie... naturalne, że 
powtarzam lekcję.» 

«Ale ja jestem apostołem...» [– mówi Judasz do Jana z Endor.] 

«A ja jestem biednym nieszczęśnikiem, wiem, i nie powinienem był udzielać ci 

pouczeń. Widzisz jednak: nigdy nie wiemy, czym możemy się stać. Sądziłem, że 

umrę na Cyprze jako pedagog uczciwy i poważany, a stałem się mordercą i 

skazańcem. A gdyby mi powiedziano, że zostanę uczniem Świętego – wtedy gdy 
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podnosiłem nóż, aby się zemścić, gdy nosiłem łańcuchy, nienawidząc całego 

świata – powątpiewałbym o zdrowiu zmysłów tego, kto by mi to mówił. A 

jednak... widzisz! Może więc i ja mogę tobie, apostołowi, udzielić jakiejś dobrej 

lekcji? Z powodu mojego doświadczenia, nie ze względu na moją świętość. O 

tym nawet nie myślę.» 

«Miał rację tamten Rzymianin, nazywając cię Diogenesem.» 

«Tak. Diogenes jednak szukał człowieka, lecz nie znalazł go. Ja, szczęśliwszy od 

niego, znalazłem węża tam, gdzie sądziłem, że mam małżonkę, i kukułkę w 

osobie, którą uznawałem za przyjaciela. Ale po tylu latach błąkania się w 

szaleństwie, z powodu tego poznania, znalazłem Człowieka – Świętego.» 

«Ja nie znam innej mądrości niż [mądrość] Izraela.» 

«Jeśli tak jest, to masz już czym się bronić. Teraz jednak masz także wiedzę, a 

raczej – mądrość Bożą.» 

«To to samo.» 

«O, nie! To jak dzień zamglony przy dniu słonecznym.» 

«Chcesz mi udzielać lekcji? Ale ja jej nie chcę!» [– ucina Judasz.]  

«Pozwól mi mówić! Najpierw zwracałem się do dzieci: były roztargnione; potem 

– do cieni: przeklinały mnie; potem – do kur: były lepsze od jednych i od 

drugich, o wiele lepsze. Teraz rozmawiam sam ze sobą, nie mogąc jeszcze 

rozmawiać z Bogiem. Dlaczego chcesz mi w tym przeszkodzić? Widzę tylko 

jednym okiem, kopalnie zrujnowały moje życie, serce mam chore od bardzo 
wielu lat. Pozwól przynajmniej, by mój umysł nie wyjałowił się.» 

«Jezus jest Bogiem.» 

«Wiem o tym. Wierzę w to. Bardziej niż ty, bo ja powróciłem do życia dzięki 

Niemu, a ty – nie. Chociaż On jest Dobrem, zawsze przecież jest Bogiem. 

Dlatego biedny nieszczęśnik, jakim jestem, nie ośmiela się traktować Go tak 

poufale, jak ty. Dusza moja mówi do Niego... ale wargi nie mają śmiałości. 
Myślę, że On słyszy duszę, pośród łez jej wdzięczności i miłości nawróconego.» 

«To prawda, Janie. Odczuwam twoją duszę» – mówi Jezus, przyłączając się do 

rozmowy. Judasz czerwieni się ze wstydu, a mąż z Endor – z radości. [Jezus 
mówi:] 

«Słyszę twoją duszę, to prawda. I odczuwam też wysiłek twego ducha. Dobrze 

powiedziałeś. Kiedy zostaniesz ukształtowany we Mnie, wtedy przyda ci się to, 

że byłeś nauczycielem i uważnym uczniem. Rozmawiaj, rozmawiaj, nawet sam 
ze sobą...» 

«Pewnego razu, Nauczycielu, nie tak dawno temu, powiedziałeś mi, że to źle 

rozmawiać z własnym ja» – zauważa Judasz niegrzecznie. 

«To prawda, powiedziałem tak. A to dlatego, że ty źle o kimś mówiłeś przed 

twoim własnym ja. Ten człowiek nie mówi źle, on medytuje – i to we 
wspaniałym celu. Nie wyrządza zła.» 

«Słowem, jestem w błędzie!» – Judasz staje się agresywny. 

«Nie. Cień okrywa twoje serce. Pogoda jednak nie może być zawsze ładna. 

Rolnicy pragną deszczu i jest miłością modlić się o to, by nadszedł. Deszcz także 

jest miłością. Spójrz, oto piękna tęcza, która z Atarot sięga po Rama. Minęliśmy 
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Atarot. Smutna dolina znajduje się za nami. Tu wszędzie są uprawy i radość z 

powodu słońca rozpraszającego chmury. Gdy będziemy w Rama, do Jerozolimy 

pozostanie trzydzieści sześć stadiów. Ujrzymy ją ponownie za tym 

wzniesieniem, które przypomina miejsce straszliwej rozpusty, jakiej oddawali 

się mieszkańcy Gibea. To straszliwa rzecz – kąsanie ciała, Judaszu...» 

Judasz nie odpowiada, tylko oddala się, rozgniewany, krocząc po kałużach.  

«Cóż mu się dziś stało?» – pyta Bartłomiej. 

«Zamilknij, żeby nie usłyszał cię Szymon, syn Jony. Unikajmy kłótni i... nie 

zatruwajmy Szymona. Jest tak szczęśliwy ze swoim chłopcem!» 

«Dobrze, Nauczycielu. Jednak to źle i powiem mu o tym.» 

«On jest młody, Natanaelu. Ty także byłeś młody...» 

«Tak... ale... powinien okazywać szacunek!» – [Natanael] mimowolnie podnosi 

głos. Przybiega Piotr: 

«Co się dzieje? Kto nie okazał szacunku? Nowy uczeń?» – i patrzy na Jana z 

Endor, który dyskretnie usunął się, kiedy pojął, że Jezus napomina apostoła i 
właśnie rozmawia z Jakubem Alfeuszowym i Szymonem Zelotą.  

«Wcale nie. On jest pełen szacunku jak mała dziewczynka.» 

«A, to dobrze! W przeciwnym razie... ech, jego jedyne oko byłoby zagrożone. A 

więc... to... Judasz!...» 

«Posłuchaj, Szymonie, czy nie powinieneś zajmować się twoim małym? 

Zabrałeś Mi go, a teraz mieszasz się do przyjacielskiej rozmowy pomiędzy 

Natanaelem i Mną. Czy nie wydaje ci się, że chcesz robić zbyt wiele?» 

Jezus uśmiecha się tak spokojnie, że Piotr nie wie, co myśleć. Patrzy na 

Bartłomieja... Ten jednak wzniósł swe orle oczy ku niebu... Podejrzenie Piotra 

rozprasza się. 

Pojawienie się Miasta całkowicie odwraca jego uwagę. Jest już niedaleko, 

widoczne w całym swym pięknie pagórków, ogrodów oliwnych, domów, a 

szczególnie – Świątyni. Widok ten zawsze musiał być źródłem wzruszeń i dumy 

dla Izraelitów. Kwietniowe, bardzo ciepłe w Judei słońce szybko osuszyło 

kamienie konsularnej drogi. Kałuż teraz trzeba by naprawdę szukać. 

Apostołowie doprowadzają się do porządku na skraju drogi. Odwijają szaty, 

które podnieśli. Myją zabłocone nogi w czystym strumyku, czeszą włosy, 
ubierają płaszcze. To samo czyni Jezus. Widzę, że wszyscy postępują tak samo. 

Wejście do Jerozolimy musiało być czymś ważnym. Stanąć przed jej murami w 

czasie święta, musiało oznaczać tyle co stanąć przed królem. To Święte Miasto 

było “prawdziwą” królową Izraelitów. Rozumiem to dobrze w tym roku, gdy 

zauważam zachowanie się tłumów na tej konsularnej drodze. Tu grupy różnych 

rodzin ustawiają się w określonym porządku. Wszystkie niewiasty razem, 

mężczyźni osobno w drugiej grupie, dzieci – w tej lub tamtej, ale wszystkie 

poważne i spokojne. Niektórzy składają zniszczone płaszcze, a wyciągają nowe 

z podróżnej torby lub zmieniają sandały. Potem marsz staje się uroczysty, pełen 

dostojeństwa. W każdej grupie jest solista rozpoczynający śpiew hymnów: 

dawnych, pochwalnych hymnów Dawida. Ludzie patrzą na siebie życzliwiej, 

jakby widok Domu Bożego przydał im łagodności. Patrzą na Dom Święty, 

ogromny sześcian marmurowy, nad którym górują złote kopuły – prawdziwa 
perła pośrodku okazałych murów [okalających] Świątynię.  
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Apostołowie ustawiają się następująco: najpierw Jezus i Piotr, z dzieckiem 

pośrodku. Za nimi: Szymon, Iskariota i Jan. Potem Andrzej, który zmusił Jana z 

Endor do pozostania pomiędzy nim i Jakubem, synem Zebedeusza. W czwartym 

rzędzie – dwaj kuzyni Pana, z Mateuszem, i wreszcie – Tomasz z Filipem i 

Bartłomiejem. Jezus zaczyna śpiew mocnym i bardzo pięknym głosem: lekkim 

barytonem, przechodzącym także w brzmienie tenorowe. Odpowiada mu Judasz 

Iskariota, czysty tenor, i Jan swym głosem, krystalicznym i młodym, oraz dwa 

głosy barytonowe kuzynów Jezusa i niski głos Tomasza – tak niski, że nie 

można go już określić jako baryton. Inni – wyposażeni w mniej piękne głosy – 

towarzyszą przytłumionym chórem mistrzom grupy. (Śpiewają Psalmy zwane 

pieśniami stopni.) Mały Jabes – anielskim głosem pośród potężnych głosów 

męskich – śpiewa bardzo dobrze. Zna bowiem, być może lepiej od innych, Psalm 

122: “Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego!” 

Prawdziwa radość rozświetla to małe oblicze, tak smutne przed zaledwie 

kilkoma dniami. Oto mury są już całkiem blisko. Oto Brama Rybna. Ulice 

zatłoczone ludźmi. Idą zaraz do Świątyni na pierwszą modlitwę, a potem – 
pokój w zaciszu Getsemani, wieczerza i spoczynek. 

Wędrówka do Jerozolimy skończyła się.  

57. SZABAT W GETSEMANI 

Napisane 21 czerwca 1945. A, 5391-5408 

Odpoczynek, dany zmęczonym ciałom, i czyszczenie zakurzonych i 

pogniecionych w podróży ubrań zajęło w większości szabatowy poranek. W 

wielkich zbiornikach Getsemani napełnionych deszczówką i w Cedronie – który 

śpiewa na kamieniach swego łożyska, wilgotnych i napełnionych wodami dni 

poprzednich – znajduje się tyle wody, że prawdziwie zachęcają [do zanurzenia 

się]. I rzeczywiście, jeden po drugim, pielgrzymi przyciągnięci jej chłodem 

wchodzą do wody i potem – ubrani na nowo od stóp po [czubek] głowy, z 

włosami jeszcze zmoczonymi wodą ze strumienia – czerpią ją ze zbiorników i 

wlewają do pojemnych naczyń, do których włożyli szaty, dzieląc je na kolory.  

«O, dobrze! – mówi Piotr – Tu się wymoczą i Maria mniej się zmęczy ich 

praniem.»  

(Sądzę, że tak się nazywa niewiasta z Getsemani.) 

«Tylko ty nie możesz zmienić ubrania. Ale jutro...» [– odzywa się Piotr.] 

Istotnie, ubranko chłopca – wyjęte z małej torby, tak małej, że wystarczyłaby 

lalce – jest wprawdzie czyste, lecz bardziej jeszcze odbarwione i podarte niż to, 
[które ma na sobie]. Piotr patrzy na niego z obawą, szepcząc: 

«Jak to zrobię, aby go zaprowadzić do miasta? Mój płaszcz, nawet złożony na 

pół, na niewiele się przyda, bo... całkiem by go przykrył.» 

Jezus, który słyszy ten ojcowski monolog, mówi do niego: 

«Lepiej, żeby teraz odpoczął. Dziś wieczorem pójdziemy do Betanii...» 

«Ale ja chcę mu kupić ubranie. Obiecałem mu to...» 

«Oczywiście, że to uczynisz, ale lepiej poradzić się Matki. Wiesz... niewiasty... 

są bardziej uzdolnione do robienia zakupów... i Maryja będzie szczęśliwa, że 

zajmie się dzieckiem. Pójdziecie razem!» 

Apostoł na myśl, że pójdzie z Maryją dokonać zakupów, jest w siódmym niebie. 

Nie wiem, czy Jezus wypowiedział całą Swą myśl, czy też może coś przemilczał: 
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to mianowicie, że Jego Matka ma lepszy gust, aby uniknąć mieszaniny barw 

nieodpowiednio dobranych. Osiągnął jednak cel, bez zawstydzania Swego 
Piotra. 

Rozchodzą się po ogrodzie oliwnym, tak pięknym w tym pogodnym 

kwietniowym dniu. Wydaje się, że deszcz poprzednich dni posrebrzył drzewa 

oliwne i rozsiał na nich kwiaty, tak bardzo liście błyszczą w słońcu i tak liczne są 

płatki kwiatów u stóp oliwek. Ptaki śpiewają i przyfruwają zewsząd. Miasto 

rozciąga się poniżej, na zachód od Getsemani.  

Nie widać ustawicznego ruchu tłumu wewnątrz, lecz dojrzeć można karawany 

zdążające ku Bramie Rybnej i ku innym Bramom, na wschodzie, których nazw 
nie znam. Potem miasto pochłania je jak wygłodniałe usta.  

Jezus przechadza się, obserwując Jabesa, który bawi się radośnie z Janem i 

najmłodszymi. Nawet Iskariocie minął wczorajszy gniew i jest radosny. Bierze 
udział w zabawie. Najstarsi przyglądają się im z uśmiechem. 

«Co powie Twoja Matka na widok tego dziecka?» – zadaje pytanie Bartłomiej. 

«Sądzę, że powie: “Jaki on jest wątły”» – mówi Tomasz. 

«O, nie! Powie: “Biedne dziecko!”» – odpowiada Piotr. 

«Nie, powie Ci: “Cieszę się, że go kochasz”» – stwierdza Filip. 

«Matka nigdy by w to nie wątpiła. Myślę, że Ona nie będzie mówić. Przytuli po 

prostu dziecko do serca» – mówi Zelota. 

«A Ty, Nauczycielu, jak myślisz, co Ona powie?»  

«Zrobi to, co mówicie. O wielu rzeczach – nawet o wszystkich – pomyśli i 

wypowie je tylko w Swoim sercu. Całując chłopca powie tylko: “Bądź 

błogosławiony!” – i zatroszczy się o niego, jakby był ptaszkiem, który wypadł z 
gniazda.  

Kiedyś, posłuchajcie, opowiadała Mi o Swoim dzieciństwie. Nie miała nawet 

trzech lat, bo nie była jeszcze w Świątyni, a serce Jej pękało z miłości, wydając 

– jak łamane kwiaty i oliwki tłoczone w prasie – wszystkie wonie i oliwę. W 

gorączce miłości mówiła do Swojej matki, że chciałaby być dziewicą, aby 

podobać się bardziej Odkupicielowi, ale że chciałaby być też grzesznicą, aby On 

ją odkupił. Prawie płakała, bo matka nie rozumiała Jej i nie potrafiła Jej 

powiedzieć, jak to zrobić, ażeby być “czystą” i równocześnie “grzesznicą”. 

Pokój przywrócił Jej ojciec, przynosząc małego wróbelka ocalonego, bo mógł 

zginąć na brzegu źródła. Ułożył dla Niej opowiadanie o ptaszku, mówiąc, że Bóg 

ocalił ją w sposób uprzedzający i że dlatego powinna uwielbiać Go podwójnie. 

Mała Dziewica Boża, największa Dziewica Maryja, spełniła po raz pierwszy 

funkcję macierzyństwa duchowego w odniesieniu do tego pisklęcia, którego 

wypuściła, gdy było mocniejsze. Ptak jednak nigdy nie opuścił ogrodu w 

Nazarecie, pocieszając swoim fruwaniem i świergotami smutny dom i smutne 

serca Anny i Joachima, po oddaniu Maryi do Świątyni. Umarł nieco przed 

śmiercią Anny... Spełnił swe zadanie... Moja Matka poświęciła się dziewictwu z 

miłości. Miała jednak – będąc stworzeniem doskonałym – macierzyństwo we 

krwi i w duchu. Kobieta bowiem jest stworzona, aby być matką. Jest czymś 

nienormalnym, gdy staje się głucha na to uczucie, którym jest miłość o drugim 
stopniu potęgi...» 

Stopniowo, powoli, zaczęli podchodzić pozostali uczniowie.  



 246 

«Co chcesz powiedzieć, Nauczycielu, mówiąc o miłości o drugim stopniu 

potęgi?» – pyta Juda Tadeusz.  

«Bracie Mój, są liczne formy miłości i różne stopnie mocy. Istnieje miłość o 

pierwszym stopniu potęgi: to miłość, którą kierujemy ku Bogu. Potem miłość o 

drugim stopniu mocy: to miłość macierzyńska i ojcowska. Jeśli bowiem 

pierwsza jest całkowicie duchowa, ta jest w dwu częściach duchowa, a w jednej 

tylko cielesna. W nią jest wmieszane, tak, serdeczne uczucie ludzkie, ale góruje 

w niej element wyższy, bo ojciec i matka – jeśli są nimi w sposób zdrowy i 

święty – nie darzą tylko jedzeniem i pieszczotami ciało dziecka, lecz dają także 

pokarm i miłość dla umysłu i dla ducha swego potomka. Tak jest prawdziwe to, 

co mówię, że kto się poświęca dziecku – nawet jeśli tylko po to, by je uczyć – 
dochodzi do miłowania go tak, jakby było jego ciałem.» 

«Istotnie, kochałem bardzo moich uczniów» – mówi Jan z Endor.  

«Zrozumiałem, że musiałeś być dobrym nauczycielem, kiedy patrzyłem, jak się 

obchodzisz z Jabesem.» 

Mężczyzna z Endor pochyla się i całuje rękę Jezusa, nic nie mówiąc.  

«Proszę Cię, podaj dalej Twoje stopniowanie miłości» – prosi Zelota.  

«Jest miłość do współmałżonka: miłość trzeciego stopnia mocy, bo uczyniona w 

połowie – mówię ciągle o zdrowych i świętych formach miłości – z ducha i w 

połowie z ciała. Mężczyzna dla małżonki jest panem i ojcem, oprócz tego że jest 

mężem. Niewiasta jest dla małżonka aniołem i matką – poza tym, że jest żoną. 
To są trzy najwyższe rodzaje miłości.» 

«A miłość do bliźniego? Pomyliłeś się? A może zapomniałeś o niej?» – pyta 

Iskariota. Pozostali patrzą na niego, zaskoczeni i... wściekli z powodu 
poczynionego zastrzeżenia.  

Jezus jednak odpowiada spokojnie:  

«Nie, Judaszu. Zobacz tylko. Bóg jest kochany, gdyż jest Bogiem, zatem nie 

trzeba żadnego wyjaśnienia, by zachęcić do tej miłości. On jest Tym, Który Jest, 

czyli Wszystkim, a człowiek – Niczym, które staje się uczestnikiem Wszystkiego, 

dzięki duszy wszczepionej przez Wiecznego. Bez niej człowiek byłby jednym z 

licznych dzikich zwierząt, które żyją na ziemi, w wodzie lub w powietrzu. 

Człowiek powinien zatem uwielbiać Go z obowiązku oraz po to, by zasłużyć na 

wyższe życie we Wszystkim, czyli zasłużyć na to, by stać się częścią świętego 

Ludu Bożego w Niebie, mieszkańcem Jeruzalem, które nie zostanie znieważone 

ani zniszczone przez wieczność. Miłość mężczyzny, a szczególnie kobiety, do 

dzieci ukazana jest w przykazaniu, w słowie Bożym skierowanym do Adama i do 

Ewy, po udzieleniu im błogosławieństwa, kiedy Bóg widział, że wszystko, co 

stworzył, “było dobre”, w ten odległy szósty dzień, w pierwszy szósty dzień 

stworzenia. Bóg im powiedział: “Wzrastajcie i rozmnażajcie się, i napełniajcie 
ziemię...”  

Widzę już twoje nie wyrażone zastrzeżenie i odpowiadam ci zaraz w ten sposób: 

Ponieważ w stworzeniu, przed grzechem, wszystko było ułożone i opierało się 

na miłości, dlatego pomnażanie dzieci też byłoby miłością – świętą, czystą, 

potężną, doskonałą. Bóg to dał człowiekowi jako pierwsze przykazanie: 

“Wzrastajcie i rozmnażajcie się.” Miłujcie przez to, po Mnie, wasze dzieci. Taka 

miłość, jaka jest teraz, która prowadzi obecnie do zrodzenia dzieci, wtedy nie 

istniała: nie istniało zło, a więc nie było wstrętnej, zmysłowej pożądliwości. 

Mężczyzna kochał niewiastę, a niewiasta – mężczyznę w sposób naturalny. 

Naturalny jednak [nie znaczy] według natury – jak ją rozumiemy lub raczej, jak 
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wy, ludzie, ją rozumiecie – lecz według natury dzieci Bożych: w sposób 

nadprzyrodzony. Słodkie [były] pierwsze dni miłości między dwojgiem, którzy 

byli rodzeństwem – gdyż byli zrodzeni z jedynego Ojca – a którzy jednak byli 

małżonkami, patrzącymi na siebie z miłością, niewinnymi oczyma bliźniaków w 

kołysce. Mężczyzna okazywał równocześnie miłość ojcowską swojej 

współmałżonce: “kości z jego kości i ciała z jego ciała” – takiej jakim jest 

dziecko dla ojca. Niewiasta doznawała radości córki – czyli chronionej przez 

miłość bardzo wzniosłą – gdyż odczuwała, że ma w sobie coś z tego 

wspaniałego mężczyzny, którego kochała w sposób niewinny i z anielskim 
żarem, na pięknych łąkach Edenu. 

Następnie, w porządku przykazań danych z uśmiechem przez Boga Swoim 

umiłowanym dzieciom, następuje to, co sam Adam – wyposażony przez Łaskę w 

inteligencję ustępującą tylko Bożej – wyraża, mówiąc o towarzyszce, a w niej o 

wszystkich niewiastach. To postanowienie myśli Bożej, która odbijała się 

wyraźnie w jasnym zwierciadle ducha Adama i rozkwitała w myśli i w słowie: 

“Mężczyzna opuści swego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą 
dwoje tylko jednym ciałem.” 

Czyż można by okazywać miłość bliźniemu, gdyby nie było trzech filarów 

wspomnianych trzech form miłości? Nie. Nie można by jej okazywać. Miłość 

Boża czyni Boga naszym Przyjacielem i uczy nas miłości. Kto nie kocha Boga, 

który jest dobry, nie potrafi z pewnością kochać bliźniego, który zazwyczaj jest 

niedoskonały. Gdyby nie było miłości małżeńskiej i rodzicielskiej na świecie, nie 

istniałaby miłość bliźniego, gdyż bliźnim jest dziecko zrodzone z ludzi. Czy cię to 
przekonuje?» 

«Tak, Nauczycielu. Nie zastanowiłem się.» 

«Rzeczywiście trudno jest powrócić do źródeł. Człowiek jest teraz pogrążony od 

wieków i tysiącleci w błocie, a te źródła są na tak wysokich szczytach! Pierwsze 

jest źródłem, które pochodzi z ogromu wysokości: Boga... Ale Ja was biorę za 

rękę i prowadzę do źródeł. Wiem, gdzie się znajdują...» 

«A inne miłości?» – pytają razem Szymon Zelota i mężczyzna z Endor. 

«Pierwsza z drugiej grupy to miłość bliźniego. W rzeczywistości jest ona 

czwartą co do potęgi. Dalej jest umiłowanie nauki. Następnie – umiłowanie 
pracy.» 

«I to wszystko?» 

«To wszystko.» 

«Przecież istnieją jeszcze inne liczne miłości!» – wykrzykuje Judasz Iskariota. 

«Nie. Są tylko inne formy głodu. Nie są jednak formami miłości. Są “nie-

miłościami”. Odrzucają Boga i odrzucają człowieka. Nie mogą zatem być 
miłością, gdyż są formami zaprzeczenia, a Zaprzeczenie jest Nienawiścią.» 

«Jeśli odrzucam zgodę na zło, czy to jest Nienawiść?” – pyta jeszcze Judasz 

Iskariota. 

«Miej litość nad nami! Jesteś bardziej podchwytliwy niż uczony w Piśmie! 

Powiedz mi, co ci jest! Czyżby przenikliwe powietrze Judei szarpało ci nerwy jak 
jakiś kurcz?» – wykrzykuje Piotr.  
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«Nie. Lubię być pouczany i mieć wiele myśli, jasnych. Tu właśnie z łatwością 

może przydarzyć się rozmowa z uczonymi w Piśmie. Nie chcę pozostać bez 
argumentów.» 

«I uważasz, że możesz w stosownej chwili wyciągnąć strzęp odpowiedniego 

koloru z torby, w której przechowujesz łachmany?» – pyta Piotr. 

«Łachmanami słowa Nauczyciela!? Bluźnisz!» 

«Nie udawaj zgorszonego. W Jego ustach nie są one łachmanami, jednak 

wtedy, gdy są poniewierane przez nas, stają się nimi. Spróbuj włożyć w ręce 

dziecka kawałek cennego batystu... Po niedługim czasie będzie brudnym i 

podartym strzępem. To się i nam zdarza... Otóż, jeśli zamierzasz wyłowić w 

stosownym momencie odpowiadającą ci odrobinę, choć to tylko odrobina i 
brudna... oj!... Nie wiem, co knujesz.» 

«Nie myśl o tym. To moja rzecz.» 

«O, bądź pewien, że o tym nie myślę. Wystarczą mi własne sprawy. A poza 

tym... Zadowalam się tym, że nie szkodzisz Nauczycielowi. W tym bowiem 
wypadku pomyślałbym o twoich sprawach...» 

«Gdybym zrobił coś złego, mógłbyś to uczynić. Ale nie nastąpi to nigdy, gdyż ja 

umiem działać... nie jestem prostakiem...» 

«Ja nim jestem, wiem o tym. Ale właśnie dlatego, że o tym wiem, niczego nie 

przechowuję, aby tym potem wymachiwać, w odpowiednim momencie. 

Powierzam się Bogu i Bóg mi pomoże z miłości do Swego Mesjasza, którego 

jestem sługą najmniejszym, ale najwierniejszym.» 

«Wierni jesteśmy wszyscy!» – odcina się butnie Judasz.  

«O, niedobry! Dlaczego obrażasz mojego ojca? Jest starszy, jest dobry... Nie 

powinieneś... Jesteś niedobrym człowiekiem i budzisz we mnie strach» – mówi 
surowo bardzo uważny Jabes, przerywając ciszę.  

«Drugi...!» – wypowiada szeptem Jakub, syn Zebedeusza, trącając łokciem 

Andrzeja. Mówił cicho, lecz Iskariota usłyszał. 

«Widzisz, Nauczycielu, jaki ślad pozostawiły słowa tego głupiego dziecka z 

Magdali?» – mówi Judasz rozpalony złością. 

«Czy nie byłoby piękniej słuchać dalej pouczeń Nauczyciela, niż upodabniać się 

do rozdrażnionych kozłów?» – pyta spokojnie Tomasz. 

«O tak, Nauczycielu, mów nam jeszcze o Twojej Matce. Jej dzieciństwo jest tak 

pełne blasku! Jego światło czyni naszą duszę dziewiczą, a ja, biedny grzesznik, 
tak bardzo tego potrzebuję!» – wykrzykuje Mateusz. 

«Cóż mam wam powiedzieć. Jest tyle wydarzeń. Jedno piękniejsze od 

drugiego...» 

«Czy Ona je Tobie opowiadała?» 

«Niektóre. O wiele więcej – Józef. Były to dla Mnie najpiękniejsze opowiadania 

z dzieciństwa. Także Alfeusz, syn Sary, który jest o kilka lat starszy od Mojej 
Matki, i był Jej przyjacielem przez krótkie lata, kiedy przebywała w Nazarecie.» 

«O, opowiedz...» – prosi Jan. Wszyscy siedzą w kręgu pod oliwkami, z Jabesem 

pośrodku, który przypatruje się bacznie Jezusowi, jakby słyszał rajską baśń. 
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«Przytoczę wam lekcję czystości, której udzieliła Moja Matka, na kilka dni przed 

wstąpieniem do Świątyni, Swojemu małemu przyjacielowi i wielu innym.  

Któregoś dnia wyszła za mąż dziewczyna z Nazaretu, krewna Sary. Także 

Joachim i Anna zostali zaproszeni na wesele. Z nimi też – mała Maryja, która z 

innymi dziećmi miała rzucać oberwane płatki kwiatów na drodze małżonki. 

Mówią, że była przepiękna jako dziecko i wszyscy się o Nią ubiegali, po 

uroczystym wejściu małżonki. Trudno było zobaczyć Maryję, gdyż przebywała 

dużo w domu, lubiąc bardziej niż inne miejsca małą grotę, którą nazywa 

zawsze: “[miejscem] Jej zaręczyn”. Dlatego też, kiedy Ją zobaczono – 

dziewczynkę o jasnych włosach, zaróżowioną i miłą – obsypywano Ją 

pieszczotami. Nazywano Ją “Kwiatem Nazaretu” albo “Perłą Galilei” czy też 

“Pokojem Bożym” – na wspomnienie ogromnej tęczy, która niespodziewanie 

pojawiła się w czasie Jej pierwszego kwilenia. Istotnie, była i jest tym 

wszystkim i więcej jeszcze. Jest Kwiatem Niebios i stworzenia, jest Perłą Raju, 

jest Pokojem Bożym... Tak, Pokojem. Ja jestem Łagodny, bo jestem Synem Ojca 
i synem Maryi: [Synem] Pokoju Nieskończonego i Pokoju Pełnego Słodyczy. 

Tego dnia wszyscy chcieli pocałować ją i wziąć na kolana. Ona zaś, unikając 

pocałunków i dotknięć, powiedziała z powagą pełną wdzięku:  

«Proszę was. Nie pomnijcie Mnie.» 

Myślano, że mówi o Swojej lnianej sukience, przepasanej w talii lazurowym 

paskiem, o małych mankiecikach, o kołnierzyku... albo o wianku z błękitnych 

kwiatuszków, którym Anna ją przyozdobiła, aby podtrzymać niewielkie pukle... 

Zapewniano Ją, że nie pomną ani Jej sukienki, ani wianka. Ale Ona, pewna, 

mała trzyletnia niewiasta – stojąca w kręgu dorosłych – powiedziała poważnie: 

“Nie mam na myśli tego, co można naprawić. Mówię o Mojej duszy. Należy do 

Boga. Pragnie być dotykana tylko przez Boga.” Odpowiedziano Jej: “Ależ my 

całujemy Ciebie, a nie Twoją duszę”. A Ona rzekła: “Moje ciało jest świątynią 

duszy, a kapłanem jest w niej Duch. Lud nie jest dopuszczany do obrębu 

kapłańskiego. Proszę więc was: nie wchodźcie do obrębu Bożego.” 

Alfeusz – który wtedy miał ponad osiem lat i kochał Ją bardzo – był zaskoczony 

tą odpowiedzią. Następnego dnia, spotykając Ją niedaleko Jej małej groty, 

zajętą zbieraniem kwiatów, zapytał: “Maryjo, kiedy dorośniesz, będziesz mnie 

chciała za męża?” Także w nim trwało jeszcze ożywienie wywołane 

uroczystością zaślubin, w której uczestniczył. A Ona odrzekła: “Kocham cię 

bardzo. Ale nie patrzę na ciebie jak na chłopca. Wyjawię ci pewną tajemnicę. Ja 

widzę jedynie duszę żyjących. Kocham ją bardzo, całym sercem. Ale widzę tylko 

Boga jako “Prawdziwie Żyjącego”, i Jemu tylko będę umiała oddać samą siebie.” 
Oto wydarzenie.» 

«„Prawdziwie Żyjący‟! Czy wiesz, jak głębokie jest to słowo!» – wykrzykuje 

Bartłomiej.  

A Jezus, pokornie i z uśmiechem:  

«Ona była Matką Mądrości.» 

«Tak?... Przecież nie miała trzech lat!» 

«Była Nią. Ja żyłem już w Niej. Od Jej poczęcia byłem w Niej – jako Bóg w 

Swojej najdoskonalszej Jedności i Troistości.» 

«Wybacz, że ja, winny, ośmielam się mówić. Ale czy Joachim i Anna wiedzieli, 

że Ona została wybrana na Dziewicę?» – pyta Judasz Iskariota.  
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«Nie. Nie wiedzieli.» 

«Jak w takim razie Joachim mógł powiedzieć, że Bóg Ją zbawił w sposób 

uprzedzający. Czy nie ma tu mowy o Jej przywileju w odniesieniu do grzechu 

[pierworodnego]?» 

«Jest. Joachim mówił jako usta Boże, jak wszyscy prorocy. Nawet on nie 

rozumiał wzniosłej prawdy nadprzyrodzonej, którą Duch złożył na jego 

wargach. Joachim był sprawiedliwy do tego stopnia, że zasłużył na to ojcostwo. 

I był pokorny. Nie ma bowiem sprawiedliwości tam, gdzie jest pycha. On był 

sprawiedliwy i pokorny. Pocieszył Córkę ojcowską miłością. Pouczył Ją 

mądrością kapłana: był nim bowiem jako opiekun Arki Bożej. Poświęcił Ją jako 

Kapłan najsłodszym tytułem: “Bez Zmazy”. Nadejdzie taki dzień, kiedy inny 

mądry Kapłan powie światu: “Ona jest Poczętą bez Zmazy”, i poda to światu 

wierzących jako niepodważalną prawdę wiary. Stanie się tak, aby w świecie 

tamtych czasów – coraz bardziej pogrążającym się mglistej szarości herezji i 

grzechu – zajaśniała w pełni odkryta Cała Piękna Boga, uwieńczona gwiazdami, 

przyobleczona w promienie księżyca mniej czyste niż Ona, i spoczywająca na 

gwiazdach, Królowa Stworzonego i Niestworzonego. Bóg-Król bowiem ma za 
Królowę w Swoim Królestwie Maryję.» 

«Zatem Joachim był prorokiem?» 

«Był sprawiedliwym. Jego dusza powtarzała jak echo to, co Bóg mówił jego 

duszy umiłowanej przez Boga.» 

«Kiedy ujrzymy tę Mamę, Panie?» – pyta Jabes z oczyma wyrażającymi 

najgłębsze pragnienie. 

«Dziś wieczorem. Co powiesz, kiedy Ją zobaczysz?» 

«Pozdrawiam Ciebie, Matko Zbawiciela. Może tak być?» 

«Bardzo dobrze» – przytakuje Jezus, głaszcząc go. 

«Ale czy nie powinniśmy iść dziś do Świątyni?» – pyta Filip. 

«Pójdziemy tam, zanim wyruszymy do Betanii. A ty pozostaniesz tu grzeczny, 

prawda?» [– pyta Jezus Jabesa.] 

«Tak, Panie.»  

Małżonka Jonasza, zarządcy ogrodu oliwnego, podeszła cicho i pyta: 

«Dlaczego go tam nie zabierzesz? Chłopiec tak tego pragnie...» 

Jezus wpatruje się w nią uważnie, ale nic nie mówi. Niewiasta pojmuje i mówi: 

«Rozumiem! Ależ powinnam jeszcze mieć mały płaszcz Marka. Poszukam go» – 

oddala się, biegnąc. 

Jabes ciągnie Jana za rękaw: 

«Czy nauczyciele będą surowi?» 

«O, nie! Nie bój się i to nie będzie dzisiaj. Po kilku dniach z Matką będziesz 

mądrzejszy niż doktor» – mówi Jan, pocieszając go. 

Inni słyszą to i uśmiechają się wyrozumiale do Jabesa. 

«Kto go jednak przedstawi jako ojciec?» – pyta Mateusz. 
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«Ja. To naturalne! Chyba, że... Nauczyciel zechce go przedstawić» – odzywa się 

Piotr. 

«Nie, Szymonie. Nie zrobię tego. Tobie pozostawiam ten zaszczyt.» 

«Dziękuję, Nauczycielu. Ale... Ty także tam będziesz?» 

«Oczywiście. Wszyscy tam będziemy. To “nasze” dziecko...» 

Maria, małżonka Jonasza, powraca z ciemnofioletowym płaszczem, jeszcze w 

dobrym stanie. Ale cóż to za kolor! Nawet ona stwierdza: 

«Marek nie chciał w nim chodzić, bo nie podobał mu się ten kolor.» 

Wierzę! Jest okropny! Biedny Jabes ze swoją oliwkową cerą wydaje się 

topielcem w tym mocno fioletowym kolorze... jest jednak szczęśliwy w płaszczu, 
w który może się ubrać jak dorosły... 

«Posiłek jest gotowy, Nauczycielu. Służąca już zdjęła baranka z ognia.» 

«W takim razie idziemy.» 

Zstępują ze zbocza, na którym się znajdowali, i wchodzą do obszernej kuchni na 

posiłek. 

58. W ŚWIĄTYNI, W GODZINIE SKŁADANIA OFIARY 

Napisane 22 czerwca 1945. A, 5408-5414 

Piotr wygląda naprawdę odświętnie, kiedy wchodzi jako ojciec w obręb 

Świątyni, trzymając Jabesa za rękę. Wygląda, jakby był wyższy, tak się prostuje 

krocząc. Za nim, w grupie, [idą] wszyscy pozostali. Na końcu – Jezus, 

pochłonięty rozmową z Janem z Endor, który wydaje się zawstydzony wejściem 
do Świątyni.  

Piotr pyta swego podopiecznego: 

«Nigdy tu nie byłeś?» 

Ten odpowiada: 

«Kiedy się urodziłem, ojcze, ale już tego nie pamiętam.» 

Piotr śmieje się szczerze. Powtarza to towarzyszom, którzy także się śmieją, 

mówiąc dobrotliwie i delikatnie: 

«Może wtedy spałeś i to dlatego...» 

A inni: 

«Wszyscy jesteśmy jak ty. Też sobie nie przypominamy naszego pobytu tutaj po 

urodzeniu...» 

Także Jezus pyta o to samo Swego podopiecznego i otrzymuje podobną 

odpowiedź. Jan z Endor stwierdza: 

«Byliśmy prozelitami i przybyłem tu w ramionach matki właśnie na Paschę, bo 

urodziłem się w pierwszych dniach miesiąca Adar. Moja matka, która pochodziła 

z Judei, udała się w podróż, gdy tylko mogła, aby ofiarować Panu swego synka. 

Być może poszła za wcześnie... bo rozchorowała się i już nie wyzdrowiała. Nie 

miałem jeszcze dwóch lat, gdy zostałem bez matki. To pierwsze nieszczęście 
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mego życia. Byłem pierworodnym i jedynakiem z powodu jej choroby, a ona 

była dumna, że może umrzeć dlatego, iż była posłuszna Prawu. Mój ojciec 

mawiał: “Umarła szczęśliwa, że mogła cię ofiarować w Świątyni”... Biedna 
matko! Kogóż ofiarowałaś? Przyszłego zabójcę...» 

«Janie, nie mów tak. Wtedy byłeś Feliksem, teraz jesteś Janem. Miej obecną w 

umyśle wielką łaskę, jaką Bóg ci wyświadczył – tę łaskę, zawsze. A na bok 
odsuń swój upadek... Już więcej nie powróciłeś do Świątyni?» 

«O, tak! W wieku dwunastu lat i od tamtej pory, jak tylko... jak tylko mogłem. 

Potem – choć mogłem to uczynić – już tego nie robiłem, bo jedynym moim 

kultem była Nienawiść... I z tego powodu nie ośmielam się tu przechadzać. 
Czuję się obcym w domu Ojca... Opuściłem Go na tak długo...» 

«Powracasz tu, trzymając za rękę Mnie, Syna Ojca. Jeśli Ja prowadzę cię przed 

ołtarz, to dlatego że wiem, iż wszystko zostało wybaczone.» 

Jan z Endor szlocha boleśnie i mówi: 

«Dziękuję, mój Boże.» 

«Tak, dziękuj Najwyższemu. Widzisz, że twoja matka, prawdziwa Izraelitka, 

miała ducha prorockiego? Ty jesteś synem poświęconym Panu i już się ciebie 

nie wykupuje. Należysz do Mnie, należysz do Boga jako uczeń i jako przyszły 

kapłan twego Pana, w nowej erze i nowej religii, która przyjmie nazwę ode 

Mnie. Ja odpuszczam tobie wszystko, Janie. Podążaj w pokoju ku Świętemu. 

Zaprawdę powiadam ci, że pośród tych, którzy mieszkają w tych murach, wielu 

jest bardziej grzesznych od ciebie i bardziej niegodnych niż ty, by zbliżyć się do 

ołtarza...»  

W tym czasie Piotr dwoi się i troi, by wyjaśnić dziecku najważniejsze sprawy 

związane ze Świątynią. Przyzywa jednak na pomoc innych, bardziej 

obeznanych, a szczególnie Bartłomieja i Szymona, bo jako ojciec czuje się 

swobodniej w otoczeniu starszych. Są blisko skarbca, aby złożyć ofiarę, kiedy 
woła do nich Józef z Arymatei. 

«Wy tutaj? Od kiedy?» – mówi po wzajemnych powitaniach. 

«Od wczorajszego wieczoru.» 

«A Nauczyciel?» 

«Jest tam, z nowym uczniem. Przyjdzie.» 

Józef patrzy na dziecko i pyta Piotra: 

«To twój krewny?» 

«Nie... tak... to znaczy: nic z krwi, a wiele przez wiarę... a wszystkim [jest dla 

mnie] z miłości.» 

«Nie rozumiem cię...» 

«To dziecko osierocone... nie ma więc więzi krwi. Uczeń... a więc wiele nas 

łączy przez wiarę. Syn... zatem jest wszystkim przez miłość. Nauczyciel go 

przygarnął... a ja go pieszczę. W tych dniach ma przejść egzamin dojrzałości...» 

«Ma już dwanaście lat? Taki mały?» 
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«Ech!... O tym powie ci Nauczyciel... Józefie, jesteś dobry... jeden z nielicznych 

dobrych ludzi tutaj... Powiedz, czy mógłbyś mi pomóc w tej sprawie. Wiesz... ja 

przedstawiam go jako mojego syna. Jestem jednak Galilejczykiem i cierpię na 
brzydki trąd...» 

«Trąd?!» – wykrzykuje Józef przerażony, odsuwając się. 

«Nie obawiaj się!... Cierpię na trąd przynależności do Jezusa! Najohydniejszy 

dla tych ze Świątyni, z kilkoma wyjątkami.» 

«Nie! Nie mów tak!» 

«To prawda i trzeba to powiedzieć... Obawiam się więc, żeby nie byli okrutni 

wobec dziecka z powodu mnie i Jezusa. Poza tym nie wiem, jak on zna Prawo, 

Halacha, Haggada i Midrasze. Jezus mówi, że wie wystarczająco dużo...» 

«Skoro Jezus tak mówi, nie bój się!» 

«Ale żeby mi sprawić przykrość, oni...» 

«Bardzo kochasz to dziecko! Zatrzymasz je przy sobie?» 

«Nie mogę!... Cały czas jestem w drodze... Dziecko jest małe i wątłe...» 

«Ale ja chętnie pójdę z tobą...» – mówi Jabes, który nabrał pewności siebie pod 

wpływem pieszczot Józefa. Piotr promienieje radością... ale dodaje: 

«Nauczyciel mówi, że tak nie można, więc nie zrobimy tego... Ale będziemy się 

widywać... Józefie... Pomożesz mi?» 

«Ależ tak! Pójdę z tobą. W mojej obecności nie będą niesprawiedliwi. Kiedy? O! 

Nauczycielu! Udziel mi Twego błogosławieństwa!» 

«Pokój z tobą, Józefie. Jestem szczęśliwy, że cię widzę i to w dobrym zdrowiu.» 

«Ja też, Nauczycielu, i nawet przyjaciele ujrzą Ciebie z radością. Jesteś w 

Getsemani?» 

«Byłem. Po modlitwie udaję się do Betanii.» 

«Do Łazarza?» 

«Nie. Do Szymona. Jest tam Moja Matka i matka Moich braci, i matka Jana oraz 

Jakuba. Czy przyjdziesz tam do Mnie?» 

«Pytasz o to? To dla mnie wielka radość i wielki zaszczyt. Dziękuję ci. Przyjdę z 

wieloma przyjaciółmi...» 

«Bądź ostrożny z przyjaciółmi, Józefie!...» – radzi mu Szymon Zelota. 

«O! Już ich znacie. Ostrożność nakazuje: “Niech nawet powietrze nie usłyszy”. 

Kiedy jednak ich zobaczycie, zrozumiecie, że to są przyjaciele.» 

«W takim razie...» 

«Nauczycielu, Szymon, syn Jony, mówił mi o ceremonii chłopca. Przyszedłeś w 

chwili, gdy pytałem, kiedy macie zamiar to uczynić. Ja też chcę przy tym być.» 

«W środę przed Paschą. Chcę, aby odbył swą Paschę jako syn Prawa.» 
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«Bardzo dobrze. Postanowione. Przybędę po was do Betanii. A w poniedziałek 

przyjdę z przyjaciółmi.» 

«Dobrze.» 

«Nauczycielu, opuszczam Cię. Pokój z Tobą. To godzina ofiary kadzielnej.» 

«Żegnaj, Józefie. Pokój z tobą. Pójdź, Jabesie. To najbardziej uroczysta godzina 

dnia. Jest jeszcze jedna taka, podobna, rano, ale ta jest jeszcze bardziej 

uroczysta. Rano to początek dnia. To dobrze, że człowiek błogosławi Pana, aby 

sam też mógł otrzymać błogosławieństwo w ciągu dnia, we wszystkich swych 

pracach. Jednak wieczorem jest to bardziej uroczyste. Odchodzi światło, kończy 

się praca, nadchodzi noc. Odchodzące światło przypomina nam popadnięcie w 

grzech i rzeczywiście złe rzeczy zdarzają się zwykle w nocy. Dlaczego? Bo 

człowiek nie zajmuje się już swą pracą. Łatwiej może być osaczony przez Złego, 

który wysyła swe przynęty i koszmary. Zatem dobrze jest dziękować Bogu za 

Jego opiekę w ciągu dnia i błagać Go, aby oddalił od nas nocne zjawy i pokusy. 

Noc, sen... to symbol śmierci. Szczęśliwi jednak ci, którzy przeżyli [dzień] z 

błogosławieństwem Pana i zasypiają nie w ciemnościach, lecz w promieniach 

zorzy. Kapłan, ofiarowujący kadzidło, czyni to w imieniu nas wszystkich. Modli 

się za cały lud, w łączności z Bogiem, i Bóg zapewnia mu Swe błogosławieństwo 
dla ludu i jego synów. Widzisz, jak wielka jest posługa kapłana?» 

«Podoba mi się... Wydawałoby mi się, że jestem jeszcze bliżej mamy...» 

«Jeśli będziesz zawsze dobrym uczniem i dobrym synem Piotra, zostaniesz nim. 

Teraz chodź. Oto trąby ogłaszają, że nadeszła godzina. Chodźmy ze czcią 
uwielbić Dżeowę.» 

Jezus tak wymawia [Dżeowa]: pierwsza głoska „dż‟ jest długa, bardzo śpiewna, 

ostatnia samogłoska – otwarta, jakby to było „a‟, a pierwsza, zaraz po „dż‟ 
bardzo zamknięta. 

59. SPOTKANIE JEZUSA Z MATKĄ W BETANII 

Napisane 23 czerwca 1945. A, 5415-5427 

Zacienioną drogą, która łączy górę Oliwną z Betanią – można by rzec, że góra z 

zielonymi zaroślami dochodzi do samej Betanii – idzie Jezus bardzo szybko ze 

Swoimi [uczniami] do domu Łazarza. Jeszcze nie wszedł, a już Go rozpoznano i 

samowolni posłańcy biegną we wszystkie strony, ogłaszając Jego przybycie. 

Dzięki temu już biegnie Łazarz, z Maksyminem u swego boku, a z drugiej strony 

– Izaak z Tymonem i Józefem. Z innej strony przybywa Marta z Marcelą, która 

podnosi welon, skłania się i całuje szatę Jezusa. Zaraz za nimi biegnie Maria 

Alfeuszowa i Maria Salome. Oddają cześć Nauczycielowi, a potem całują synów. 

Jezus trzyma cały czas za rękę małego Jabesa. Potrącają go wszyscy ci 

nadciągający ludzie, a on patrzy na nich zaskoczony. Podobnie Jan z Endor, 

czując się obco, usuwa się na bok, w głąb grupy. A oto ścieżką prowadzącą do 
domu Szymona zbliża się Matka. 

Jezus puszcza rękę Jabesa i łagodnie odsuwa przyjaciół, by pośpieszyć ku Niej. 

Znane słowa przeszywają powietrze, odrywając się jak miłosne solo od głosów 
tłumu: 

«Synu!» 

«Mamo!» 
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Przekazują Sobie pocałunek. W pocałunku Maryi jest niepokój Tej, która lękała 

się bardzo długo. Teraz – wyzwalając się z ogarniającego Ją strachu – odczuwa 

zmęczenie wysiłkiem, jaki wywoływało niebezpieczeństwo, które zagrażało 
Synowi... 

Jezus głaszcze Ją. On rozumie i mówi: 

«Oprócz Mojego anioła miałem Twojego, Matko. Czuwał nade Mną. Nic złego nie 

mogło Mi się stać.» 

«Niech Panu będzie za to chwała. Bardzo cierpiałam!» 

«Chciałem przybyć szybciej, ale musiałem iść inną drogą, aby okazać Ci 

posłuszeństwo. I dobrze się stało, bo Twój nakaz, Moja Matko, wydał jak zwykle 

piękne kwiaty.» 

«Twoje posłuszeństwo, Synu!» 

«Twoje mądre polecenie, Matko...» 

I uśmiechają się do Siebie jak dwoje zakochanych. 

Czyż jest możliwe, że ta Niewiasta jest matką tego Człowieka? A gdzie 

szesnaście lat różnicy? Świeżość i wdzięk twarzy oraz dziewiczego ciała czynią z 

Maryi siostrę Syna, który jest w pełni wspaniałego męskiego rozwoju. 

«Nie zapytasz Mnie, skąd te piękne kwiaty?» – pyta Jezus cały czas się 

uśmiechając. 

«Wiem, że Mój Jezus nic przede Mną nie ukryje.» 

«Droga Mamo!» 

Jezus jeszcze raz Ją całuje... Inni zatrzymali się w odległości kilku metrów i 

wydają się nie obserwować. Idę jednak o zakład, że nie ma nawet jednej pary 

oczu, które by nie spoglądały na tę słodką scenę, choć wydają się patrzeć gdzie 
indziej. 

Tym, który patrzy bardziej od wszystkich, jest Jabes. Jezus zostawił go, kiedy 

pobiegł ucałować Matkę. Dziecko stoi samo, bo w natłoku pytań i odpowiedzi 

nikt już nie zważa na biednego chłopca... On patrzy, patrzy, potem pochyla 

głowę, walczy ze smutkiem... w końcu nie wytrzymuje i wybucha płaczem, 
wołając:  

«Mamusiu! Mamusiu!» 

Wszyscy, a najpierw Jezus i Maryja, odwracają się usiłując temu zapobiec, inni 

zaś pytają, kim jest to dziecko. Maria Alfeuszowa biegnie. Zbliża się też Piotr, 

gdyż byli razem, i obydwoje pytają: 

«Dlaczego płaczesz?» 

Zanim jednak w swym smutku Jabes może odzyskać głos, Maryja przybiega i 

bierze go w ramiona, mówiąc: 

«Tak, Mój mały synku, Mamusia! Nie płacz już i wybacz Mi, że cię wcześniej nie 

zauważyłam. Oto, Moi przyjaciele, Mój mały syn...» 

Wszyscy zdają sobie sprawę, że Jezus, przechodząc tych kilka metrów, zdążył 

powiedzieć: 
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«To osierocony chłopiec, którego wziąłem ze Sobą.» 

Resztę Maryja odgadła. Dziecko płacze, lecz jest już mniej smutne, aż wreszcie 

– ponieważ Maryja trzyma go w ramionach i całuje – na twarzyczce jeszcze 

zalanej łzami pojawia się uśmiech. 

«Chodź, otrę te łzy. Nie możesz już płakać! Pocałuj Mnie...» 

Jabes... nie czekał na nic więcej, po tylu pieszczotach brodatych mężczyzn, jest 

szczęśliwy, mogąc pocałować delikatny policzek Maryi. 

Jezus zaś szukał i odnalazł Jana z Endor, i idzie po niego, [stojącego] na 

osobności. Kiedy apostołowie witają się z Maryją, Jezus idzie ku Niej, trzymając 
za rękę Jana z Endor. Mówi: 

«Matko, oto inny uczeń. Tych dwóch synów pozyskał Twój nakaz.» 

«Twoje posłuszeństwo, Synu – powtarza Maryja, a potem wita się z mężczyzną 

[z Endor], mówiąc: – Pokój z tobą.» 

Mąż z Endor, człowiek szorstki, niespokojny – który zmienił się już bardzo od 

tego ranka, kiedy kaprys Iskarioty zaprowadził Jezusa do Endor – wreszcie 

uwalnia się od swej przeszłości, gdy skłania się przed Maryją. Sądzę, że tak jest, 

kiedy bowiem się prostuje – po głębokim ukłonie – jego twarz wydaje się 
pogodna, jakby naprawdę [odzyskał] spokój.  

Wszyscy idą w kierunku domu Szymona: Maryja z Jabesem w ramionach, Jezus 

trzymając za rękę Jana z Endor, a potem wokół nich i za nimi – Łazarz i Marta, 

apostołowie z Maksyminem, Izaak, Józef i Tymon. 

Wchodzą do domu. Na progu stary sługa Szymona oddaje hołd Jezusowi i 

swemu panu.  

«Pokój tobie, Józefie, i temu domowi» – mówi Jezus, unosząc w geście 

błogosławieństwa rękę, położoną wcześniej na białej głowie starego sługi. 

Łazarz i Marta po pierwszym radosnym pozdrowieniu są nieco smutni i Jezus 

zadaje pytanie: 

«Dlaczego, Moi przyjaciele?» 

«Bo Ty nie jesteś z nami i dlatego, że wszyscy przychodzą do Ciebie z 

wyjątkiem duszy, którą tak chcielibyśmy widzieć jako Twoją.» 

«Wzmocnijcie waszą cierpliwość, waszą ufność, waszą modlitwę. Poza tym Ja 

jestem z wami. Ten dom!... Ten dom to jedynie gniazdo, z którego Syn 

Człowieczy co dnia wyfrunie ku drogim przyjaciołom, tak bliskim w przestrzeni 

– a biorąc rzeczy w wymiarze nadprzyrodzonym – nieskończenie bliskim w 

miłości. Jesteście w Moim sercu, a Ja jestem w waszym. Czy można być jeszcze 
bliżej? Dziś wieczorem będziemy razem. Zechciejcie zasiąść do Mego stołu.» 

«O, biada mi, a ja tak tu próżnuję! Chodź, Salome, mamy pracę!» – woła Maria 

Alfeuszowa. Jej krzyk wywołuje śmiech wszystkich, kiedy krewna Jezusa wstaje 
gwałtownie, aby biec do swych zajęć. Marta jednak idzie ku niej: 

«Nie przejmuj się, Mario, jedzeniem. Wydam polecenia. Przygotuj tylko stoły. 

Przyślę ci stołki. Przydadzą się. Chodź, Marcelo. Zaraz wrócę, Nauczycielu.» 

«Widziałem Józefa z Arymatei, Łazarzu. Przybędzie w poniedziałek z 

przyjaciółmi.» 
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«O! Zatem tego dnia będziesz należał do mnie!» 

«Tak. Przybędzie, abyśmy byli razem, i także po to, by omówić ceremonię 

dotyczącą Jabesa. Janie, zaprowadź chłopca na taras. Niech się pobawi.» 

Jan, syn Zebedeusza, zawsze posłuszny, wstaje natychmiast i po chwili słychać 

dziecięcy szczebiot i odgłos małych nóżek na tarasie otaczającym dom. 

«Dziecko to wnuk jednego z wieśniaków Dorasa. Przeszedłem przez 

Ezdrelon...» – wyjaśnia Jezus Matce, przyjaciołom, niewiastom, pomiędzy 

którymi znajduje się Marta. Pośpieszyła się, aby nie stracić ani minuty z radości 

[przebywania] z Nauczycielem. 

«Czy to prawda, że pola są opustoszałe i Doras chce je sprzedać?» 

«Są opustoszałe. Czy je chce sprzedać – tego nie wiem. Jeden z wieśniaków 

Giokany mówił Mi o tym, ale nie wiem, czy to pewna [wiadomość].» 

«Gdyby je sprzedawał, chętnie bym je zakupił, abyś miał schronienie nawet 

pośród tego gniazda węży» [– mówi Łazarz.] 

«Nie sądzę, aby ci się to udało. Giokana jest zdecydowany je zdobyć.» 

«Zobaczymy... ale mów dalej. Kim są wieśniacy? Ci, którzy tam byli, zostali 

wszyscy rozproszeni.» 

«Tak. Ci pochodzą z jego ziem w Judei, przynajmniej starzec, który jest 

krewnym dziecka. Trzymał go w lesie jak dzikie zwierzątko, aby go Doras nie 

zauważył... i przebywał tam od zimy...» 

«O! Biedne dziecko! Ale dlaczego?»  

Wszystkie niewiasty są wstrząśnięte. 

«Dlatego, że jego ojciec i matka zostali pogrzebani w czasie obsunięcia się 

ziemi w okolicach Emaus. Wszyscy: ojciec, matka, bracia. On uniknął śmierci, bo 

nie było go w domu. Zaprowadzono go do dziadka. Cóż jednak mógł uczynić 

wieśniak Dorasa? Ty, Izaaku, mówiłeś o Mnie jako o Zbawcy nawet w tym 

przypadku.» 

«Czy źle uczyniłem, Panie?» – pyta pokornie Izaak. 

«Dobrze zrobiłeś. Bóg tego chciał. Starzec dał Mi dziecko. W tych dniach ma też 

osiągnąć dojrzałość [w obliczu Prawa].» 

«O, biedny! Ma dwanaście lat, a taki mały! Mój Juda był dwa razy wyższy w tym 

wieku... A Jezus? Jak kwiat!» – mówi Maria Alfeuszowa. 

A Salome: 

«Nawet moi synowie byli silniejsi!» 

Marta szepcze: 

«Naprawdę jest bardzo mały. Sądziłam, że nie ma jeszcze dziesięciu lat.» 

«Ech! Głód to rzecz straszna! A on cierpiał głód odkąd się urodził. A teraz... Cóż 

mógłby mu dać stary człowiek tam, gdzie wszyscy cierpią głód?» – mówi Piotr. 

«Tak, on wiele cierpiał. Jest jednak bardzo dobry i inteligentny. Zabrałem go ze 

Sobą, aby pocieszyć starca i małego.» 
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«Przyjmiesz go za Swego?» 

«Nie. Nie mogę.» 

«W takim razie ja go biorę.» 

Piotr – widząc, jak rozwiewa się jego nadzieja – wydaje prawdziwy jęk i potem 

mówi: 

«Panie! Wszystko dla Łazarza?» 

Jezus się uśmiecha: 

«Łazarzu, tak wiele już uczyniłeś i jestem ci za to wdzięczny. Tego dziecka 

jednak nie mogę ci powierzyć. To “nasze” dziecko. Należy do nas wszystkich. To 

radość apostołów i Nauczyciela. W dodatku tu wzrastałby w zbytku. Ja chcę 

ofiarować mu dar Mojego królewskiego płaszcza: “szlachetne ubóstwo”. To, 

którego Syn Człowieczy chce dla samego Siebie, aby móc zbliżyć się do 

największej nędzy, nie zawstydzając nikogo. Ty zaś niedawno otrzymałeś 
prezent ode Mnie...» 

«A, tak! Starego patriarchę i jego córkę. To niewiasta bardzo pracowita, a 

starzec – bardzo dobry.» 

«Gdzie teraz są? W jakim miejscu?» 

«Ależ tu, w Betanii. Sądzisz, że mógłbym oddalić błogosławieństwo, jakie mi 

przysłałeś? Niewiasta pracuje przy lnie. Praca ta wymaga rąk delikatnych i 

wprawnych. Starca – ponieważ koniecznie chciał pracować – posłałem do uli. 

Wczoraj – prawda, siostro – jego długa broda była zupełnie ozłocona [miodem]. 

Mnóstwo pszczół przyczepiło się do niej, a on przemawiał do nich jak do córek. 

Jest szczęśliwy.» 

«Wierzę! Bądź błogosławiony!» – mówi Jezus. 

«Dziękuję, Nauczycielu. To dziecko jednak narazi Cię na wydatki! Czy pozwolisz 

mi przynajmniej...» 

«To ja zajmę się jego świątecznym ubraniem!» – wykrzykuje Piotr. Wszyscy 

śmieją się z jego impulsywności.  

«Bardzo dobrze, ale on będzie też potrzebował innych ubrań. Szymonie, bądź 

miły. Ja też nie mam dzieci. Pozwól mnie i Marcie znaleźć pociechę w tym, że 
damy mu uszyć ubranka.» 

Piotr daje się natychmiast wzruszyć takimi błaganiami:  

«Ubrania... tak... ale szatą na środową [uroczystość] ja się zajmę. Nauczyciel 

mi to obiecał i powiedział, że pójdę ją kupić jutro z Matką.» 

Piotr mówi to wszystko nękany obawą, czy nie nastąpią jakieś zmiany na jego 
niekorzyść. Jezus uśmiecha się i mówi: 

«Tak, Matko. Proszę Cię, abyś poszła jutro z Szymonem. Inaczej ten człowiek 

umrze ze strapienia. Poradzisz mu w wyborze.» 

«Już powiedziałem: szata – czerwona, a pas – zielony. Będzie bardzo dobrze 

pasować. Lepsze od tego koloru, w którym jest obecnie.» 
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«Czerwień będzie bardzo ładna – mówi łagodnie Maryja – Jezus też miał 

czerwoną szatę. Powiedziałabym jednak, że do czerwonej [szaty] lepszy byłby 
czerwony pas albo przynajmniej z czerwonym haftem.» 

«Tak postanowiłem, bo widziałem, że Judaszowi, który jest brunetem, dobrze 

pasują te zielone paski na czerwonej szacie» [– tłumaczy się Szymon.] 

«Ależ one nie są zielone, przyjacielu!» – mówi ze śmiechem Iskariota. 

«Nie? Jakiż to zatem jest kolor?» 

«Nazywa się go „żyłą agatu‟.» 

«A skąd ja mam o tym wiedzieć?! Wydawał mi się zielony. Widziałem liście w 

takim kolorze...» 

Najświętsza Maryja wkracza życzliwie [w rozmowę]: 

«Szymon ma rację. To dokładnie taki kolor przybierają liście w czasie 

pierwszych deszczy w miesiącu Tiszri...» 

«O! A skoro liście są zielone, określałem także ten pas jako zielony» – kończy 

Piotr, zadowolony. Łagodna [Maryja] wprowadziła pokój i radość nawet w tak 
błahej sprawie. 

«Zawołacie małego?»  

Chłopiec przybiega natychmiast, wraz z Janem. 

«Jak się nazywasz?» – pyta Maryja, głaszcząc go. 

«Nazywam się... nazywałem się Jabes. Teraz jednak oczekuję na imię...» 

«Oczekujesz?» 

«Tak. Jabes pragnie imienia, które oznaczałoby, że Ja go zbawiłem. Znajdziesz 

je, Matko. Imię [zawierające] miłość i zbawienie.» 

Maryja zastanawia się... a potem mówi: 

«Margcjam. Ty jesteś maleńką kroplą w morzu tych, których ocalił Jezus. 

Podoba ci się? Ono przypomina oprócz Mnie także Zbawienie.» 

«Jest bardzo piękne» – mówi zadowolone dziecko. 

«Czy to jednak nie jest imię żeńskie?» – dopytuje się Bartłomiej. 

«Kiedy ten mały człowiek dorośnie, wtedy – zamieniając „m‟ na „l‟ – będziecie 

mogli zmienić je na imię mężczyzny. Teraz będzie nosił imię, które nadała mu 
Matka. Prawda?» 

Dziecko zgadza się i Maryja je głaszcze. 

Jej szwagierka mówi do Niej: 

«To piękna wełna – dotyka płaszcza Jabesa – ale cóż za kolor! Co na to powiesz, 

jeśli zmienię go w ciemną czerwień. Będzie ładna.» 

«Zrobimy to jutro wieczorem, bo dopiero jutro chłopiec będzie miał nową szatę. 

Teraz nie możemy mu jej zdjąć.» 
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Marta odzywa się do dziecka: 

«Poszedłbyś ze mną, mały? Zaprowadzę cię niedaleko stąd i pokażę ci coś, a 

potem tu wrócimy...» 

Jabes nie odmawia. Zawsze zgadza się na wszystko... jest jednak trochę 

onieśmielony tym, że ma iść z niewiastą właściwie nieznaną. Mówi nieśmiało i 
grzecznie: 

«A czy Jan mógłby iść ze mną?» 

«Ależ oczywiście!...» 

Odchodzą. W czasie ich nieobecności toczą się rozmowy w licznych grupach. 

Opowiadania, komentarze, westchnienia nad zatwardziałością ludzi. Izaak 

opowiada o tym, czego mógł się dowiedzieć o Chrzcicielu. Niektórzy mówią, że 
jest w Macheroncie, inni – że w Tyberiadzie. Uczniowie jeszcze nie powrócili... 

«Czy nie szli za nim?» 

«Tak. Jednak w pobliżu Dok ci, którzy go zatrzymali, przeszli z więźniem przez 

rzekę i nie wiadomo, czy poszli w stronę jeziora, czy zeszli ku Macherontowi. 

Jan, Maciej i Symeon rozdzielili się, aby się dowiedzieć. Z pewnością go nie 
opuszczą.» 

«A ty, Izaaku, z pewnością nie opuścisz tego nowego ucznia. Na razie jest ze 

Mną. Chcę, aby spędził ze Mną Paschę.» 

«Ja będę ją przeżywał w Jerozolimie w domu Joanny. Widziała mnie i 

ofiarowała mi pomieszczenie dla mnie i dla towarzyszy. Wszyscy przyjdą tego 
roku. I będziemy z Jonatanem.» 

«Nawet ci z Libanu?» 

«Oni również [przyjdą]. Uczniowie Jana może nie będą mogli przyjść...» 

«Ci od Giokany przyjdą, wiesz o tym?» 

«Naprawdę? Będę przy bramie, tuż przy kapłanach składających ofiary. Ujrzę 

ich i przyprowadzę.» 

«Oczekuj ich o ostatniej godzinie. Mają niewiele czasu, ale mają baranka.» 

«Ja też. To wspaniałe. Łazarz mi go dał. Złożymy go w ofierze, a drugi przyda 
się im na drogę powrotną.» 

Marta powraca z Janem i z dzieckiem. Ma ono na sobie lnianą szatę w białym 

kolorze, a na niej – czerwoną; na ramionach – płaszcz, także czerwony. 

«Poznajesz je, Łazarzu? Widzisz, że wszystko się przydaje?» 

Brat i siostra uśmiechają się do siebie. Jezus mówi: 

«Dziękuję ci, Marto.» 

«O! Mój Panie! Posiadam manię przechowywania wszystkiego. Odziedziczyłam 

to po mojej matce. Mam jeszcze wiele ubrań mego brata. Są mi drogie, bo 

dotykała ich matka. Od czasu do czasu wyjmuję coś dla jakiegoś dziecka. Teraz 

dam je Margcjamowi. Są nieco przydługie, ale można je skrócić. Łazarz, kiedy 

osiągnął dojrzałość, nie chciał ich już... Piękny kaprys, prawdziwy dziecięcy 
kaprys... a moja matka uległa, bo uwielbiała swego Łazarza.» 
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Marta głaszcze go z miłością. Łazarz bierze jej piękną dłoń, całuje i mówi: 

«A ciebie nie?» 

Uśmiechają się do siebie. 

«To opatrznościowe» – zauważa wielu. 

«Tak, mój kaprys przydał się na coś dobrego. Być może zostanie mi z tego 

powodu wybaczony.» 

Wieczerza jest gotowa i każdy zajmuje swoje miejsce... 

...Jezus może w spokoju porozmawiać z Matką, kiedy zapada noc. Weszli na 

taras, siedzą obok Siebie, trzymając się za ręce. Rozmawiają ze Sobą i słuchają 
się. Najpierw Jezus opowiada, co się przydarzyło. Potem Maryja mówi: 

«Synu, po Twoim odejściu, zaraz potem, przyszła do Mnie pewna niewiasta... 

Szukała Ciebie. Wielka nędza. I wielkie odkupienie. To stworzenie jednak 

potrzebuje Twego przebaczenia, aby wytrwać w postanowieniu. Powierzyłam ją 

Zuzannie mówiąc, że to niewiasta, którą uleczyłeś. To prawda. Mogłabym ją 

zatrzymać u Siebie, gdyby Nasz dom nie był morzem, do którego wszyscy 

podpływają... a wielu w złych zamiarach. A ta niewiasta odczuwa już wstręt do 
świata. Czy chcesz wiedzieć, kto to jest?» 

«Dusza. Powiedz Mi jednak jej imię, abym mógł ją przyjąć nie popełniając 

błędu.» 

«To Aglae. Rzymianka, tancerka i grzesznica, którą zacząłeś zbawiać w 

Hebronie; która odnalazła Cię w “Pięknej Rzece”; która cierpiała z powodu 

odzyskanej uczciwości. Jak bardzo!... Wszystko Mi powiedziała... To 

straszne!...» 

«Jej grzech?» 

«Tak... ale powiedziałabym więcej: jak straszny jest świat. O! Mój Synu! Strzeż 

się faryzeuszy z Kafarnaum! Chcieli posłużyć się tą nieszczęśnicą, aby Ci 
wyrządzić krzywdę. Nawet nią...» 

«Wiem o tym, Matko... Gdzie jest Aglae?» 

«Przybędzie z Zuzanną przed Paschą.» 

«To dobrze. Porozmawiam z nią. Będę tu każdego wieczora i z wyjątkiem 

wieczoru Paschy, który poświęcę rodzinie, będę na nią czekał. Musisz ją tylko 

zatrzymać, gdy przyjdzie. To wielkie odkupienie, jak rzekłaś. I tak 

spontaniczne! Zaprawdę powiadam Ci: w niewielu sercach Moje ziarno 

wypuszcza korzeń z taką siłą, jak stało się to w tej nieszczęśliwej glebie. I 

Andrzej wspomagał jej wzrost, aż do całkowitego uformowania.» 

«Mówiła Mi o tym.» 

«Matko, co odczułaś w obliczu takiego zniszczenia?» 

«Wstręt i radość. Wydawało Mi się, że jestem na skraju piekielnej przepaści, 

lecz równocześnie czułam się jak w lazurze [nieba]. Jakim jesteś Bogiem, Mój 
Jezu, dokonując tych cudów!» 

Pozostają w milczeniu, w blasku gwiazd i w bieli księżyca, który dochodzi do 

pełni. Milczący, zakochani. Odpoczywają jedno w miłości drugiego. 
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60. POTĘGA SŁOWA MARYI 

Napisane 24 czerwca 1945. A, 5427-5443 

Wspaniały poranek naprawdę zachęca do spaceru. Mieszkańcy domu Zeloty 

wstają z posłań i wychodzą z domu, jak pszczoły na widok pierwszego 

promienia słońca. Podnoszą się pośpiesznie i wychodzą odetchnąć czystym 

powietrzem sadu Łazarza, który otacza małe gościnne domostwo. Szybko 

dołączyli do nich ci, którzy spali u Łazarza, to znaczy Filip, Bartłomiej, Mateusz, 

Tomasz, Andrzej i Jakub, syn Zebedeusza. Słońce wnika radośnie wszystkimi 

oknami i przez otwarte na oścież drzwi, a pokoje, proste i czyste, przybierają 
złoty odcień. Ożywia kolory szat i sprawia, że błyszczą włosy i rzęsy. 

Maria Alfeuszowa i Salome zajęte są obsługiwaniem mężczyzn, mających wielki 

apetyt. Maryja ze swej strony nadzoruje sługę Łazarza, który czesze Margcjama 
z wielką wprawą, jakiej pewnie nie posiadał jego pierwszy fryzjer.  

«Na razie tak – mówi sługa. – Potem, gdy ofiarujesz Bogu twe dziecięce włosy, 

mocno ci je skrócę. Nadchodzą upały i będzie ci lepiej bez włosów na szyi. I 

wzmocnią się. Są suche i łamliwe, zaniedbane. Widzisz, Maryjo? Potrzebują 

troski. Teraz namaszczę je oliwą, aby trzymały się na miejscu. Czujesz, moje 

dziecko, jaki piękny zapach? To oliwa Marty. Migdał, palma i najdelikatniejsze 

owoce o najrzadszym zapachu. Bardzo dobra. Moja pani nakazała mi zachować 
to małe naczynie dla dziecka. O, tak! Teraz wyglądasz na syna królewskiego.» 

Sługa – który być może jest cyrulikiem w domu Łazarza – klepie Margcjama w 

policzek, pozdrawia Maryję i odchodzi zadowolony. 

«Chodź, ubiorę cię» – mówi Maryja do chłopca, który na razie ma na sobie małą 

tunikę z krótkimi rękawami. Sądzę, że to jest koszula albo coś, co w tamtym 

czasie za nią służyło. Z powodu delikatności lnu pojmuję, że stanowiła część 

garderoby Łazarza - dziecka. Maryja zdejmuje z niego ręcznik, w który był 

owinięty, i podaje mu odzienie pomarszczone przy szyi i nadgarstkach. Na 

wierzch zakłada mu czerwoną szatę z wełny z szerokim wycięciem i z 

obszernymi rękawami. Błyszczący len wygląda na bardzo biały przy szyi i przy 

mankietach z czerwonego, matowego materiału. Ręka Maryi zdołała w nocy 

skrócić szatę oraz rękawy. Teraz wszystko dobrze pasuje, zwłaszcza wtedy, gdy 

Maryja przewiązuje talię jedwabistym pasem, zakończonym pomponem z białej 

i czerwonej przędzy. Chłopiec nie wygląda już na ubogiego malca, jakim był 
przed kilkoma dniami. 

«Idź teraz pobawić się, ale nie zbrudź się, a Ja się w tym czasie przygotuję» – 

mówi Maryja, głaszcząc go. Wychodzi, podskakując zadowolony, na 
poszukiwanie swych dorosłych przyjaciół. 

Pierwszym, który go widzi, jest Tomasz: 

«Jaki jesteś piękny! Jak na zaślubiny! Nie mogę się z tobą równać...» – mówi 

zawsze pogodny Tomasz, otyły i spokojny. 

Bierze go za rękę, mówiąc: 

«Chodź, pójdziemy do niewiast. Szukały cię, chcąc cię nakarmić.» 

Wchodzą do kuchni. Tomasz, wołając swym mocnym głosem, sprawia, że dwie 

Marie – pochylone nad paleniskiem – podskakują: 

«Oto młody człowiek, który was potrzebuje!» 

Śmiejąc się pokazuje dziecko, ukryte za jego wysoką sylwetką. 
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«O! Mój drogi! Ależ chodź, niech cię ucałuję! Popatrz, Salome, jak mu ładnie!» – 

woła Maria Alfeuszowa. 

«To prawda! Teraz musi tylko przytyć. O tym jednak sama pomyślę. Chodź, 

niech i ja cię ucałuję» – odpowiada Salome. 

«Jezus chce go powierzyć pasterzom...» – stwierdza Tomasz. 

«Nigdy! W tym mój Jezus się myli. [wykrzykuje Maria Alfeuszowa.] Czego 

chcecie i co umiecie robić, wy, mężczyźni? Sprzeczać się... jesteście bowiem 

raczej kłótliwi... jak kozły, które się lubią, lecz bodą rogami... jeść, mówić, mieć 

tysiące potrzeb i uważać, że Nauczyciel powinien myśleć jedynie o was... w 

przeciwnym razie się dąsacie... Dzieci potrzebują matek, prawda? Jak się 
nazywasz?» 

«Margcjam.» 

«Ach, tak! Moja Maryja mogła jednak dać ci łatwiejsze imię!» [– dodaje Maria 

Alfeuszowa.] 

«To niemalże Jej [imię]!» – woła Salome. 

«Tak, ale Jej jest prostsze. Nie ma tych trzech głosek w środku... Trzy, to zbyt 

wiele...» 

Wszedł Iskariota i mówi: 

«Ona wzięła imię, które dokładnie oznacza to, co ma oznaczać... w dawnym 

języku.» 

«Dobrze, ale jest zbyt trudne... dlatego pomijam jedną zgłoskę i mówię 

Marcjam. To łatwiejsze i nic się z tego powodu nie stanie. Prawda, Szymonie?» 

Piotr – który akurat przechodził koło okna i rozmawiał z Janem z Endor – 
podchodzi i mówi: 

«Czego chcesz?» 

«Mówiłam, że będę nazywać chłopca Marcjam, to łatwiejsze.» 

«Masz rację, niewiasto. Jeśli Matka pozwoli, ja także będę go tak nazywał. Ależ 

ty jesteś ładny! Ale ja także. Co? Patrzcie!» 

Rzeczywiście, Piotr jest cały wyszczotkowany, policzki wygolone, włosy i broda 

dobrze uczesane, naoliwione, szata nie wygnieciona, sandały wyglądają jak 

nowe, tak są czyste i czymś nabłyszczone. Niewiasty podziwiają go, a on śmieje 
się, zadowolony. 

Dziecko skończyło posiłek i wychodzi do swego wielkiego przyjaciela, którego 

wciąż nazywa “ojcem”. 

Oto Jezus przybywa z Łazarzem, z jego domu, i mówi do chłopca, biegnącego 

Mu na spotkanie: 

«Pokój nam, Margcjamie. Dajmy sobie pocałunek pokoju.» 

Łazarz, pozdrowiony przez chłopca, głaszcze go i daje mu coś słodkiego. 

Wszyscy gromadzą się wokół Jezusa. Także Maryja – ubrana w szatę wełnianą 

koloru turkusu, na której upięła ciemniejszy płaszcz – idzie, śmiejąc się do 
Syna. 
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«W takim razie możemy iść – mówi Jezus. – Ty, Szymonie, z Matką i dzieckiem, 

jeśli zależy ci na dokonaniu zakupu, nawet teraz, gdy Łazarz o wszystko 
zadbał.» 

«Ależ oczywiście! A poza tym... choć jeden raz będę mógł powiedzieć, że 

mogłem towarzyszyć Twojej Matce, a to wielki zaszczyt.» 

«W takim razie idź. Ty, Szymonie, będziesz Mi towarzyszył do twoich 

trędowatych przyjaciół...» 

«Naprawdę, Nauczycielu? Zatem, jeśli pozwolisz, pobiegnę przodem zgromadzić 

ich... Dojdziesz do mnie... Wiesz dobrze, gdzie ich znaleźć...» 

«Tak, idź. Niech inni robią, co chcą. Jesteście wszyscy wolni aż do środowego 

poranka. O trzeciej godzinie wszyscy [spotkamy się] u Bramy Złotej.» 

«Ja idę z Tobą, Nauczycielu» – mówi Jan. 

«Ja też» – mówi jego brat, Jakub. 

«I my także» – mówią dwaj kuzyni [Pana]. 

«Ja też idę [z Tobą]» – stwierdza Mateusz, a z nim – Andrzej. 

«I ja chciałbym iść z Tobą... jednak skoro mam dokonać zakupu... nie mogę iść» 

– mówi Piotr, ogarnięty dwoma pragnieniami. 

«To można pogodzić. Najpierw pójdziemy do trędowatych. W tym czasie Moja 

Matka z dzieckiem pójdzie do domu przyjaciółki w Ofel. Potem odnajdziemy Ją i 

kiedy ty pójdziesz [dokonać zakupu], Ja wraz z innymi odwiedzę Joannę. 
Spotkamy się w Getsemani na posiłek i o zmierzchu powrócimy tutaj.» 

«Ja, jeśli pozwolisz, pójdę odnaleźć kilku przyjaciół...» – mówi Judasz 

Iskariota. 

«Przecież powiedziałem: czyńcie, co uważacie [za słuszne].» 

«W takim razie idę do krewnych. Być może przybył już mój ojciec, a wtedy 

przyprowadzę go do Ciebie» – mówi Tomasz. 

«A my dwaj, Filipie? Moglibyśmy iść do Samuela.» 

«Zgoda» – odpowiada Filipowi Bartłomiej. 

«A ty, Janie – pyta Jezus męża z Endor – wolisz pozostać tu, aby ułożyć książki, 

czy też iść ze Mną?» 

«Naprawdę wolę iść z Tobą... Książki... już mi się mniej podobają. Wolę czytać 

Ciebie, Żyjącą Księgę.» 

«Chodź więc. Żegnaj, Łazarzu, do...» 

«Ależ ja także idę. Z moim nogami jest nieco lepiej. Po [spotkaniu z] 

trędowatymi zostawię Cię i pójdę do Getsemani, aby czekać na Ciebie.» 

«Chodźmy. Pokój z wami, niewiasty.» 

Aż do okolic Jerozolimy idą wszyscy razem. Potem rozdzielają się. Iskariota 

podąża sam w swoją stronę i wchodzi do miasta, prawdopodobnie od strony 

wieży Antonia. Tomasz, Filip i Natanael przechodzą jeszcze kilkadziesiąt metrów 
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z Jezusem i towarzyszami. Następnie wchodzą do miasta przez przedmieście 

Ofel, w tym samym czasie co Maryja i dziecko. 

«A teraz chodźmy zobaczyć się z tymi nieszczęśliwymi!» – mówi Jezus. 

Odwraca się tyłem do Jerozolimy i kieruje się ku odosobnionemu miejscu, 

położonemu na zboczach kamienistego wzgórza, które znajduje się pomiędzy 

dwoma drogami prowadzącymi z Jerycha do Jerozolimy. To dziwne miejsce, do 

którego dochodzi się przez rodzaj szerokich schodów. Po pierwszym stopniu 

wchodzi się na ścieżkę. Pierwszy stopień znajduje się o około trzy metry 

powyżej ścieżki, tak samo następny. To miejsce wysuszone, martwe... bardzo 
smutne. 

«Nauczycielu – woła Szymon Zelota – jestem tutaj! Zatrzymaj się, abym Ci mógł 

pokazać drogę...» 

Zelota – który wsparł się o skałę, aby mieć nieco cienia – podchodzi i prowadzi 

Jezusa ścieżką po stopniach w kierunku Getsemani, oddzielonego drogą 
prowadzącą od strony góry Oliwnej do Betanii. 

«Już jesteśmy [na miejscu]. Żyłem pośród grobów w Siloan i tu znajdują się 

moi przyjaciele. Jedna część z nich. Inni są w Dolinie Hinnom, ale nie mogą 
przyjść... Musieliby przejść przez drogę i ujrzano by ich.» 

«Pójdziemy i do nich.» 

«Dziękuję! Za nich i za mnie.» 

«Są liczni?» 

«Zima wielu zabiła, lecz tu jest jeszcze pięciu z tych, do których przemawiałem. 

Czekają na Ciebie. Oto oni, na skraju swego więzienia...» 

To w przybliżeniu jakby dwanaście widm. Mówię “w przybliżeniu”, gdyż pięciu 

można odróżnić wyraźnie, bo stoją, natomiast inni – z powodu szarości skóry, 

zdeformowania twarzy – są ledwie widoczni spoza kamieni. Widać ich 

niewyraźnie: jest ich około pięciu. Pomiędzy nimi stoi jedna wyprostowana 

niewiasta. Można ją odróżnić jedynie po jej białych włosach, które opadają – nie 

uczesane, twarde i brudne – na ramiona, aż do pasa. Co do reszty nic nie 

wskazuje na płeć, bo choroba bardzo rozwinięta uczyniła z niej szkielet, 

pozbawiając ją kobiecych kształtów. Podobnie wśród mężczyzn tylko jeden ma 
wąsy i brodę. Innych pozbawiła włosów wyniszczająca choroba. Wołają: 

«Jezu, nasz Zbawicielu, miej litość nad nami! Jezu, Synu Dawida, ulituj się!» – i 

pokazują ręce zdeformowane, pokryte ranami.  

«Cóż chcecie, abym wam uczynił?» – pyta Jezus, patrząc w stronę tych 

nieszczęśników. 

«Abyś nas uwolnił od grzechu i od choroby.» 

«Od grzechu ocala wola i skrucha...» 

«Ty jednak, jeśli chcesz, możesz zmazać nasze grzechy. Przynajmniej je, jeśli 

nie chcesz uzdrowić naszych ciał.» 

«Jeśli wam powiem: “wybierzcie jedną z tych dwóch rzeczy”, czego będziecie 

chcieli?» 

«Przebaczenia Bożego, Panie, aby mniejsza była nasza rozpacz.» 
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Jezus z promiennym uśmiechem czyni znak zgody. Potem podnosi ramiona i 

woła: 

«Bądźcie wysłuchani. Ja tego chcę!» 

Wysłuchani! Może chodzić zarówno o grzech jak i o chorobę lub też o obydwie 

rzeczy, dlatego pięciu nieszczęśliwców trwa w niepewności. Apostołowie jednak 

nie są niepewni i nie mogą powstrzymać się od okrzyków “hosanna”, na widok 

trądu znikającego jak płatki śniegu wpadającego w ogień. Wtedy pięcioro 

[trędowatych] pojmuje, że zostali całkowicie wysłuchani. Ich krzyki rozlegają 

się jak zwycięskie salwy. Całują się i posyłają pocałunki Jezusowi, nie mogąc 

pośpieszyć do Jego stóp. Potem odwracają się do swych towarzyszy ze słowami: 

«A wy, wy jeszcze nie chcecie wierzyć? Jakże nieszczęśliwi jesteście!» 

«Bądźcie dobrzy! Wasi biedni bracia muszą się zastanowić. Nie mówcie nic na 

nich. Nie narzuca się wiary. Głosi się ją pokojem, łagodnością, cierpliwością, 

stałością. To zrobicie po waszym oczyszczeniu, tak jak Szymon uczynił to dla 

was. Zresztą cud jest już sam w sobie głoszeniem. Wy, którzy jesteście 

uzdrowieni, idźcie raczej poszukać kapłana. Wy, chorzy, oczekujcie nas dziś 
wieczorem. Przyniesiemy wam żywność. Pokój niech będzie z wami.» 

Jezus schodzi znowu ku drodze. Towarzyszą Mu błogosławieństwa wszystkich. 

«A teraz chodźmy do Doliny Hinnom» – mówi Jezus. 

«Nauczycielu... chciałbym iść, ale zdaję sobie sprawę, że nie potrafię. Pójdę do 

Getsemani» – tłumaczy się Łazarz. 

«Idź, idź, Łazarzu. Pokój niech będzie z tobą.» 

Kiedy Łazarz oddala się powoli, Jan apostoł mówi: 

«Nauczycielu, idę z nim. Jest zmęczony, a droga nie jest dobra. Potem przyjdę 

do Ciebie do Doliny Hinnom.» 

«Dobrze, idź. Chodźmy.» 

Przechodzą przez Cedron, idą niedaleko południowego zbocza góry Tofet. 

Wchodzą do małej dolinki, całej napełnionej grobami i śmieciami. [Nie ma tu] 

drzew ani jakiejkolwiek osłony przed słońcem. Pali ono na stronie południowej 

całym swoim ogniem i rozgrzewa kamienie tych nowych piekielnych tarasów, u 

których podstaw dymią cuchnące ognie, powiększające upał. We wnętrzu tych 

grobów, podobnych do pieców krematoryjnych, znajdują się już biedne, 

wyniszczone ciała... Siloan musi być straszliwe zimą, tak wilgotne i zwrócone ku 

północy, lecz i straszliwe w lecie... 

Szymon Zelota wydaje przyzywający okrzyk i najpierw trzech trędowatych, 

potem dwóch, następnie jeden i jeszcze jeden podchodzą, jak mogą, aż do 

granicy, jaka została im narzucona. Są tu dwie niewiasty. Jedna trzyma za rękę 

dziecko, któremu przerażający trąd zniszczył szczególnie twarz. Jest ślepe... 

Mężczyzna – pełen godności pomimo wynędzniałego stanu – zabiera głos w 

imieniu wszystkich: 

«Niech będzie błogosławiony Mesjasz Pana, który zstąpił do naszej Gehenny, 

aby wyciągnąć z niej tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zbaw nas, Panie, 

abyśmy nie zginęli! Ocal nas, Zbawicielu! Królu z rodu Dawida, Królu Izraela, 

miej litość nad Twymi poddanymi. O! Pączku z odrośli Jessego – o którym 

powiedziano, że kiedy przyjdzie, nie będzie już zła – wyciągnij Twą rękę, aby 

przygarnąć resztki Twego ludu. Spraw, niech zniknie z nas ta śmierć, otrzyj 
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nasze łzy, bo powiedziano o Tobie, że to uczynisz. Wezwij nas, Panie, na Twe 

wspaniałe pastwiska, do Twoich słodkich wód, bo jesteśmy spragnieni. 

Zaprowadź nas na wieczne wzgórza, na których nie ma już ani błędów, ani 
cierpienia. Ulituj się, Panie...» 

«Kim jesteś?» 

«Jan. Jestem ze Świątyni. Zarażony być może przez kogoś trędowatego. Od 

niedawna, a widzisz, choroba już na mnie wystąpiła. Jednak oni!... Są wśród 

nich tacy, którzy od lat czekają na śmierć. A ta mała jest tutaj od czasu, gdy 

jeszcze nie potrafiła chodzić. Nie zna stworzenia Bożego. Wszystko – co zna lub 

o czym sobie przypomina z cudów Boga – to te groby, to bezlitosne słońce i 
gwiazdy nocy. Litości dla winnych i dla niewinnych, Panie, nasz Zbawco.» 

Wszyscy uklękli i wyciągnęli ręce. Jezus płacze nad tak wielką nędzą, a potem 

rozwiera szeroko ramiona i woła: 

«Ojcze, Ja tego chcę: zbawienia, życia, wzroku i zdrowia dla nich.»  

Stoi z otwartymi ramionami w wytężonej modlitwie całego Swego ducha. 

Wydaje się, że się rozpromienia i wznosi w modlitwie jak płomień miłości, biały i 

potężny, w mocnym złotym świetle słońca. 

«Mamo, widzę!» – to pierwszy okrzyk. Odpowiada na niego krzyk matki, która 

tuli do serca uzdrowione dziecko. Potem wołają inni uzdrowieni i apostołowie... 

Cud się dokonał. 

«Ty, Janie, który jesteś kapłanem, poprowadzisz twych towarzyszy dla 

dopełnienia rytu. Pokój niech będzie z wami. Wam także przyniesiemy 
wieczorem jedzenie.» 

Udziela błogosławieństwa i zamierza odejść. Jednak trędowaty Jan woła: 

«Chcę iść za Tobą. Powiedz mi, co mam czynić albo dokąd się udać, aby o Tobie 

mówić!» 

«Na tej biednej i opustoszałej ziemi, która potrzebuje nawrócenia do Pana. 

Niech miasto Jeruzalem będzie polem twego działania. Żegnaj!»  

Następnie Jezus mówi do apostołów:  

«A teraz chodźmy znaleźć Matkę.» 

«A gdzie Ona jest?» – pyta wielu. 

«W domu, który zna Jan. W domu młodej dziewczyny, uzdrowionej zeszłego 

roku.» 

Wchodzą do miasta, przemierzają dużą część zaludnionego przedmieścia Ofel, 

[aż dochodzą] do małego białego domku. Jezus wchodzi ze Swym słodkim 

pozdrowieniem do domu, którego drzwi są otwarte. Dochodzi zeń łagodny głos 

Maryi i srebrzysty głos Annalii oraz niższy głos jej matki. Młoda dziewczyna 

upada na twarz w adoracji, matka klęka, a Maryja wstaje. 

Chciałyby zatrzymać Nauczyciela wraz z Matką. Jezus jednak, obiecując 

powrócić innego dnia, błogosławi je i odchodzi. Piotr wychodzi, uszczęśliwiony, 

z Maryją. Obydwoje trzymają za ręce dziecko i wydają się szczęśliwą rodziną. 

Wiele osób odwraca się, by na nich popatrzeć. Jezus spogląda na nich z 
uśmiechem. 
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«Szymon jest szczęśliwy!» – woła Zelota. 

«Dlaczego się uśmiechasz, Nauczycielu?» – pyta Jakub, syn Zebedeusza. 

«Ponieważ widzę w tej grupie wielką obietnicę.» 

«Jaką obietnicę, Bracie? Co widzisz?» – pyta Tadeusz. 

«Oto, co widzę: będę mógł spokojnie odejść, gdy nadejdzie godzina. Nie muszę 

się bać o Mój Kościół. Będzie wtedy mały i wątły jak Margcjam. Będzie w nim 

jednak Moja Matka – aby go trzymać za rękę i służyć mu za Matkę – i będzie w 

nim Piotr, aby mu służyć za ojca. W jego szlachetną i chropowatą dłoń mogę, 

bez niepokoju, włożyć dłoń Mojego rodzącego się Kościoła. Piotr da mu siłę swej 

opieki, a Moja Matka moc Swej miłości. I Kościół wzrośnie... jak Margcjam... To 

naprawdę dziecko - symbol! Niech Bóg błogosławi Moją Matkę, Mojego Piotra i 
ich dziecko, nasze dziecko! Chodźmy teraz do Joanny...» 

...Znowu jesteśmy wieczorem w małym domku w Betanii. Wielu zmęczonych już 

wyszło. Piotr jednak spaceruje po ścieżce. Często podnosi głowę w stronę 

tarasu, na którym siedzi Jezus z Maryją – zajęci rozmową. Jan z Endor 
rozmawia z Zelotą, siedząc z nim pod granatowcem obsypanym kwiatami. 

Maryja wiele już powiedziała, bo słyszę Jezusa, który mówi: 

«Wszystko, co Mi powiedziałaś, jest bardzo słuszne i będę o tym pamiętał. A co 

do Annalii też mówię, że Twoja rada jest odpowiednia. To że narzeczony 

wysłuchał jej z taką gotowością jest dobrym znakiem. Zaprawdę, wielcy w 

Jerozolimie pełni są ociężałości i zawiści – mógłbym nawet rzec: pełni śmieci. 

Natomiast pokorny lud posiada bezcenne perły. Jestem zadowolony, że Annalia 

jest szczęśliwa... To stworzenie, które bardziej należy do Nieba niż do ziemi. 

Być może narzeczony – który teraz osądza według ducha – zdaje sobie z tego 

sprawę i otacza ją szacunkiem pełnym czci. Wskazuje na to jego pomysł, aby 

gdzieś się udać, ażeby nie mącić ludzkim uczuciem czystego przyrzeczenia tej 
dziewczyny.» 

«Tak, Mój Synu. Mężczyzna odczuwa woń dziewictwa... Pamiętam Józefa. Nie 

wiedziałam, jakimi słowami się posłużyć. On nie znał Mojej tajemnicy... A 

jednak pomógł Mi ją wypowiedzieć, bo jego świętość pomogła mu ją odkryć. On 

odczuł woń Mojej duszy... Widzisz też Jana? Jaki pokój!... I wszyscy go 

szukają... Judasz z Kariotu, on sam, chociaż... Nie, Synu, Judasz się nie zmienił. 

Ja to wiem i Ty to wiesz. Nie mówimy o tym, aby nie wzniecać kłótni. Jednak, 

choć nie mówimy o tym, wiemy... i nawet gdy o tym nie mówimy, inni to 

przeczuwają... O! Mój Jezu! Młodzi opowiadali Mi dziś w Getsemani wydarzenie 

z Magdali i to, które miało miejsce w poranek szabatu... Niewinność mówi... bo 

patrzy oczyma swego anioła. Jednak i starsi sobie to uświadamiają... Nie mylą 

się. To istota wymykająca się... Wszystko się w nim wymyka... i boję się go. 

Mam na ustach te same słowa, co Beniamin w Magdali i Margcjam w Getsemani, 
bo odczuwam wobec Judasza taką samą niechęć, jak dzieci.» 

«Nie wszyscy mogą być jak Jan.» 

«Nie wymagam tego! Wtedy na ziemi byłby raj. Mówiłeś Mi jednak o innym 

Janie... O mężu, który zabił... ale on budzi jedynie Moją litość. Judasz wywołuje 

we Mnie lęk.» 

«Kochaj go, Matko! Kochaj go z miłości do Mnie!» 
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«Dobrze, Synu. Ale nawet Moja miłość na nic się nie przyda. To będzie dla Mnie 

cierpienie, a jego obciąży większą winą. O! Dlaczego przyszedł? We wszystkich 
wywołuje zamęt, obraża Piotra, któremu należy się szacunek.» 

«Tak, Piotr jest bardzo dobry. Dla niego wszystko bym uczynił, bo na to 

zasługuje.» 

«Gdyby Cię słyszał, powiedziałby ze swoim dobrym, szczerym uśmiechem: “O, 

Panie, to nieprawda!” I miałby rację.» 

«Dlaczego, Matko?» – [pyta] Jezus, lecz już się uśmiecha, bo zrozumiał. 

«Bo nie chcesz mu sprawić radości, dając mu syna. Powiedział mi o wszystkich 

swych nadziejach i wszystkich pragnieniach... a wszystkie odrzucone.» 

«A nie powiedział Ci o przyczynie, która to usprawiedliwia?» 

«Tak. Powiedział mi o tym i dodał: “To prawda... ale ja jestem człowiekiem, 

biednym człowiekiem. Jezus obstaje przy tym, by widzieć we mnie wielkiego 

człowieka. Ja jednak wiem, że jestem bardzo mizerny, i z tego powodu... On 

mógłby mi dać dziecko. Ożeniłem się po to, aby mieć dzieci... i umrę bez [nich].” 

Piotr pokazał Mi dziecko, które – szczęśliwe z powodu pięknej szaty zakupionej 

przez niego – ucałowało go ze słowami: “Kochany ojciec!” I powiedział Mi też: 

“Widzisz, kiedy ta mała istota – która przed dziesięcioma dniami jeszcze mnie 

nie znała – mówi do mnie w ten sposób, to czuję, że mięknę bardziej niż masło i 

staję się słodszy niż miód i płaczę, bo... każdy mijający dzień oddala mnie od 
niego...”» 

Maryja milknie. Obserwuje Jezusa, przygląda się Jego sylwetce, czeka na Jego 

słowo... Jezus zaś oparł łokieć o kolano i podparł ręką głowę. Patrzy na zieloną 
przestrzeń sadu. 

Maryja ujmuje Jego dłoń i głaszcze ją, mówiąc: 

«Szymon ma to wielkie pragnienie... Kiedy poszliśmy razem bezustannie mówił 

mi o tym i podawał słuszne argumenty, więc... nie potrafiłam mu nic 

odpowiedzieć, aby zamilkł. To te same argumenty, jakie wysuwamy my – 

wszystkie niewiasty i matki. Dziecko nie jest silne. Gdyby on był jak Ty... O, 

wtedy mógłby iść bez lęku i stawić czoła życiu ucznia! Ale on jest tak wątły!... 

bardzo inteligentny, bardzo dobry... ale nic poza tym. Kiedy gołąbek jest 

delikatny, nie może od razu latać tak, jak silne [ptaki]. Pasterze są dobrzy... ale 

to jednak mężczyźni. Dzieci potrzebują kobiet. Dlaczego nie zostawić go 

Szymonowi? Rozumiem jeszcze, że odmawiasz mu dziecka zrodzonego z niego 

samego. Maleństwo jest dla nas jak kotwica. A Szymon – przeznaczony do tak 

wielkiego zadania – nie może mieć więzów, które by go zatrzymywały. 

Powinieneś jednak zgodzić się, że on ma być “ojcem” wszystkich dzieci, które 

mu pozostawisz. Jakże on może być ojcem, skoro nie ma żadnego 

doświadczenia z dzieckiem? Ojciec musi być łagodny. Szymon jest dobry, lecz 

nie jest łagodny. Jest impulsywny i nieprzejednany. Jedynie dziecko może go 

nauczyć subtelnej sztuki współczucia dla słabych... Zastanów się nad 

przeznaczeniem Szymona... To Twój następca! O! Muszę wypowiadać to 

straszliwe słowo! Z powodu całego cierpienia, jakie zadaje Mi wypowiedzenie 

go, posłuchaj Mnie. Nigdy nie poradziłabym Ci czegoś, co nie byłoby dobre. 

Margcjam... Chcesz z niego uczynić doskonałego ucznia... ale to jeszcze dziecko. 

Ty... odejdziesz zanim stanie się [dorosłym] mężczyzną. Komu go więc 

powierzyć dla dopełnienia jego formowania, jeśli nie Szymonowi? W końcu, 

biedny Szymon, wiesz, jakie przeżył udręki – nawet z powodu Ciebie – ze strony 

swej teściowej. A mimo to nie powrócił do żadnej cząstki swej przeszłości, do 

swej wolności sprzed roku, aby pozostawiła go w spokoju teściowa, której 
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nawet Ty nie potrafiłeś zmienić. A jak biedną istotą jest jego małżonka! O! Ona 

tak pragnie kochać i być kochaną. Matka... o!... Mąż? Drogi, ale bardzo twardy... 

Nigdy nie otrzymała żadnego uczucia bez [doświadczenia] wygórowanych 

wymagań... Biedna niewiasta!... Pozostaw jej to dziecko. Posłuchaj, Synu. Na 

razie weźmiemy je ze sobą. Ja też pójdę do Judei. Zaprowadzisz Mnie do jednej 

z Moich towarzyszek ze Świątyni i prawie krewnej, bo też z rodu Dawida. 

Mieszka w Betsur. Chętnie ją ujrzę, jeśli jeszcze żyje. Potem, wracając do 

Galilei, oddamy go Porporze. Kiedy będziemy w okolicach Betsaidy, Piotr go 

zabierze. Gdy przybędziemy tu, daleko, dziecko pozostanie z nią. Ach! Teraz się 
uśmiechasz! Zrobisz więc radość Swej Mamie. Dziękuję, Mój Jezu.» 

«Tak. Niech będzie, jak chcesz.» 

Jezus wstaje i woła głośno: 

«Szymonie, synu Jony, chodź tutaj.» 

Piotr zrywa się i szybko wchodzi po schodach: 

«Czego chcesz, Nauczycielu?» 

«Chodź tutaj, mężu uzurpatorski i deprawujący!» 

«Ja? Dlaczego? Cóż uczyniłem, Panie?» 

«Popsułeś Moją Matkę. To dlatego chciałeś być sam. Co mam ci uczynić?» 

Jezus się uśmiecha, więc Piotr się uspokaja. 

«O! – mówi – naprawdę mnie przestraszyłeś! A teraz się śmiejesz... Czego 

chcesz ode Mnie, Nauczycielu? Mojego życia? Mam tylko je, bo wszystko inne mi 

zabrałeś... ale jeśli chcesz, oddaję Ci je.» 

«Nie chcę ci go zabierać, lecz dać. Jednakże nie nadużywaj twego zwycięstwa i 

nie wyjawiaj innym tajemnicy, mężu przebiegły, który zwyciężyłeś Nauczyciela 

bronią matczynego słowa. Będziesz miał dziecko, ale...» 

Jezus nie może dalej mówić, gdyż Piotr, który był na kolanach, wstaje tak żywo 

i całuje Jezusa w takim porywie, że odbiera mu głos. 

«Podziękuj Jej, Jej, a nie Mnie. Jednakże pamiętaj, że to ma ci pomóc, a nie być 

dla ciebie przeszkodą...» 

«Panie, nie będziesz żałował Twego daru... O! Maryjo! Bądź na zawsze 

błogosławiona, święta i dobra...» 

I Piotr, który ponownie upadł na kolana, płacze, całując dłoń Maryi... 

61. AGLAE U NAUCZYCIELA[por. Mt 26,6-16] 

Napisane 25 czerwca 1945. A, 5443-5452 

Jezus wchodzi sam do domu Zeloty. Po bardzo upalnym słonecznym dniu 

zapada cichy i pogodny zmierzch. Jezus ukazuje się w drzwiach kuchni. 

Pozdrawia. Potem wchodzi po schodach i rozmyśla w przygotowanej już do 

wieczerzy izbie, która [mieści się] na najwyższym poziomie. Pan nie wydaje się 

radosny. Często wzdycha i chodzi tam i z powrotem po pomieszczeniu. Od czasu 

do czasu spogląda na wieś, widoczną przez liczne drzwi wielkiego 

pomieszczenia, tworzącego sześcian nad parterem. Wychodzi także 

pospacerować po tarasie wokół domu. Zatrzymuje się z tyłu, aby popatrzeć na 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#6
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uprzejmego Jana z Endor, który czerpie wodę ze studni, aby ją zanieść bardzo 

zapracowanej Salome. Patrzy, potrząsa głową, wzdycha. Moc Jego spojrzenia 
przyciąga Jana, który odwraca się, patrzy i pyta: 

«Potrzebujesz mnie, Nauczycielu?» 

«Nie, patrzyłem tylko na ciebie.»  

«Jan jest dobry – mówi Salome. – Pomaga mi.» 

«Za tę pomoc także Bóg go wynagrodzi.» 

Jezus po tych słowach wchodzi do izby i siada. Jest tak pogrążony [w myślach], 

że nie zauważa szmeru licznych głosów i hałasu wielu kroków w korytarzu przy 

wejściu, a potem dwojga stóp, które lekko wspinają się po zewnętrznych 

schodach i podchodzą do pomieszczenia. Dopiero gdy Maryja Go woła, podnosi 
głowę. 

«Synu, Zuzanna przybyła do Jerozolimy z rodziną i zaraz przyprowadziła Mi 

Aglae. Czy zechcesz jej wysłuchać, gdy jeszcze jesteśmy sami?» 

«Tak, Matko, zaraz. I niech nikt nie wchodzi przed zakończeniem tej rozmowy. 

Mam nadzieję, że stanie się to przed powrotem innych. Proszę Cię, abyś czuwała 

nad tym, by nie było niedyskretnych ciekawskich... żadnych... a szczególnie 
Judasza, syna Szymona.» 

«Będę troskliwie nad tym czuwać...» 

Maryja wychodzi. Wraca po chwili, trzymając Aglae za rękę. Ona nie ma już na 

sobie, jak wcześniej, szarego płaszcza ani welonu, który opadał jej na twarz, ani 

sandałów wysokich i wymyślnych, ze sprzączkami i paskami. Jest całkiem 

podobna do kobiet tego kraju. Sandały ma płaskie i niskie, bardzo proste – jak 

te, [które nosi] Maryja. Jej szata jest ciemnoniebieska. Na niej upięty ma 

płaszcz. Nosi biały welon jak Izraelitki z ludu, to znaczy ułożony na głowie [w 

taki sposób, że] rąbek opada na ramiona, a twarz jest zakryta tylko częściowo. 

Przed rozpoznaniem ustrzegło Aglae to, że jej ubiór przypominał szaty bardzo 
wielu innych niewiast, oraz fakt, że znajdowała się w grupie Galilejczyków. 

Wchodzi z pochyloną głową, rumieniąc się coraz mocniej przy każdym kroku. 

Sądzę, że gdyby Maryja nie popchnęła jej w kierunku Jezusa, klęczałaby cały 
czas na progu. 

«Oto, Synu, ta, która szuka Cię od dawna. Wysłuchaj jej» – mówi Maryja, kiedy 

[Aglae] znajduje się już blisko Jezusa. Spuszcza zasłony na otwarte drzwi i 
zamyka te, które są najbliżej schodów. 

Aglae zdejmuje małą torbę, którą niosła na plecach, a potem klęka u stóp 

Jezusa i zalewa się łzami. Pochyla się aż do ziemi i płacze, z głową na ramionach 
skrzyżowanych, opartych o podłogę. 

«Nie płacz tak. To już nie ten czas. Płakać musiałaś, kiedy żyłaś w nienawiści do 

Boga. Nie teraz, kiedy Go kochasz i jesteś przez Niego kochana.» 

Ale Aglae ciągle płacze... 

«Nie wierzysz, że tak jest?» 

Pośród szlochania słychać głos: 
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«Kocham Go, to prawda, jak umiem, jak potrafię... Ale chociaż wiem i wierzę, że 

Bóg jest Dobrocią, nie potrafię ośmielić się ufać w Jego miłość do mnie. Zbyt 

wiele grzeszyłam... Może zdobędę któregoś dnia Jego miłość... Ale muszę 

jeszcze wiele płakać... Na razie jestem osamotniona w mojej miłości. Jestem 

sama... Nie jest to jednak pełna rozpaczy samotność lat przeszłych. To 

samotność napełniona pragnieniem Boga, dlatego nie jest już beznadziejna... 
Ale tak smutna, tak smutna...» 

«Aglae, jakże źle znasz jeszcze Pana! Ta tęsknota za Nim jest dla ciebie 

dowodem, że Bóg odpowiada na twoją miłość, że jest twoim przyjacielem, że cię 

wzywa, że cię zaprasza, że pragnie ciebie. Bóg istnieje. Bóg nie potrafi trwać 

obojętnie wobec tęsknoty stworzenia, bo pragnienie to wzniecił w sercach On 

sam: Stwórca i Pan wszystkich stworzeń. Rozpalił to pragnienie, gdyż umiłował 

szczególną miłością duszę, która teraz za Nim tęskni. Pragnienie Boga zawsze 

poprzedza pragnienie stworzenia. On bowiem jest najdoskonalszy i dlatego 

Jego miłość jest o wiele bardziej aktywna i płomienna niż miłość stworzenia.» 

«Ale jak, jakże Bóg może kochać błoto?» 

«Nie próbuj pojąć tego rozumem. Bóg jest bezmiarem miłosierdzia, niepojętym 

dla ludzkiego umysłu. Ale to, czego rozum ludzki nie potrafi zrozumieć, pojmuje 

inteligencja miłości, miłość ducha. Ona rozumie i wchodzi pewnie w tajemnicę, 

którą jest Bóg i w tajemnicę odniesienia duszy do Boga. Wchodzi, mówię ci to. 
Wchodzi, gdyż Bóg tego chce.» 

«O, mój Zbawicielu! A więc naprawdę dostąpiłam przebaczenia? Naprawdę 

jestem kochana? Mogę w to wierzyć?» 

«Czy kiedykolwiek cię okłamałem?» 

«O, nie, Panie! Wszystko, co mi powiedziałeś w Hebronie, sprawdziło się. 

Ocaliłeś mnie – jak powiedziałeś – przez Twoje Imię. Szukałeś mnie, biednej 

zatraconej duszy. Ty dałeś życie mojej martwej duszy, którą nosiłam w sobie. 

Powiedziałeś mi, że jeśli będę Cię szukać, znajdę Cię. I to było prawdą. 

Powiedziałeś, że jesteś wszędzie, gdzie człowiek potrzebuje lekarza i lekarstwa. 

I wszystko jest prawdą, wszystko, co powiedziałeś Aglae: od słów poranka 

czerwcowego, aż do tych, które usłyszałam w „Pięknej Rzece‟...» 

«Powinnaś więc wierzyć także w te słowa.» 

«Tak, wierzę, wierzę! Ale powiedz mi: „Ja ci przebaczam‟!» 

«Przebaczam ci w imię Boga i Jezusa.» 

«Dziękuję... A teraz... Co mam teraz czynić? Powiedz, mój Zbawicielu, co mam 

czynić, aby osiągnąć Życie Wieczne? Mężczyzna – nawet gdy tylko patrzy na 

mnie – już się psuje... Nie mogę żyć w strachu, że zostanę odkryta i osaczona... 

W czasie tej podróży drżałam przy każdym spojrzeniu mężczyzny. Nie chcę już 

grzeszyć ani skłaniać do grzechu. Pokaż mi, jak mam żyć. Cokolwiek to będzie, 

pójdę za tym. Widzisz, że jestem mocna nawet w niedostatkach... I nawet jeśli z 

powodu wielkiej biedy umrę, nie boję się tego. Nazwę śmierć „przyjaciółką 

moją‟, bo mnie wyrwie z niebezpieczeństw ziemi – i to na zawsze. Powiedz, mój 
Zbawicielu.» 

«Idź na miejsce pustynne.» 

«Gdzie, Panie?» 

«Gdzie chcesz. Gdzie cię poprowadzi twój duch.» 
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«Czy jednak będzie do tego zdolny mój duch, zaledwie uformowany?» 

«Tak, ponieważ Bóg cię prowadzi.» 

«A kto mi będzie mówił jeszcze o Bogu?» 

«Twoja wskrzeszona dusza, na razie...» 

«Czy już nigdy Cię nie zobaczę?» 

«Nigdy więcej na ziemi. Ale wkrótce odkupię cię ze wszystkiego i wtedy przyjdę 

do twojego ducha, aby przygotować cię do wstąpienia do Boga.»  

«Jak się dokona moje pełne odkupienie, skoro już Cię nie zobaczę? Jak mi je 

dasz?» 

«Umierając za wszystkich grzeszników.» 

«O, nie! Ty umrzesz!?» 

«Aby dać wam Życie, muszę przyjąć śmierć. Przyszedłem po to w szacie 

ludzkiej. Nie płacz... Wkrótce przyjdziesz tam, gdzie Ja będę – po ofierze Mojej i 
twojej.» 

«Mój Panie! Może chociaż umrę dla Ciebie?» 

«Tak. Ale w inny sposób. Umierać będzie godzina po godzinie twoje ciało z 

powodu pragnienia twojej woli. Już prawie przez rok umiera. Kiedy już całe 
umrze, zawołam cię.» 

«Czy będę mieć siłę zniszczyć moje występne ciało?» 

«Tam, gdzie się znajdziesz, szatan zacznie napadać na ciebie z wściekłą 

gwałtownością w miarę jak będziesz coraz bardziej należeć do Nieba. W 

samotności jednak znajdziesz Mojego apostoła. Był on najpierw grzesznikiem, 
potem został ocalony.» 

«A więc nie tego błogosławionego, który mi mówił o Tobie? Jest zbyt 

szlachetny, żeby mógł być kiedykolwiek grzesznikiem.» 

«Nie tego. Innego. Przyjdzie do ciebie we właściwym czasie. Powie ci to, czego 

jeszcze nie możesz wiedzieć. Idź w pokoju. Błogosławieństwo Boga niech 
spocznie na tobie.» 

Aglae – która ciągle była na kolanach – pochyla się, całując stopy Pana. Nie 

ośmiela się na nic więcej. Potem chwyta torbę, przewraca ją do góry dnem. 

Wypadają z niej proste szaty, mały brzęczący woreczek i pojemniczek z 
delikatnego różowego alabastru.  

Aglae wkłada z powrotem ubrania, podnosi woreczek i mówi:  

«To dla Twoich biednych. Reszta moich klejnotów. Zostawiłam tylko pieniądze 

na jedzenie, na czas podróży... bo – nawet gdybyś tego nie powiedział – 

udałabym się na jakieś oddalone miejsce. To jest dla Ciebie. Mniej słodkie niż 

zapach Twojej świętości. Ale nic lepszego nie mogę dać na ziemi. A mnie służyło 

do najgorszego... Proszę. Oby Bóg mi pozwolił pachnieć przynajmniej jak to, w 
Twojej obecności w Niebie.» 
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Usuwa korek amforki, wylewając jej zawartość na ziemię. Intensywny różany 

zapach wydobywa się falami z posadzki, w którą wsiąka cenny olejek. Aglae 
bierze z powrotem pustą amforkę.  

«To na pamiątkę tej godziny» – mówi. 

Potem pochyla się znowu, aby ucałować stopy Jezusa. Wstaje, wycofuje się, 

wychodzi, zamyka drzwi... Słychać jej kroki. Odchodzi w stronę schodów. 

Słychać jej głos. Zamienia kilka słów z Maryją... a potem – odgłos sandałów na 
stopniach. Potem już nic więcej. 

Po Aglae zostaje jedynie woreczek u stóp Jezusa i przenikliwy zapach unoszący 

się w izbie. Jezus wstaje... bierze woreczek i wkłada w zanadrze. Idzie ku 

drzwiom wychodzącym na drogę. Uśmiecha się na widok niewiasty, która w 

płaszczu Izraelitki oddala się samotnie ku Betlejem. Czyni gest 

błogosławieństwa i potem udaje się na taras, wołając: 

«Mamo!» 

Maryja szybko wchodzi po schodach: 

«Uszczęśliwiłeś ją, Synu. Odeszła umocniona i uspokojona.» 

«Tak, Matko. Gdy powróci Andrzej, przyślij go do Mnie przed wszystkimi.» 

Po chwili słychać głosy powracających apostołów...  

Przybiega Andrzej: 

«Nauczycielu, pytałeś o mnie?» 

«Tak. Chodź tutaj. Niech nikt się o tym nie dowie, ale to słuszne, bym ci o tym 

powiedział. Andrzeju, dziękuję, w imieniu Pana i pewnej duszy.» 

«Dziękujesz? Za co?» 

«Nie czujesz tego zapachu? To wspomnienie po ukrytej pod woalem niewieście. 

Przyszła. Jest ocalona.» 

Andrzej czerwieni się, upada na kolana i nie znajduje ani jednego słowa... Na 

koniec mówi: 

«Teraz się cieszę. Niech Pan będzie błogosławiony!» 

«Tak. Wstań. Nie mów innym, że przyszła.» 

«Będę milczał, Panie.» 

«Idź. Czy Judasz, syn Szymona, jest tutaj jeszcze?» 

«Tak. Towarzyszył nam... mówiąc... wiele kłamstw. Dlaczego on tak postępuje, 

Panie?» 

«Bo jest rozpieszczonym chłopcem. Powiedz Mi prawdę: kłóciliście się?» 

«Nie. Mój brat jest zbyt szczęśliwy ze swoim dzieckiem, aby mieć na to ochotę, 

a inni... wiesz... są bardziej rozważni. Z pewnością jednak wszyscy czują w 

sercach niesmak. [Judasz] po wieczerzy odchodzi... do innych przyjaciół, jak 

mówi... Och, on gardzi prostytutkami!...» 

«Bądź dobry, Andrzeju. Ty także powinieneś być szczęśliwy dziś wieczorem...» 
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«Tak, Nauczycielu. Ja też mam swoje niewidzialne, lecz słodkie ojcostwo. 

Odchodzę.» 

Mija jedna chwila. Wchodzą apostołowie z dzieckiem i Janem z Endor. Za nimi 

idą niewiasty, niosące półmiski i światła. Jako ostatni przybywa Łazarz z 
Szymonem. Kiedy tylko wchodzą do izby, wołają: 

«A więc ten zapach stąd pochodzi?!» 

I wdychają powietrze przeniknięte różanym olejkiem, nasycone nim pomimo 

drzwi szeroko otwartych.  

«Któż to napełnił tę izbę taką wonnością? Może Marta?» – pyta wielu. 

«Moja siostra przez cały dzień nie opuszczała domu» – odpowiada Łazarz. 

«Któż to więc? Jakiś asyryjski satrapa?» – żartuje Piotr. 

«Miłość wybawionej» – mówi poważnie Jezus. 

«Mogła – darując sobie to bezużyteczne popisywanie się wybawieniem – dać na 

biednych to, co wylała. Jest ich tak wielu i wiedzą, że im pomagamy. Nie mam 

już ani jednej monety – mówi Iskariota ogarnięty gniewem. – A musimy kupić 
baranka, wynająć izbę na posiłek paschalny i...» 

«Ależ ja wam wszystko dałem...» – odzywa się Łazarz. 

«To jednak nie jest właściwe. Obrzęd traci swe piękno. Prawo mówi: ”Weźmiesz 

baranka dla siebie i dla swojej rodziny”. Nie mówi: “Przyjmiesz baranka...”» 

Bartłomiej odwraca się gwałtownie, otwiera usta, potem je zamyka. Piotr staje 

się karmazynowy, z trudem bowiem usiłuje zachować milczenie. Zelota jednak – 

który znajduje się w swoim domu i uważa, że wolno mu coś powiedzieć – 
odzywa się: 

«Wszystko to są subtelności rabinów... Proszę cię, abyś je porzucił, i także o to, 

abyś zachowywał się z szacunkiem wobec mojego przyjaciela Łazarza.» 

«Wspaniale, Szymonie! – Piotr nie mówi, lecz wybucha: – Wspaniale! Wydaje mi 

się także, że zapomina się o tym, iż tylko Nauczyciel ma prawo nauczać...» 

Piotr mówi: “zapomina się”. Czyni przy tym heroiczny wysiłek, aby nie rzec: 

“Judasz zapomina”. 

«To prawda... ale... jestem nerwowy, tak. Wybacz mi, Nauczycielu.» 

«Tak. I Ja także ci odpowiem. Wdzięczność to wielka cnota. Jestem wdzięczny 

Łazarzowi tak samo, jak ta ocalona była Mi wdzięczna. Ja, Przywódca was 

wszystkich, rozlewam na Łazarza woń Mojego błogosławieństwa. Czynię to 

również za tych Moich apostołów, którzy nie potrafią tego zrobić. Niewiasta 

wylała na Moje stopy olejek – z radości, że została ocalona. Rozpoznała Króla i 

przyszła do Niego przed wieloma innymi, na których Król rozlał więcej miłości 

niż na nią. Nie zabraniajcie tego czynić, nie krytykujcie jej. Niewiasta ta nie 

będzie mogła Mi towarzyszyć, gdy będę ogłaszany Królem ani wtedy, gdy będę 

namaszczany. Ma już swój krzyż na ramionach. Piotrze, powiedziałeś, że może 

przybył tu asyryjski satrapa. Zaprawdę powiadam ci, że nawet kadzidło Magów, 

tak czyste i cenne, nie było słodsze ani cenniejsze od tego olejku. Olejek 

pomieszał się ze łzami, dlatego tak jest przenikliwy. Pokora podtrzymuje miłość 
i czyni ją doskonałą. Siądźmy do stołu, przyjaciele...» 
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I wizja się kończy na ofiarowaniu pokarmów. 

62. EGZAMIN MARGCJAMA 

Napisane 26 czerwca 1945. A, 5452-5460 

Chyba jest to środowy poranek. Grupa złożona z apostołów i niewiast – na 

przedzie z Janem, Maryją i z chłopcem między nimi – zbliża się do Bramy 

Rybnej. Jest też z nimi Józef z Arymatei, który, wierny danemu słowu, wyszedł 

im na spotkanie. Jezus szuka wzrokiem żołnierza Aleksandra, lecz go nie widzi. 

«Nie ma go tutaj dzisiaj. Chciałem go zapytać, co...» 

Tłum jednak jest tak wielki, że nie można zwrócić się do żołnierzy. Mogłoby to 

też być nieostrożne. Żydzi bowiem są bardziej nieprzejednani niż kiedykolwiek. 

Zbliża się święto, a ponadto – z powodu rozdrażnienia po uwięzieniu Chrzciciela 

– patrzą na Piłata i jego otoczenie jak na wspólników. Domyślam się tego, 

słysząc epitety i sprzeczki, do których stale dochodzi przy Bramie pomiędzy 

żołnierzami i obywatelami. Docierają do mnie także zniewagi... niewybredne i 

nieprzystojne, wybuchające co chwila jak płomień [zapalonej] lampy. Niewiasty 

z Galilei są tym zgorszone. Owijają się bardziej niż zwykle płaszczami i 

welonami. Maryja czerwieni się, lecz idzie pewnym krokiem, wyprostowana jak 

palma. Patrzy na Swego Syna. Jezus nie usiłuje ani przywołać pobudzonych 

Hebrajczyków do rozsądku, ani radzić żołnierzom litości wobec nich. Ponieważ 

zaś jakiś niezbyt piękny epitet dotyka grupę Galilejczyków, Józef z Arymatei 

wychodzi do przodu, staje blisko Jezusa i tłum, rozpoznając go, milknie z 

szacunku wobec niego. 

Wreszcie przechodzą przez Bramę Rybną i rzeka ludzi, która falami wpływa do 
miasta, zmieszana z osłami i stadami [owiec], rozchodzi się ulicami... 

«Oto jesteśmy, Nauczycielu!» – mówi Tomasz, który stoi przy Bramie Rybnej 

wraz z Filipem i Bartłomiejem. 

«Judasza nie ma? Dlaczego jesteście tutaj?» – pyta wielu. 

«Nie. Jesteśmy tu już od świtu, aby nie przyjść zbyt późno, lecz jego nie 

widziałem. Spotkałem go wczoraj. Był z Sadokiem, uczonym w Piśmie, wiesz, 

Józefie? To ten szczupły starzec, z brodawką na powiece. Byli też inni... młodzi. 

Zawołałem: “Witaj, Judaszu”, lecz nie odpowiedział, udając, że mnie nie 

poznaje. Pomyślałem sobie: “Cóż mu jest?” i szedłem za nim kilka metrów. 

Odszedł od Sadoka z kimś, kto wyglądał na lewitę, i oddalił się z innymi, w jego 

wieku, którzy... z pewnością nie byli lewitami... A teraz nie ma go tu... A 

wiedział, że postanowiliśmy przyjść tutaj!» 

Filip nic nie mówi. Bartłomiej – aby powstrzymać się od [wydania] osądu, który 

rodzi mu się w sercu – zaciska wargi tak mocno, że ich nie widać.  

«Dobrze, dobrze! Chodźmy mimo to! Z pewnością nie będę opłakiwał jego 

nieobecności» – mówi Piotr. 

«Poczekajmy jeszcze chwilę. Być może coś zatrzymało go w drodze» – mówi 

poważnie Jezus. 

Opierają się o mur, w cieniu. Niewiasty są razem, a mężczyźni tworzą odrębną 

grupę. Wszyscy są odświętnie ubrani. Piotr ma na sobie naprawdę wytworne 

odzienie. Popisuje się nowiusieńkim okryciem głowy, białym jak śnieg, 

podtrzymywanym taśmą haftowaną czerwienią i złotem. Ma swą najlepszą szatę 

koloru ciemnego granatu, upiększoną nowym, podobnym do nakrycia głowy 
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pasem, z którego zwisa nóż w osłonie. To rodzaj sztyletu z rękojeścią rzeźbioną 

i pochwą z mosiądzu, całą dziurkowaną, przez którą połyskuje ostrze metalu. 

Inni także są bardziej lub mniej uzbrojeni. Jedynie Jezus nie posiada broni. Jest 

w szacie ze śnieżnobiałego lnu, ma płaszcz w kolorze lazuru, który z pewnością 

Maryja utkała zimą. Margcjam ma szatę jasnoczerwoną z galonami 

ciemniejszymi przy szyi i przy mankietach i galonem tego samego rodzaju, 

haftowanym na wysokości pasa i przy brzegach płaszcza, który dziecko trzyma 

złożony na ręce. Głaszcze go z zadowoleniem, podnosząc co jakiś czas 

twarzyczkę to uśmiechniętą, to zatroskaną... Piotr także trzyma w dłoni jakąś 
paczuszkę.  

Mija czas... a Judasz nie przychodzi. 

«Nie jest godny...» – gdera Piotr i być może jeszcze by coś dodał, jednak 

apostoł Jan odzywa się: 

«Może czeka na nas przy Bramie Złotej...» 

Udają się do Świątyni, lecz Judasza tam nie ma. Józef z Arymatei traci 

cierpliwość i mówi: 

«Chodźmy.» 

Margcjam blednie lekko i całując Maryję mówi: 

«Módl się!... Módl się...» 

«Tak, kochanie. Nie bój się. Znasz wszystko tak dobrze...» 

Margcjam czepia się Piotra, ściska kurczowo jego rękę, a nie czując się jeszcze 

dość bezpiecznie, chce wziąć za rękę Jezusa. 

«Ja nie idę, Margcjamie. Będę się za ciebie modlił. Później się zobaczymy.» 

«Nie idziesz, Nauczycielu? Dlaczego?» – pyta zaskoczony Piotr. 

«Bo tak będzie lepiej... »  

Jezus jest bardzo poważny, a nawet powiedziałabym – smutny. Zbawiciel 

dodaje:  

«Józef, który jest sprawiedliwy, pochwali Moje zachowanie.» 

Rzeczywiście, Józef nie zaprzecza tym słowom i swoim milczeniem oraz 
wymownym westchnieniem wyraża potwierdzenie. 

«W takim razie... chodźmy...» – Piotr jest nieco zmartwiony. 

Margcjam chwyta więc rękę Jana i odchodzą. Przed nimi idzie Józef, stale 

pozdrawiany głębokimi ukłonami. Za nimi podąża Szymon i Tomasz. Inni zostają 
z Jezusem.  

Wchodzą do sali, do której w swoim czasie wprowadzono Jezusa. Młody 

człowiek, który pisał coś w kącie, podnosi się natychmiast na widok Józefa i 
pochyla się aż do ziemi. 

«Bóg niech będzie z tobą, Zachariaszu. Idź szybko po Azraela i Jakuba.» 

Młodzieniec oddala się i powraca prawie natychmiast z dwoma rabinami – może 

przewodniczącymi synagog lub uczonymi w Piśmie. Nie wiem, [kim są ci] dwaj 

odpychający osobnicy, przełamujący swą wyniosłość jedynie przed Józefem. 
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Kłaniają mu się. Za nimi wchodzi ośmiu mniej okazałych. Siadają. Stoją tylko ci, 

którzy przyszli z prośbą, i także Józef z Arymatei. 

«Czego chcesz, Józefie?» – pyta najstarszy. 

«Przedstawić waszej wnikliwej ocenie tego syna Abrahama. Doszedł on do 

wieku określonego w Prawie, od którego może sam kierować sobą.» 

«To twój krewny?» – pytają zdumieni. 

«W Bogu wszyscy jesteśmy spokrewnieni. Dziecko jednak jest sierotą, a ten 

człowiek – o którego uczciwości ręczę – przyjął je, aby jego małżeństwo nie 
pozostało bez potomstwa.» 

«Kim jest ten człowiek?» 

«Szymon, syn Jony, z Betsaidy w Galilei, żonaty, lecz nie posiadający dzieci, 
rybak dla świata, a syn Prawa dla Najwyższego.» 

«Galilejczyku, dlaczego przyjmujesz to ojcostwo?» 

«Prawo mówi, że mamy okazywać miłość sierocie i wdowie. Czynię to więc...» 

«Czy jednak chłopak zna Prawo w takim stopniu, by zasługiwać na... 

Odpowiedz, chłopcze, kim jesteś?» 

«Jabes Margcjam, syn Jana, z okolic Emaus. Mam dwanaście lat.» 

«Jesteś więc Żydem. Czy wolno Galilejczykowi opiekować się nim? Zobaczmy, 

co mówią o tym prawa.» 

«A kim ja jestem: trędowatym czy przeklętym?» – krew w Piotrze zaczyna się 

burzyć. 

«Zamilknij, Szymonie. Ja za niego odpowiem. Powiedziałem wam, że ręczę za 

tego człowieka. Znam go tak, jakby był moim domownikiem. Józef Starszy nigdy 

nie zaproponowałby czegoś, co sprzeciwia się Prawu ani prawom. Zechciejcie 

przebadać chłopca sprawiedliwie i bez ociągania, bo dziedziniec pełen jest 

dzieci czekających na egzamin. Z miłości do wszystkich nie bądźcie powolni.» 

«Kto jednak poświadczy, że dziecko ma dwanaście lat i że zostało wykupione w 

Świątyni?» 

«Można tego dowieść, szukając w zapisach. To kłopotliwe poszukiwania, lecz 

można je zrobić. Chłopcze, powiedziałeś mi, że jesteś najstarszy?» [– pyta Józef 

z Arymatei.] 

«Tak, panie. Możesz to sprawdzić, bo zostałem poświęcony w Świątyni i 

wykupiony za przepisaną cenę.» 

«Poszukajmy więc tego zapisu...» – mówi Józef. 

«Nie trzeba – odpowiada oschle dwóch mędrków. – Podejdź tu, chłopcze. 

Powiedz dekalog.» 

Dziecko recytuje go pewnym głosem. 

«Podaj mi ten rulon, Jakubie. Czytaj, jeśli umiesz czytać.» 

«Od którego miejsca, rabbi?» 
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«Gdzie chcesz. W miejscu, na którym spocznie twój wzrok.» – odpowiada 

Azrael. 

«Nie! Tu. Podaj mi zwój – wtrąca się Jakub. Rozwija rulon aż do określonego 

miejsca, a potem mówi: – Tutaj.»  

«”Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za 

dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam przez Swe miłosierdzie. Ukrywać 

tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest 
rozgłaszać...”» 

«Dosyć! Wystarczy! A co to jest?» – pyta Jakub pokazując frędzle swego 

płaszcza. 

«Święte frędzle, panie. Nosimy je, aby nam przypominały przykazania 

Najwyższego Pana.» 

«Czy Izraelita może jeść jakiekolwiek mięso...?» – pyta Azrael. 

«Nie, panie. Tylko to, które jest określone jako czyste.» 

«Powiedz, jakie są przepisy...» 

Dziecko posłusznie wypowiada całą litanię wszystkich: “Nie będziesz...» 

«Dosyć! Wystarczy! Jak na Galilejczyka to wiesz już nawet zbyt wiele. Mężu, 

masz poświadczyć, że twój syn osiągnął pełnoletniość.» 

Piotr z największą uprzejmością – do jakiej jest jeszcze zdolny po tylu 

niegrzecznościach – wygłasza krótką rodzicielską przemowę: 

«Jak widzicie, syn mój doszedł do wieku przepisanego i jest zdolny postępować 

samodzielnie. Zna bowiem Prawo, przepisy, zwyczaje, tradycje, ceremonie, 

błogosławieństwa, modlitwy. Dzięki temu – jak to sami stwierdziliście – mogę ja 

i on prosić o uznanie jego pełnoletniości. Tak naprawdę, to ja miałem 

przemówić jako pierwszy. Jednak zostały tu pogwałcone zwyczaje – ale nie 

przez nas, Galilejczyków – i dziecko zostało zapytane przed ojcem. Mówię więc 

teraz: skoro uznaliście go za zdolnego [do kierowania sobą], od tej chwili nie 

odpowiadam za jego czyny ani przed Bogiem, ani przed ludźmi.» 

«Przejdźcie do synagogi.» 

Mały pochód udaje się do synagogi, mijając nieprzystępne oblicza rabinów, 

których Piotr pozostawił bez słowa. Przed pulpitami i lampami Margcjamowi 

obcinają opadające na ramiona włosy, skracając je do uszu. Potem Piotr – 

otwarłszy pakiecik – wyciąga zeń piękny pas z czerwonej wełny, z żółtym 

haftem. Obwiązuje nim dziecko. Kapłani przywiązują mu na czole i ramieniu 

skórzane opaski. Piotr w tym czasie zajmuje się przymocowaniem świętych 

frędzli do płaszcza, podanego mu przez Margcjama. Piotr jest bardzo 

wzruszony, gdy rozpoczyna się śpiew pochwalny dla Pana!... 

Ceremonia skończona. Wychodzą szybko na zewnątrz i Piotr mówi: 

«Całe szczęście, bo już nad sobą nie panowałem! Widziałeś, Józefie! Nawet nie 

dopełnili rytu. Ale, nieważne... Ty... ty, mój synu, masz kogoś, kto cię 

poświęca... Chodźmy nabyć małego baranka na ofiarę pochwalną dla Pana. 

Małego baranka, tak delikatnego jak ty. Dziękuję ci, Józefie! Ty też podziękuj 
temu wielkiemu przyjacielowi. Bez ciebie potraktowaliby nas bardzo źle.» 
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«Szymonie, jestem szczęśliwy, że mogłem być przydatny komuś tak 

sprawiedliwemu jak ty. Proszę cię: przyjdź do mego domu w Bezeta na ucztę. Z 
tobą – wszyscy, to oczywiste.» 

«Chodźmy powiedzieć o tym Nauczycielowi. Dla mnie... to zbyt wielki 

zaszczyt!» – mówi pokornie Piotr, lecz jego twarz promienieje radością. 

Znowu przechodzą przez dziedzińce i atria do dziedzińca kobiet, gdzie wszystkie 

niewiasty składają życzenia Margcjamowi. Potem idą do atrium przeznaczonego 

dla Izraelitów. Tam znajduje się Jezus z uczniami. Wszyscy stanowią szczęśliwą 

wspólnotę. Piotr idzie złożyć w ofierze baranka. Inni kierują się poprzez portyki 

i dziedzińce ku pierwszemu obrębowi murów.  

Jakże szczęśliwy jest Piotr ze swoim synem – odtąd dojrzałym Izraelitą! Nie 

widzi zmarszczki znaczącej czoło Jezusa, nie zauważa przygnębiającego 

milczenia towarzyszy.  

W sali domu Józefa pytają dziecko o to, co ma zamiar robić w przyszłości. 

Chłopiec odpowiada: “Będę rybakiem, jak mój ojciec”. Dopiero wtedy Piotr 
przez swoje łzy przypomina sobie i pojmuje [przyczynę smutku wszystkich]... 

«Tak... Judasz zaprawił to święto kroplą trucizny... I jesteś tym przygnębiony, 

Nauczycielu... a innych to zasmuciło. Przebaczcie mi wszyscy, że wcześniej nie 
zdałem sobie z tego sprawy... Ech!... Ten Judasz!...» 

Sądzę, że to westchnienie znajduje się we wszystkich sercach... Jezus jednak, 

aby ująć tej trucizny, usiłuje się uśmiechnąć i mówi: 

«Nie dręcz się, Szymonie. Do [pełni] świętowania brakuje tylko twojej 

małżonki... i myślałem też o niej, tak dobrej i zawsze poświęcającej się. 

Wkrótce otrzyma nieoczekiwaną radość i nikt nie wie, jak dobrze ją przyjmie. 

Myślmy o dobru istniejącym na świecie. Chodź. Czy Margcjam dobrze 

odpowiadał? Wiedziałem już wcześniej...» 

Józef wchodzi po wydaniu poleceń sługom: 

«Dziękuję wam wszystkim – mówi. – Odmłodziła mnie ta ceremonia i to, że 

Nauczyciel, Jego Matka, krewni i wy, drodzy uczniowie, zaszczyciliście mnie 

obecnością w moim domu. Chodźcie do ogrodu. Jest tam świeże powietrze i 

kwiaty...» 

Wszystko się kończy.  

63. WIGILIA PASCHY W ŚWIĄTYNI 

Napisane 27 czerwca 1945. A, 5460-5466 

Wigilia Paschy. Sam ze Swymi uczniami – niewiast bowiem nie ma w grupie – 

Jezus czeka na powrót Piotra, który zaniósł baranka na paschalną ofiarę. 

Podczas tego oczekiwania, gdy Jezus rozmawia z chłopcem o Salomonie, Judasz 

przechodzi przez wielki dziedziniec. Jest w grupie młodych mężczyzn. 

Przemawia do nich czyniąc pompatyczne gesty, przyjmując egzaltowane pozy. 

Przybiera postawę mędrca, jego płaszcz nie przestaje powiewać... Myślę, że 
Cyceron nie był bardziej napuszony, gdy wygłaszał swe mowy... 

«Patrzcie, tam jest Judasz!» – mówi Tadeusz. 

«Jest w grupie saforim» – zauważa Filip. 

Tomasz mówi: 
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«Idę posłuchać, co mówi» – i udaje się tam, nie czekając na zakaz Pana, 

którego można by się spodziewać. 

A Jezus... O, jakie oblicze ma Jezus! Wyraża prawdziwe cierpienie i surowy sąd. 

Margcjam – który patrzył na Niego cały czas, gdy ze słodyczą i lekkim smutkiem 

opowiadał mu o wielkim królu izraelskim – dostrzega tę przemianę. Nieomal go 
to przeraża. Potrząsa więc ręką Jezusa, aby zwrócić Jego uwagę, i mówi: 

«Nie patrz! Nie patrz [tam]! Patrz na mnie, ja Ciebie bardzo kocham...» 

Tomaszowi udaje się niepostrzeżenie przyłączyć do Judasza. Idzie za nim kilka 

kroków. Nie wiem, co słyszy. Słyszę jednak, że wydaje niespodziewanie gromki 

okrzyk. Sprawia on, że wiele osób odwraca się, także Judasz, który staje się 
siny z wściekłości: 

«Jakich to nauczycieli ma Izrael! Gratuluję ci, nowa światłości wiedzy!» 

«Nie jestem kamieniem, lecz nasyconą gąbką. Kiedy więc głód spragnionych 

mądrości tego wymaga, wyciskam siebie, aby dać im wszystkie moje żywotne 
soki.» 

Judasz jest napuszony i pełen lekceważenia. 

«Wydajesz się wiernym echem. Echo jednak, aby istnieć, musi pozostawać 

blisko Głosu, w przeciwnym razie zamiera, przyjacielu. Wydaje mi się, że się 

oddalasz. On jest tam. Nie przyjdziesz?» 

Judasz ma wszystkie kolory na twarzy, pełnej nienawiści i odrażającej. [Takim 

go widziałam] w najgorszych chwilach. Jednak opanowuje się i mówi: 

«Żegnam was, przyjaciele. Idę z tobą, Tomaszu, mój drogi przyjacielu. Chodźmy 

zaraz do Nauczyciela. Nie wiedziałem, że jest w Świątyni. Gdybym wiedział, 

szukałbym Go» [– mówi Judasz,] kładąc Tomaszowi rękę na szyi, jakby darzył 
go wielkim uczuciem. 

Tomasz, choć spokojny, nie jest przecież głupi i nie pozwala się zwieść tymi 

zapewnieniami... Pyta nieco podstępnie: 

«Jak to? Nie wiesz, że jest Pascha? I myślisz, że Nauczyciel nie jest wierny 

Prawu?» 

«O, nie! W zeszłym roku jednak pokazywał się, przemawiał... Pamiętam dobrze 

ten dzień. Przyciągnął mnie Swą królewską gwałtownością... Teraz... wydaje mi 
się Kimś, kto utracił siłę. Nie sądzisz?» 

«Ja? Nie. Wydaje mi się Kimś, kto utracił zaufanie...» 

«W odniesieniu do Swej misji. Tak, dobrze mówisz.» 

«Nie. Źle pojmujesz. Stracił zaufanie do ludzi. A ty jesteś jednym z tych, którzy 

się do tego przyczynili. Wstydź się!» 

Tomasz już się nie śmieje! Jest ponury, a jego “wstydź się!” jest jak smagnięcie 

batem. 

«Uważaj na słowa!» – odgraża się Iskariota. 

«A ty uważaj na swe zachowanie. Jesteśmy tu obydwaj Żydami, bez świadków, 

dlatego też mówię ci i powtarzam: “wstydź się!” A teraz milcz! Nie graj tragika 
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ani płaczki, bo inaczej odezwę się wobec wszystkich. Tam jest Nauczyciel i 

towarzysze. Zachowuj się odpowiednio.» 

«Pokój z Tobą, Nauczycielu...» 

«Pokój z tobą, Judaszu, synu Szymona.» 

«To miło odnaleźć Cię tutaj... mam Ci coś do powiedzenia...» 

«Mów.» 

«Wiesz... chciałbym Ci powiedzieć... Czy nie mógłbyś mnie wysłuchać na 

osobności?» 

«Jesteś pomiędzy towarzyszami.» 

«Chciałbym jednak porozmawiać z Tobą sam.» 

«W Betanii jestem sam dla tego, kto Mnie pragnie i Mnie szuka, lecz ty Mnie nie 

szukasz. Uciekasz przede Mną...» 

«Nie, Nauczycielu, nie możesz tak mówić.» 

«Dlaczego wczoraj znieważyłeś Szymona i także Mnie, a z nami – Józefa z 

Arymatei, towarzyszy, Moją Matkę i innych?» 

«Ja? Ależ ja was nie widziałem!» 

«Nie chciałeś nas widzieć. Dlaczego nie poszedłeś – jak było to umówione – 

błogosławić Pana za niewinnego przyjętego przez Prawo? Odpowiedz! Nie 
odczuwałeś nawet potrzeby uprzedzenia, że nie przyjdziesz.» 

«Oto mój ojciec! – woła Margcjam na widok Piotra, powracającego z barankiem 

poderżniętym, pozbawionym wnętrzności i owiniętym w skórę. – Z nim idzie 

Micheasz i inni! Idę tam. Czy mogę wyjść im na spotkanie, dowiedzieć się 
czegoś o moim dziadku?» 

«Idź, synu» – mówi Jezus, głaszcząc go. Dodaje, trącając w ramię Jana z Endor:  

«Proszę, idź z nim i... zatrzymaj ich przez chwilę.» 

Następnie [Jezus] odwraca się do Judasza: 

«Odpowiedz! Czekam.» 

«Nauczycielu... nieprzewidziana powinność... od której nie mogłem się 

wymówić... cierpiałem z tego powodu... ale...» 

«Czyż w całej Jerozolimie nie było nikogo, kto mógłby przynieść twe 

usprawiedliwienie, zakładając, że jakieś miałeś? To już był błąd. Przypomnij 

sobie, że nie tak dawno pewien człowiek porzucił pogrzebanie ojca, aby iść za 

Mną, i że Moi bracia opuścili dom rodzinny pośród [rzucanych na nich] klątw, 

aby iść za Mną, i że Szymon i Tomasz, a z nimi Andrzej, Jakub, Jan, Filip i 

Natanael opuścili rodziny, Szymon Kananejczyk – swoje dobra, aby Mi je oddać, 

a Mateusz – grzech, aby pójść za Mną... I mógłbym tak kontynuować, 

wymieniając ci sto imion. Są i tacy, którzy porzucili swe życie, nawet życie, aby 

iść za Mną do Królestwa Niebieskiego. Jeśli brak ci w takim stopniu 

wspaniałomyślności, bądź przynajmniej uprzejmy. Nie masz miłości, więc 

przestrzegaj choć zasad. Naśladuj – skoro ci się podobają – fałszywych 

faryzeuszy, którzy Mnie zdradzają, którzy nas zdradzają, okazując grzeczność. 
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Twoim obowiązkiem było dotrzymać nam wczoraj towarzystwa, aby nie obrazić 

Piotra. Wymagam, aby przez wszystkich był szanowany. A przynajmniej mogłeś 
uprzedzić.» 

«Popełniłem błąd. Teraz jednak specjalnie przyszedłem do Ciebie, aby Ci 

powiedzieć, że – wciąż z tego samego powodu – nie mogę przyjść jutro. Wiesz... 
Mam przyjaciół ojca i...» 

«Wystarczy. Idź więc z nimi. Żegnaj.» 

«Nauczycielu... Gniewasz się na mnie? Powiedziałeś mi, że będziesz dla Mnie 

ojcem... Jestem nierozważnym chłopcem, lecz ojciec wybacza...» 

«Wybaczam ci, tak, ale odejdź. Niech przyjaciele twego ojca dłużej nie czekają, 

jak i Ja nie dam dłużej czekać przyjaciołom świętego Jonasza.» 

«Kiedy opuszczasz Betanię?» 

«Po skończeniu Przaśników. Żegnaj.» 

Jezus odwraca się i idzie ku wieśniakom, którzy stoją oszołomieni przed 

Margcjamem, tak odmienionym. Robi kilka kroków, potem zatrzymuje się, 
słysząc uwagę Tomasza: 

«Na Jahwe! Chciał Cię ujrzeć w królewskiej gwałtowności! Zaspokoiłeś go!...» 

«Proszę was, zapomnijcie o tym wydarzeniu, jak Ja usiłuję o nim zapomnieć. I 

nakazuję wam milczenie o tym wobec Szymona, syna Jony, Jana z Endor i 

małego. Z powodów, które potraficie pojąć własnym rozumem, nie należy ich 

zasmucać ani gorszyć. I milczcie w Betanii przy niewiastach. Jest tam Moja 
Matka. Pamiętajcie o tym.» 

«Bądź spokojny, Nauczycielu.» 

«Zrobimy wszystko, aby to wynagrodzić.»  

«I aby Cię pocieszyć, tak!» – mówią wszyscy obecni. 

«Dziękuję... O, Pokój wam wszystkim! Izaak was odnalazł. Jestem z tego 

powodu szczęśliwy. Cieszcie się w pokoju waszą Paschą. Moi pasterze będą dla 

was dobrymi braćmi. Izaaku, zanim odejdą, przyprowadź ich do Mnie. Chcę ich 

jeszcze pobłogosławić. Czy już widzieliście chłopca?» 

«O! Nauczycielu, jak mu się dobrze powodzi! Jego zdrowie jest kwitnące! 

Powiemy to staremu ojcu. Jakże będzie szczęśliwy! Ten sprawiedliwy 

powiedział nam, że Jabes jest teraz jego synem... To opatrznościowe! Wszystko 
to powiemy, wszystko!» 

«I też, że jestem synem Prawa... i że jestem szczęśliwy... i że myślę o nim 

zawsze... i żeby nie płakał ani nade mną, ani nad mamą, bo ona jest całkiem 

blisko mnie i jest aniołem też dla niego i będzie przy naszej śmierci. Kiedy Jezus 

otworzy bramy Nieba, to mama, piękniejsza niż anioł, wyjdzie na spotkanie 

starego ojca i zaprowadzi go do Jezusa. On tak powiedział. Powiecie mu o tym? 
Będziecie mogli to powiedzieć?» 

«Tak, Jabesie.» 

«Nie, ja się teraz nazywam Margcjam. To imię dała mi Matka Pana. To tak jakby 

Jej imię. Ona mnie bardzo kocha. Co wieczór kładzie mnie spać i odmawia ze 

mną modlitwy, które mówiła ze Swoim Dzieciątkiem. A potem budzi mnie 
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pocałunkiem i ubiera, i uczy mnie tylu rzeczy. On też. I wszystko tak łagodnie 

wnika do wnętrza, że uczę się bez wysiłku. Mój Nauczyciel!!!»  

Chłopiec tuli się do Jezusa w takim akcie podziwu, że wywołuje powszechne 

wzruszenie. 

«Tak, powiedzcie to wszystko, by starzec nie tracił ufności. Ten anioł modli się 

za niego, a Ja go błogosławię. Was także błogosławię. Idźcie. Pokój niech 

będzie z wami.» 

Grupy rozdzielają się, każda idzie w swoją stronę. 

64. JEZUS UCZY MODLITWY “OJCZE NASZ” 

Napisane 28 czerwca 1945. A, 5466-5478 

Jezus wychodzi z uczniami z domu, znajdującego się blisko murów. Myślę, że 

jest to wciąż dzielnica Bezeta, bo – aby wyjść poza mury – trzeba przejść przed 

domem Józefa. Znajduje się on blisko Bramy, którą – jak słyszałam – nazywa 

się Bramą Heroda. Miasto jest częściowo opustoszałe, w ten spokojny 

księżycowy wieczór. Uświadamiam sobie, że Paschę spożyto w jednym z domów 

Łazarza. Nie jest to Wieczernik, bo ten dom znajduje się po przeciwnej stronie, 

na północy, a [Wieczernik] jest w południowej części Jerozolimy. 

Na progu domu Jezus żegna się bardzo uprzejmie z Janem z Endor. Pozostawia 

go na straży kobiet i dziękuje mu za strzeżenie ich. Całuje Margcjama, który też 

przyszedł na próg domu. Potem oddala się przez Bramę, zwaną Bramą Heroda. 

«Dokąd idziemy, Panie?» 

«Chodźcie ze Mną. Prowadzę was, aby uwieńczyć Paschę perłą rzadką i 

upragnioną. Dlatego właśnie chciałem być tylko z wami. Moi apostołowie! 

Dziękuję, Moi przyjaciele, za waszą wielką miłość do Mnie. Gdybyście wiedzieli, 

jak Mnie ona pociesza, zdziwilibyście się. Widzicie, że kroczę pośród przeszkód i 

ciągłych rozczarowań – waszych rozczarowań. Co do Mnie bowiem – wiedzcie o 

tym – Ja nie doznaję rozczarowań, gdyż nie został Mi udzielony dar 

nieznajomości... Dlatego też radzę wam, abyście pozwolili Mi was prowadzić. 

Jeśli zezwalam na to lub na tamto, nie przeszkadzajcie. Jeśli zatem Ja nie 

działam, aby czemuś położyć kres, także i wy nie myślcie o tym, by to uczynić. 
Każda rzecz w swoim czasie. Miejcie ufność we Mnie, ponad wszystko.» 

Znajdują się na północno-wschodnim skrzydle obrębu murów. Zakręcają i idą w 

pobliże góry Moria – aż do miejsca, gdzie można przejść przez mały most na 

Cedronie. 

«Idziemy do Getsemani?» – pyta Jakub, syn Alfeusza. 

«Nie. Wyżej. Na Górę Oliwną.» 

«O, to będzie piękne!» – mówi Jan. 

«To sprawiłoby też radość małemu...» – szepcze Piotr. 

«O, on przyjdzie tu jeszcze wiele razy! Był zmęczony. To dziecko. Chcę wam dać 

coś wielkiego. Teraz jest właściwy czas, byście to posiedli.» 

Idą pod górę – pomiędzy drzewami oliwnymi, mając Getsemani po prawej 

stronie – i wspinają się jeszcze dalej, aż na szczyt, na którym szumią oliwki. 
Jezus zatrzymuje się i mówi: 
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«Zatrzymajmy się... Moi drodzy, jakże drodzy uczniowie i Moi przyszli następcy, 

podejdźcie do Mnie. Kiedyś – i to nie jeden raz – powiedzieliście Mi: “Naucz nas 

modlić się, jak Ty się modlisz. Naucz nas tak, jak Jan nauczył swoich uczniów, 

abyśmy, jako uczniowie, umieli się modlić takimi samymi słowami jak 

Nauczyciel.” Ciągle odpowiadałem wam: “Uczynię to, kiedy zobaczę w was 

minimum przygotowania potrzebnego do tego, by modlitwa nie stała się próżną 

formułką ludzkich słów, lecz prawdziwą rozmową z Ojcem.” Nadeszła właśnie ta 

[chwila]. Posiadacie już to, co konieczne, aby rozumieć słowa, które należy 

mówić do Boga. I chcę was ich nauczyć dziś wieczorem – w pokoju i miłości, 

panujących pomiędzy nami oraz w miłości i pokoju z Bogiem, w Bożym pokoju i 
miłości.  

Byliśmy posłuszni paschalnemu przepisowi obowiązującemu Izraelitów i 

Bożemu przykazaniu miłości do Boga i bliźniego. Jeden z was wiele cierpiał w 

tych dniach. Cierpiał, choć na to nie zasłużył. Cierpiał z powodu wysiłku, jaki 

podejmował, aby pohamować gniew, wywołany czyimś działaniem. Tak, 

Szymonie, synu Jony, chodź tutaj. Nie ma poruszenia twego szlachetnego serca, 

którego bym nie znał, i dzielę z tobą każdy twój smutek. Twoi towarzysze i 
Ja...» 

«Ale Ty, Panie, zostałeś o wiele bardziej znieważony niż ja! I to było dla mnie 

dodatkowym cierpieniem... większym, nie... bardziej dotkliwym... i jeszcze... 

bardziej... bardziej... No cóż, Judasz czuł odrazę do uczestniczenia w moim 

święcie, dlatego cierpiałem jako człowiek. Widok Ciebie – zasmucanego i 

znieważanego – wywoływał inne cierpienie, podwójne... Ja... nie chcę się 

pysznić i przydawać sobie wartości przez posługiwanie się Twoimi słowami... 

Jednak muszę powiedzieć – i jeśli to pycha, powiedz mi o tym – że cierpiałem w 
mojej duszy... a to bardziej boli.» 

«To nie pycha, Szymonie. Cierpiałeś duchowo, bo Szymon, syn Jony, rybak z 

Galilei, właśnie przemienia się w Piotra Jezusa - Nauczyciela ducha, dzięki 

któremu także Jego uczniowie stają się aktywni duchowo i mądrzy. Chcę dziś 

wieczorem nauczyć was się modlić po to, abyś poczynił postępy w życiu 

duchowym, abyście postąpili naprzód. Jakże się zmieniliście od czasu modlitwy 
w samotności!» 

«Wszyscy, Panie?» – pyta Bartłomiej z lekkim niedowierzaniem. 

«Pojmuję, co chcesz powiedzieć. Mówię o was, jedenastu, nie o innych...» 

«Co się dzieje, Panie, z Judaszem, synem Szymona? Już go nie rozumiemy... 

Wydawał się taki zmieniony, a teraz po naszym odejściu znad jeziora...» – mówi 
zasmucony Andrzej. 

«Zamilknij, bracie. Ja posiadam klucz do tej tajemnicy! On wszczepił w siebie 

coś z Belzebuba. Poszedł do groty w Endor, aby zadziwiać ludzi i... i został 

zaspokojony! Nauczyciel powiedział mu to w tym dniu... W Gamali diabły weszły 

w świnie. W Endor diabły, które wyszły z tego nieszczęśliwego Jana, weszły w 

niego... to zrozumiałe.... zrozumiałe... Pozwól mi to powiedzieć, Nauczycielu! 

Mam to tutaj, w gardle, i jeśli tego nie wypowiem, to pozostanie i zatruje 

mnie...» 

«Szymonie, bądź dobry!» 

«Tak, Nauczycielu... i zapewniam Cię, że nie będę wobec niego niegrzeczny. 

Jednak mówię i myślę, że występny Judasz – to wszyscy pojęliśmy – jest trochę 

spokrewniony ze świnią... i rozumiemy, że demony wybierają chętnie świnie, 

chcąc zmienić... miejsce pobytu. Tak. Powiedziałem.» 
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«Tak mówisz?» – pyta Jakub, syn Zebedeusza. 

«A cóż chcesz innego? Nie ma powodów, by stawać się takim nieznośnym. Jest 

gorzej niż w „Pięknej Rzece‟! Tam mogliśmy myśleć, że miejsce i pora roku tak 

go pobudzają... A teraz...» 

«Jest inna przyczyna, Szymonie...» 

«Powiedz, Nauczycielu, jaka. Będę zadowolony, jeśli zmienię zdanie o moim 

towarzyszu.» 

«Judasz jest zazdrosny i wzburzony z powodu swej zazdrości.» 

«Zazdrosny? O kogo? Nie ma przecież żony, a nawet gdyby ją miał i gdyby 

znajdowała się pomiędzy niewiastami, myślę, że nikt z nas nie okazywałby 
wzgardy wobec niego, ucznia jak my...» 

«Jest zazdrosny o Mnie. Zastanów się. Judasz zmienił się po [pobycie w] Endor i 

w Ezdrelonie. To znaczy wtedy, gdy zobaczył, jak zajmowałem się Janem i 

Jabesem. Teraz zaś – gdy Jan, zwłaszcza Jan, odejdzie ode Mnie do Izaaka – 
zobaczysz, że stanie się ponownie pogodny i dobry.»  

«Ech!... Dobrze. Nie powiesz mi jednak, że nie ma go w swej władzy jakiś mały 

demon. A przede wszystkim... Nie! Powiem to. A przede wszystkim nie powiesz 

mi, że stał się lepszy w tych ostatnich miesiącach. Ja też byłem zazdrosny w 

zeszłym roku... Nie chciałem nikogo więcej poza nami sześcioma, sześcioma 

pierwszymi. Pamiętasz? Teraz, teraz... Pozwól mi jeden raz wziąć Boga na 

świadka mojej myśli. Teraz mówię, że jestem szczęśliwy widząc, jak rośnie 

liczba uczniów wokół Ciebie. O! Chciałbym zdobyć wszystkich ludzi i 

przyprowadzić ich do Ciebie i mieć wszystkie środki, aby dopomóc wszystkim, 

którzy są w potrzebie... tak, aby nędza nie była dla nikogo przeszkodą w dojściu 

do Ciebie. Bóg widzi, czy mówię prawdę. Dlaczego jednak teraz taki jestem? Bo 

pozwoliłem, abyś Ty mnie przemienił. On... nie zmienił się. Przeciwnie... Tak, 
Nauczycielu... To jakiś mały demon nim zawładnął...» 

«Nie mów tego. Nie myśl tak. Módl się, aby wyzdrowiał. Zazdrość to choroba...» 

«Przy Tobie się zdrowieje, jeśli się chce. Ach! Będę go znosił ze względu na 
Ciebie... Ale co to za praca!...» 

«Dałem ci za to nagrodę: [otrzymałeś] dziecko. A teraz nauczę cię modlitwy...» 

«O! Tak, Bracie – mówi Juda Tadeusz. – Rozmawiajmy o tym... i niech się nie 

wspomina o moim imienniku bez przyczyny. Wydaje mi się, że już został 
ukarany. Nie ma go z nami o tej godzinie!» 

[por. Mt 6, 9-15; Łk 11,2-4] «Posłuchajcie. Kiedy modlicie się, mówcie tak: 

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się imię Twoje, niech przyjdzie na ziemię 

Twoje królestwo, jak jest w Niebie. A na ziemi niech będzie spełniana Twoja 

wola, jak w Niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I daruj nam 

nasze długi, jako i my odpuszczamy naszym dłużnikom. I nie wódź nas na 
pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.» 

Jezus wstał, aby odmówić modlitwę. Wszyscy poszli za Jego przykładem, 

skupieni i wzruszeni.  

«Nie trzeba nic innego, Moi przyjaciele. W tych słowach zawiera się jak w 

złocistym kręgu wszystko, czego potrzeba człowiekowi dla ducha, dla ciała i 

krwi. Tym samym prosicie o to, co jest jemu i im potrzebne. A jeśli będziecie 

czynić to, o co prosicie, osiągniecie życie wieczne. Jest to modlitwa tak 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#9
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#1
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doskonała, że fale herezji ani wieki jej nie naruszą. Chrześcijaństwo będzie 

podzielone z powodu kąsania szatana. Liczne części Mojego mistycznego Ciała 

porozrywają się i rozdzielą. Powstaną komórki odizolowane. Stanie się to z 

powodu próżnego pragnienia utworzenia ciała doskonałego, jakim będzie Ciało 

mistyczne Chrystusa, to znaczy utworzone ze wszystkich wiernych 

zjednoczonych w Kościele apostolskim, który – dopóki będzie istniała ziemia – 

pozostanie jedynym prawdziwym Kościołem. Te cząsteczki pooddzielane – a 

przez to pozbawione darów które zostawię Mojemu Kościołowi - Matce, mającej 

żywić Moje dzieci – będą się jednak zawsze nazywać chrześcijanami. Będą 

oddawać cześć Chrystusowi, przypominając sobie zawsze w swoim błędzie, że 

od Niego pochodzą. Otóż i one będą się modlić słowami tej powszechnej 

modlitwy. Zapamiętajcie sobie ją dobrze. Rozważajcie ją stale. Stosujcie się do 

niej w waszym postępowaniu. Nie trzeba niczego innego, aby się uświęcić. 

Gdyby ktoś był sam, w środowisku pogańskim – bez świątyni, bez książek – 

miałby już całą prawdę do rozważenia w tej modlitwie i kościół otwarty w 

swoim sercu przez tę modlitwę. Posiadałby normę [postępowania prowadzącą] 
w sposób niezawodny do uświęcenia. 

[por. Mt 6, 9; Łk 11,2] „Ojcze nasz‟ 

Ja Go wzywam: „Ojcze‟. To Ojciec Słowa, Ojciec Wcielonego. Chcę, abyście i wy 

Go tak nazywali, bo jesteście zjednoczeni ze Mną, jeśli we Mnie pozostajecie. 

Był taki czas, kiedy człowiek musiał padać twarzą do ziemi, aby wzdychać i 

drżeć z przerażenia: „Boże!‟ Kto nie wierzy we Mnie i w Moje słowa, trwa jeszcze 

w tym paraliżującym przerażeniu... Przyjrzyjcie się wnętrzu Świątyni. Nie tylko 

Bóg, lecz także to, co przypomina Boga, jest ukryte za potrójną zasłoną przed 

oczyma wiernych. Oddzielenie przestrzenią, oddzielenie zasłonami, wszystko to 

zostało zastosowane, aby powiedzieć modlącemu się: “Jesteś błotem, a On jest 

Światłością; jesteś nikczemny, a On jest Święty; jesteś niewolnikiem, a On jest 

Królem.” 

A teraz!... Wstańcie! Zbliżcie się! Jestem Kapłanem Wiecznym. Mogę wziąć was 

za rękę i powiedzieć: “Chodźcie”. Mogę chwycić zasłony i zerwać je, odsłaniając 

całkowicie miejsce niedostępne, aż dotąd zamknięte. Zamknięte? Dlaczego? 

Zamknięte z powodu Grzechu, tak, ale jeszcze bardziej – przez znikczemniałą 

myśl ludzi. Dlaczego jest zamknięte, skoro Bóg jest Miłością, skoro Bóg jest 

Ojcem? Ja mogę, muszę i chcę was wprowadzić nie w proch, lecz w błękity; nie 

jako oddalonych, lecz bliskich; nie w szatach niewolników, lecz jako dzieci 

[spoczywające] na sercu Boga. Mówcie: “Ojcze! Ojcze!”. I nie ustawajcie w 

powtarzaniu tego słowa. Czy nie wiecie, że za każdym razem, gdy je 

wypowiadacie, Niebo promienieje radością Boga? Gdybyście tylko tyle mówili – 

ale z prawdziwą miłością – modlilibyście się już w sposób miły Panu. “Ojcze, 

ojcze mój!” – mówią dzieci do swego ojca. Jednym z pierwszych słów, które 

wypowiadają jest: “Matka, ojciec”. Wy jesteście dziećmi Bożymi. Odrodziłem 

was ze starego człowieka, którym byliście. Zniszczyłem go Moją miłością, aby 

dokonać narodzenia człowieka nowego, chrześcijanina. Nazywajcie więc 

słowem, które najwcześniej znają dzieci, Ojca Najświętszego, który jest w 

Niebiosach. 

[por. Mt 6, 9; Łk 11,2]„Święć się Imię Twoje‟ 

O! Imię bardziej od każdego innego święte i słodkie; Imię, które przerażenie 

grzesznika kazało wam zasłaniać innym [określeniem]. Nie, już nie Adonai, już 

nie! To Bóg: ten Bóg, który w nadmiarze miłości stworzył Ludzkość. Niech 

Ludzkość odtąd – wargami oczyszczonymi w kąpieli, którą Ja przygotowuję – 

nazywa Go zawsze Jego Imieniem. Niech usiłuje pojąć pełnią mądrości 

prawdziwe znaczenie tego Niezrozumiałego, gdy – zespolona z Nim w swoich 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-06.htm#9
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najlepszych synach – zostanie wyniesiona do Królestwa, które Ja przyszedłem 

ustanowić. 

[por. Mt 6,10; Łk 11,2] „Niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo, jak jest w 

Niebie‟ 

Pragnijcie z całych sił tego przyjścia. Panowałaby radość na ziemi, gdyby ono 

przyszło: Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, między współobywatelami, 

między narodami. Ponoście cierpienia, trud i ofiary dla tego Królestwa, aby 

ziemia stała się zwierciadłem odbijającym w każdym człowieku życie Nieba. Ono 

nadejdzie. Któregoś dnia to wszystko przyjdzie. Całe wieki łez i krwi, błędów i 

prześladowań, zaćmienia rozpraszanego przez strumienie światła 

promieniującego z mistycznej Latarni Mojego Kościoła poprzedzą chwilę, gdy 

ziemia posiądzie Królestwo Boże. Ten Kościół jest łodzią, która nigdy nie 

zatonie. Jest także podwodną skałą, której nie może naruszyć żadna fala. 

Będzie on przechowywać Światło, Moje Światło, Światło Boże. To będzie jak 

intensywne rozpalenie się gwiazdy, która osiągnąwszy doskonałość istnienia, 

rozpada się – kwiat niezmierzonych ogrodów niebieskich – aby w jaśniejącym 

drżeniu złożyć u stóp swego Stwórcy swe istnienie i miłość. To jednak 

nadejdzie. A potem nastanie Królestwo doskonałe, błogosławione, wieczne – 
Niebieskie.  

[por. Mt 6,10] „Niech na ziemi, jak i w Niebie, będzie spełniana Twoja wola‟ 

Unicestwienie własnej woli – [by dać pierwszeństwo] woli kogoś innego – może 

się dokonać tylko wtedy, gdy osiąga się doskonałą miłość do tej istoty 

stworzonej. Zrezygnowanie z własnej woli na rzecz Woli Bożej może mieć 

miejsce tylko wtedy, gdy dochodzi się do posiadania cnót teologalnych w 

stopniu heroicznym. W Niebie, gdzie wszystko jest bez braków, spełniana jest 

wola Boża. Obyście umieli, wy, synowie Niebios, czynić to, co czyni się w Niebie. 

[por. Mt 6,11; Łk 11,3] „Daj nam chleba naszego powszedniego‟  

Kiedy osiągniecie Niebo, będziecie się karmić tylko Bogiem. Szczęście będzie 

waszym pokarmem. Tu jednak wciąż potrzebujecie chleba. Jesteście dziećmi 

Boga, słuszne jest więc mówić do Niego: “Ojcze, daj nam chleba”. Obawiacie 

się, że was nie wysłucha? O, nie!   

[por. Łk 11,5n] Pomyślcie tylko, że jeden z was ma przyjaciela. Spostrzega, że 

brak mu chleba, aby nakarmić innego przyjaciela lub krewnego, który przyszedł 

do niego przy końcu drugiej straży. Idzie więc do przyjaciela, mówiąc: 

“Przyjacielu, pożyć mi trzy chleby, bo przyszedł do mnie gość i nie mam mu co 

dać jeść”. Czyż może usłyszeć odpowiedź z wnętrza domu: “Nie naprzykrzaj mi 

się, bo zamknąłem już drzwi, zabezpieczyłem okiennice i moje dzieci śpią u 

mego boku; nie mogę wstać i dać ci tego, czego pragniesz”? Nie. Jeśli się 

zwrócił do prawdziwego przyjaciela i jeśli nalega, otrzyma to, o co prosi. 

Mogłoby się zdarzyć, że ten, do którego się zwrócił, jest niezbyt dobrym 

przyjacielem. A jednak też otrzyma z powodu swego nalegania. Proszony 

bowiem o tę przysługę człowiek, aby nie być dłużej niepokojonym, pośpieszy 
się, aby dać mu, ile tylko chce.  

[por. Mt 7, 7n, Łk 11,9n] Wy jednak, prosząc Ojca, nie zwracacie się do 

ziemskiego przyjaciela, lecz do Przyjaciela Doskonałego, którym jest Ojciec 

Niebieski. Dlatego mówię wam: “Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Faktycznie, kto prosi, ten otrzymuje; 

kto szuka, w końcu znajduje; a kto puka, temu otwierają drzwi. Które z ludzkich 

dzieci widzi, że dostaje do rąk kamień, jeśli prosi swego ojca o chleb? Kto widzi, 

że otrzymuje węża zamiast pieczonej ryby? Nikczemnikiem byłby ojciec, gdyby 

tak postąpił wobec dziecka. Już to powiedziałem i powtarzam, aby was 
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przekonać o znaczeniu dobroci i ufności. Skoro człowiek o zdrowych zmysłach 

nie da wam skorpiona zamiast jajka, to z tym większą dobrocią da wam Bóg to, 

o co prosicie! Ponieważ On jest dobry, a wy bardziej lub mniej źli jesteście. 
Proście zatem z miłością pokorną i dziecięcą waszego Ojca o chleb.  

[por. Mt 6,12; Łk 11,4] „Odpuść nam nasze długi, jako i my je odpuszczamy 

naszym dłużnikom‟ 

Istnieją długi materialne i duchowe. Są też długi moralne. Jest długiem 

materialnym moneta lub towar pożyczony, który ma być zwrócony. Długiem 

moralnym jest szacunek wymuszony, a nie odwzajemniony oraz miłość chciana, 

lecz nie okazywana. Długiem duchowym jest posłuszeństwo [należne] Bogu – 

od którego wymaga się wiele, chociaż daje się mało – i miłość wobec Niego. On 

nas kocha i powinien być stale kochany, jak winna być kochana matka, żona, 

dziecko, od których wymagamy tak wiele. Egoista chce mieć, ale nie daje. Ale 

egoista – to antypody Nieba. Mamy długi wobec wszystkich. Od Boga po 

rodziców, od nich aż po przyjaciela, od przyjaciela po bliźniego, od bliźniego po 
sługę i niewolnika. Oni wszyscy są bowiem takimi samymi istotami jak my.   

[por. Mt 6,15] Biada temu, kto nie przebacza! Nie będzie mu przebaczone. Przez 

wzgląd na sprawiedliwość Bóg nie może darować człowiekowi długu – [jaki ten 

ma] wobec Niego, Najświętszego – jeśli człowiek nie przebacza równemu sobie 

bliźniemu.  

[por. Mt 6,13; Łk 11,2] „Nie wódź nas na pokuszenie, ale wybaw nas ode Złego‟ 

Człowiek, który nie odczuwał potrzeby dzielenia z nami uczty Paschalnej, 

zapytał Mnie prawie rok temu: “Jak to, Ty prosiłeś o to, by nie być kuszonym, i o 

pomoc w samej pokusie?” Byliśmy tylko my sami... i odpowiedziałem mu. Potem 

byliśmy we czwórkę, w opustoszałej okolicy, i ponownie udzieliłem mu 

odpowiedzi. Jeszcze mu nie wystarczyło, bo w duchu twardym trzeba zrobić 

wyłom i zniszczyć złą twierdzę zaciętości. Dlatego powtórzę to jeszcze jeden 

raz, dziesięć, sto razy, aż wszystko zostanie zrozumiane. Ale wy – nie 

opancerzeni nieszczęsnymi naukami ani jeszcze bardziej nikczemnymi 

namiętnościami – zechciejcie się modlić w ten sposób. Proście pokornie, aby 

Bóg stawiał przeszkody pokusom. O, pokoro! Znać siebie takim jakim się jest! 

Znać się, ale bez nienawidzenia siebie. Mówcie: “Mogę upaść, nawet jeśli 

wydaje mi się, że tak się nie stanie, bo mój osąd samego siebie nie jest 

doskonały. Dlatego, mój Ojcze, daj mi, o ile to możliwe, wolność od pokus, 

trzymając mnie tak blisko Ciebie, żeby Zły nie mógł mi szkodzić.” Pamiętajcie o 

tym, że to nie Bóg kusi do Zła, lecz że to Zło kusi. Proście Ojca, aby 

podtrzymywał was w waszej słabości do tego stopnia, żeby szatan nie mógł jej 
wodzić na pokuszenie.  

Skończyłem, Moi umiłowani. To jest Moja druga Pascha z wami. W ubiegłym 

roku podzieliliśmy się tylko chlebem i barankiem. W tym roku daję wam 

modlitwę. Inne dary ofiaruję wam w czasie innych świąt Paschy, jakie spędzę z 

wami, abyście – kiedy pójdę tam, gdzie chce Ojciec – w czasie każdego święta 
baranka mojżeszowego, wspominali Mnie, Baranka. 

Powstańcie. Chodźmy. Wejdziemy ponownie do miasta o świcie. Jutro też ty, 

Szymonie, i ty, bracie Mój (wskazuje Judę), pójdziecie po niewiasty i dziecko. 

Ty, Szymonie, synu Jony, i wy pozostali, będziecie ze Mną aż oni powrócą. 

Następnie udamy się razem do Betanii.» 

Schodzą do Getsemani. Wchodzą do domu na spoczynek.  
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65. JEZUS I POGANIE W BETANII 

Napisane 29 czerwca 1945. A, 5478-5491 

W spokoju szabatu Jezus odpoczywa blisko pól lnu, należących do Łazarza, 

całych w kwiatach. Zamiast: “blisko pól lnu” – można by rzec: zanurzony w 

bardzo wysokim lnie, siedzi na skraju bruzdy, pochłonięty własnymi myślami. 

Przy Nim jest tylko kilka milczących motyli i jakaś jaszczurka, która podchodzi z 

szelestem i patrzy na Niego gagatowymi ślepiami, podnosząc trójkątną głowę. 

Gardziel ma jasną, pulsującą. Nic więcej. W to kończące się popołudnie nawet 

najlżejsze tchnienie wiatru nie porusza wysokich łodyg. 

Z daleka, być może z ogrodu Łazarza, dochodzi śpiew jakiejś niewiasty, a z nim 

radosne krzyki dziecka, które z kimś się bawi. Potem jeden, dwa, trzy głosy 
wołające: «Nauczycielu!» 

«Jezu!» 

Jezus podrywa się i wstaje. Wyłania się z tego zielono-błękitnego morza, choć 

len w pełni swego rozkwitu jest wysoki. 

«Janie, On tam jest!» – woła Zelota. 

A Jan z kolei krzyczy:  

«Matko, Jezus jest tam, we lnie!» 

Kiedy Jezus zbliża się ścieżką, prowadzącą w stronę domu, Maryja podchodzi. 

«Czego chcesz, Matko?» 

«Mój Synu, przybyli poganie z niewiastami. Mówią, że dowiedzieli się od 

Joanny, że tutaj jesteś. Mówią też, że oczekiwali na Ciebie w tych dniach przy 

[wieży] Antonia...» 

«A, rozumiem! Już idę. Gdzie oni są?» 

«W domu Łazarza, w ogrodzie. Rzymianie bardzo go lubią, bo on nie odczuwa 

wobec nich odrazy, jaką my mamy. Kazał im wjechać wozami do wielkiego 
ogrodu, aby nikogo nie gorszyć.» 

«To dobrze, Matko. To żołnierze i rzymskie niewiasty. Wiem to.» 

«A czego chcą od Ciebie?» 

«Tego, czego wiele osób w Izraelu nie chce: światłości.» 

«Ale jak w Ciebie wierzą? Jak w kogo – w Boga?» 

«W ich języku: tak. Im bowiem łatwiej niż nam jest przyjąć ideę wcielenia 

jakiegoś boga w śmiertelne ciało.» 

«Uwierzyli więc w Ciebie...» 

«Jeszcze nie, Mamo. Muszę najpierw zburzyć ich wiarę. Na razie jestem w ich 

oczach mędrcem, filozofem – jak mówią. Jednak zarówno to pragnienie 

poznania doktryn filozoficznych, jak i ich skłonność do wiary w możliwość 

wcielenia się jakiegoś boga, pomaga Mi w prowadzeniu ich do prawdziwej 
Wiary. Wierz, ich myśl jest prostsza niż wielu w Izraelu.» 

«Czy jednak są szczerzy? Mówi się, że Chrzciciel...» 
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«Nie. Gdyby to zależało od nich, Jan byłby na wolności i bezpieczny. Tego, kto 

nie jest buntownikiem, zostawiają w spokoju. Więcej jeszcze. Powiadam Ci, być 

przy nich prorokiem – oni mówią: filozofem, bo wzniosłość nadprzyrodzonej 

mądrości jest dla nich zawsze filozofią – to mieć zapewniony szacunek z ich 

strony. Nie martw się tym, Mamo. To nie z ich strony nadejdzie dla Mnie zło...» 

«Ale faryzeusze... jeśli się dowiedzą, co powiedzą o Łazarzu? Ty... to jesteś Ty i 

musisz nieść światu Słowo. Ale Łazarz!... Tak bardzo go już znieważali...» 

«Łazarz jest nietykalny. Oni wiedzą, że chroni go Rzym.» 

«Zostawiam Cię, Synu. Oto Maksymin. On zaprowadzi Cię do pogan.» 

Maryja, która cały czas szła u boku Jezusa, odchodzi pośpiesznie w kierunku 

domu Zeloty. W tym czasie Jezus wchodzi przez żelazną bramę, otwartą w 

obrębie ogrodu, w części oddalonej, gdzie ogród zmienia się w sad, blisko 
miejsca, w którym później będzie grób Łazarza. 

Jest tylko Łazarz i nikt więcej: 

«Nauczycielu, pozwoliłem sobie ich przyjąć...» 

«Dobrze uczyniłeś. Gdzie są?» 

«Tam, w cieniu bukszpanu i wawrzynu. Jak widzisz są w odległości około 

pięciuset metrów od domu.» 

«Dobrze, dobrze... Niech Światło zstąpi na was wszystkich.» 

«Witaj, Nauczycielu!» – mówi Kwintylianus ubrany po cywilnemu. 

Niewiasty wstają na powitanie. Jest Plautyna, Waleria i Lidia, i jeszcze jakaś 

inna kobieta, starsza. Nie wiem, kim jest, ani czy jest im równa rodem, czy też 

niższa. Wszystkie ubrane są bardzo prosto. Nie mają niczego, co by je 
wyróżniało. 

«Chcieliśmy Cię usłyszeć, ale Ty nie przyszedłeś... Pełniłem... straż, żeby Cię 

ujrzeć, ale nie widziałem Cię.» 

«Ja też nie zauważyłem żołnierza, który był Mi przyjacielem, przy Bramie 

Rybnej. Nazywał się Aleksander...» 

«Aleksander? Nie wiem, czy to o niego chodzi. Niedawno jednak musieliśmy dla 

uspokojenia Żydów oddalić jednego żołnierza, którego winą było... rozmawianie 

z Tobą. Teraz jest w Antiochii, lecz być może powróci. Uff! Jakże męczący są ci 

ludzie... Chcą rządzić nawet wtedy, gdy są poddanymi! Trzeba naprawdę 

manewrować, aby nie doprowadzić do poważnych utarczek... Utrudniają nam 

życie, wierz mi... Ty jednak jesteś dobry i mądry. Będziesz z nami rozmawiał? 

Być może wkrótce opuszczę Palestynę. Chciałabym mieć coś po Tobie na 
pamiątkę.» 

«Będę z wami rozmawiał. Tak. Nie zawodzę nigdy. Co chcecie wiedzieć?» 

Kwintylianus patrzy na kobiety pytająco...  

«[Powiedz nam], co chcesz, Nauczycielu» – mówi Waleria. 

Plautyna ponownie wstaje i mówi: 
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«Wiele rozmyślałam... tak wiele chciałabym się dowiedzieć... wszystko, aby 

mieć osąd. Ale – jeśli można zapytać – chciałabym wiedzieć, jak powstaje wiara, 

na przykład Twoja, na gruncie, który określiłeś jako pozbawiony wiary 

prawdziwej. Powiedziałeś, że nasze wierzenia są próżne. Nie mamy zatem nic. 

Jak dojść do posiadania?» 

«Wezmę przykład z czegoś, co posiadacie: świątynie. Wasze budowle sakralne – 

naprawdę piękne, których jedyną niedoskonałością jest to, że są poświęcone 

Niczemu – mogą was pouczyć, jak dochodzi się do posiadania wiary i gdzie 

umieścić wiarę. Przypatrzcie się. Gdzie są budowane? Jakie miejsce, w miarę 

możności, wybiera się dla nich? Jak są budowane? Miejsce jest na ogół 

przestronne, wolne i wzniesione. A jeśli przestronne i wolne nie jest, robi się je 

takim, burząc to co je tarasuje i pomniejsza. Jeśli miejsce nie jest dostatecznie 

wysokie, buduje się ją na stylobacie trójstopniowym, wyższym niż zwyczajny, 

używany w świątyniach postawionych na wzniesieniu naturalnym. Zamknięte w 

świętym obrębie, najczęściej są utworzone z kolumnad i portyków. Między nimi 

znajdują się drzewa poświęcone bogom, źródła i ołtarze, posągi i stele, 

poprzedzone zazwyczaj przez propyleje. Dalej jest ołtarz, gdzie odbywają się 

modły do bóstwa. Naprzeciw tego jest miejsce składania ofiar, bo ofiara 

poprzedza modlitwę. Najbardziej okazałe świątynie są często otoczone 

perystylem – wieńcem z cennych marmurów. We wnętrzu jest przedsionek 

poprzedzający, na zewnątrz lub wewnątrz perystylu, pomieszczenie bożka, 

przedsionek tylny. Marmury, posągi, frontony, akroteriony, tympanony – 

wszystkie wygładzone, cenne, ozdobne – czynią ze świątyni budowlę 
najszlachetniejszą, nawet dla spojrzenia najbardziej prostackiego. Prawda?» 

«Tak, Nauczycielu. Widziałeś je i przestudiowałeś bardzo dobrze» – stwierdza 

chwaląc [Jezusa] Plautyna.  

«Przecież wiemy, że nigdy nie opuszczałeś Palestyny!» – wykrzykuje 

Kwintylianus. 

«Nigdy nie odbywałem podróży do Rzymu lub Aten. Znam jednak architekturę 

grecką i rzymską. Byłem obecny w geniuszu człowieka, który ozdobił Partenon, 

bo jestem wszędzie, gdzie znajduje się życie i przejawy życia. Razem z Tym, od 

którego przychodzę, jestem tam, gdzie mędrzec myśli, rzeźbiarz rzeźbi, poeta 

tworzy, matka śpiewa nad kołyską, człowiek trudzi się nad bruzdami ziemi, 

lekarz walczy z zarazami, istota żywa oddycha, zwierzę żyje, drzewo rośnie. W 

huku trzęsienia ziemi lub w grzmocie błyskawicy, w blasku gwiazd lub fali 

przypływów i odpływów morskich, w locie orła lub w bzykaniu komara – jestem 

z Najwyższym Stwórcą.» 

«A więc... Ty... znasz wszystko? I myśl, i czyny ludzkie?» – pyta jeszcze 

Kwintylianus. 

«Znam je.» 

Rzymianie patrzą na siebie zaskoczeni. Długie milczenie. Potem Waleria 

nieśmiało prosi:  

«Rozwiń Swą myśl, Nauczycielu, abyśmy wiedzieli, co robić.» 

«Dobrze. Wiara budowana jest tak, jak wznosi się świątynie, z których jesteście 

bardzo dumni. Zostawia się przestrzeń dla świątyni, przestronne miejsce wokół 
niej, tworzy się dla niej wzniesienie.» 

«Ale gdzie jest świątynia, w której należy umieścić wiarę, to prawdziwe 

bóstwo?» – pyta Plautyna.  
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«Wiara nie jest bóstwem, Plautyno. Jest cnotą. Nie ma bóstw w prawdziwej 

wierze. Jest tylko jeden i Prawdziwy Bóg.» 

«Zatem... On jest tam w górze, sam w Swoim Olimpie? A co robi, jeśli jest 

sam?» 

«Wystarcza Sobie samemu, ale zajmuje się wszystkim, co jest w stworzeniu. 

Powiedziałem ci już wcześniej: także w bzykaniu komara Bóg jest obecny. Z 

pewnością nie nudzi się. Nie jest jak biedny człowiek, właściciel ogromnego 

cesarstwa, który czuje się znienawidzony i żyje w ciągłym strachu. Jest Miłością 

i żyje kochając. Jego Życie jest ustawiczną Miłością. Wystarcza Sobie samemu, 

bo jest nieskończony i wszechpotężny, bo jest Doskonałością. Bardzo liczne są 

rzeczy stworzone, które [istnieją i] żyją dzięki Jego ustawicznemu pragnieniu, i 

On nie ma czasu się nudzić. Nuda to owoc lenistwa i wada. W Niebie 

Prawdziwego Boga nie ma lenistwa i nie ma wad. Wkrótce będzie miał – oprócz 

aniołów, którzy Mu służą – lud sprawiedliwych radujących się w Nim. I lud ten 
będzie wciąż się powiększał o przyszłych wierzących w Prawdziwego Boga.» 

«Aniołowie to zapewne geniusze?» – pyta Lidia. 

«Nie. Są bytami duchowymi jak Bóg, który ich stworzył.» 

«W takim razie, czym są geniusze?» 

«Tacy, jakich sobie wyobrażacie, są złudą. Nie istnieją w takiej formie, w jakiej 

sobie ich przedstawiacie. Z powodu instynktownej u człowieka potrzeby 

szukania prawdy także wy macie przeczucie, że człowiek nie jest tylko ciałem. 

Przeczuwacie, że z jego zniszczalnym ciałem jest połączona jakaś istota 

należąca do nieśmiertelnych. Dzieje się to dzięki bodźcowi duszy, która jest 

żywa i obecna także u pogan. Ona cierpi w nich, bo jest zawiedziona w swym 

pragnieniu, bo jest spragniona w swej tęsknocie za Bogiem Żywym, którego 

pamięta, w tym ciele, w którym mieszka i które jest kierowane przez pogański 

umysł. [Uważacie, że] geniuszy mają miasta i narody. Wierzycie, czujecie 

potrzebę wierzenia w geniuszy. Przyjmujecie istnienie geniusza 

indywidualnego, rodzinnego, miasta, narodów. Macie “geniusza Rzymu”. Macie 

“geniusza cezara”. I czcicie ich jako niższych bogów. Dojdźcie do prawdziwej 

wiary, a będziecie mieć poznanie i przyjaźń waszego anioła. Nie będziecie go 
uwielbiać, lecz czcić. Tylko Boga należy uwielbiać.» 

«Mówiłeś o bodźcu duszy, która żyje i jest obecna także u pogan, o jej 

cierpieniu z powodu zawiedzenia... A od kogo pochodzi dusza?» – pyta Publiusz 
Kwintylianus. 

«Od Boga. On jest Stwórcą.» 

«Czyż nie rodzimy się z kobiety poprzez połączenie z mężczyzną? Także i nasi 

bogowie zostali zrodzeni w taki sposób.» 

«Wasi bogowie nie istnieją. Są wytworami waszego umysłu, odczuwającego 

potrzebę wierzenia. To pragnienie bowiem jest mocniejsze niż potrzeba 

oddychania. Wierzy nawet ten, kto mówi, że nie wierzy. W coś wierzy. Istotnie, 

samo powiedzenie: “nie wierzę w Boga”, zakłada jakąś inną wiarę – choćby 

tylko w samego siebie, we własny, pełen pychy umysł. Wierzy się jednak 

zawsze. To jest jak z myśleniem. Jeśli mówicie: “Ja nie chcę myśleć” albo też: 

“Ja nie wierzę w Boga” – już przez te dwa wypowiedziane zdania ujawniacie, że 

myślicie i nie chcecie wierzyć w Tego, o którego istnieniu wiecie, a o którym nie 

chcecie myśleć.  
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Co do człowieka – aby wyrażać się prawdziwie – powinniście mówić: “Człowiek 

jest zrodzony, jak wszystkie zwierzęta, ze związku między mężczyzną i kobietą. 

Jednak dusza – czyli to, co odróżnia zwierzę-człowieka od bezrozumnego 

zwierzęcia – pochodzi od Boga. On ją stwarza za każdym razem, gdy rodzi się 

człowiek – ściślej: gdy jest poczęty w łonie. Bóg wszczepia duszę w to ciało, 
które bez niej byłoby tylko zwierzęciem.» 

«A my ją posiadamy: my, poganie? Słuchając tego, co mówią Twoi rodacy, to 

nie sądzę...» – mówi ironicznie Kwintylianus. 

«Każdy człowiek zrodzony z niewiasty ma duszę.» 

«Powiedziałeś jednak, że grzech ją zabija. Jakże więc w nas, grzesznikach, 

może ona żyć?» – pyta Plautyna. 

«Wy nie grzeszycie przeciwko wierze, bo sądzicie, że trwacie w Prawdzie. Gdy 

poznacie Prawdę, a nadal będziecie trwać w błędzie, wtedy zgrzeszycie. 

Podobnie też wiele rzeczy, które dla Izraelitów są grzechem, dla was nim nie są. 

Bo żadne prawo boskie wam tego nie zakazuje. Grzech jest [popełniany] wtedy, 

gdy ktoś świadomie buntuje się przeciwko porządkowi danemu przez Boga i 

mówi: “Wiem, że to, co robię, jest złe, a jednak chcę to uczynić”. Bóg jest 

sprawiedliwy. Nie może karać kogoś, kto popełnia zło w przekonaniu, że robi 

dobrze. Karze tego, kto – mając sposobność poznać Dobro i Zło – wybiera to 
ostatnie i w tym trwa.» 

«Zatem w nas dusza jest żywa i obecna?» 

«Tak.» 

«I cierpiąca? Naprawdę sądzisz, że ona sobie przypomina o Bogu? My sobie nie 

przypominamy łona, które nas nosiło. Nie potrafimy powiedzieć, jakie jest jego 

wnętrze. Dusza – jeśli dobrze zrozumiałam – jest duchowo rodzona przez Boga. 

Czyż może o tym pamiętać, skoro ciało nie przypomina sobie długiego 
przebywania w łonie?» 

«Dusza nie jest bezrozumna, Plautyno. Embrion – tak. Dusza jest dawana, gdy 

zarodek człowieka jest uformowany. Dusza jest, na podobieństwo Boga, 

wieczna i duchowa. Wieczna jest od samego momentu stworzenia. Bóg zaś – 

jako Najdoskonalszy i Wieczny – nie ma początku w czasie, jak i nie będzie miał 

końca. Dusza – bystra, inteligentna, duchowa, dzieło Boga – pamięta. I cierpi, 

bo pragnie Boga: Prawdziwego Boga, od którego pochodzi. Jest spragniona 

Boga. Dlatego właśnie pobudza otępiałe ciało, aby usiłowało zbliżyć się do 

Boga.» 

«Czyli my posiadamy duszę taką, jaką mają ci, których określacie jako 

“sprawiedliwych” w waszym ludzie? Naprawdę taką samą?» 

«[Odpowiedź], Plautyno, musi być różna w zależności od tego, co chcesz 

powiedzieć. Jeśli masz na myśli pochodzenie i naturę, to jest ona pod każdym 

względem równa duszy naszych świętych. Jeśli rozumiesz przez to 

uformowanie, to muszę ci powiedzieć, że jest inna. A jeśli jeszcze mówisz o 

doskonałości osiągniętej przed śmiercią, to różnica może być ogromna. Ale tak 

jest nie tylko z wami, poganami. Także syn tego narodu może całkowicie różnić 

się w życiu przyszłym od świętego. Dusza przechodzi przez trzy fazy: pierwsza – 

stworzenia; druga – nowego stworzenia; trzecia – doskonałości. Pierwsza jest 

wspólna dla wszystkich ludzi. Druga jest właściwa dla sprawiedliwych. Przez 

swą wolę doprowadzają oni duszę do odrodzenia jeszcze pełniejszego, 

jednocząc swe dobre czyny z dobrocią dzieł Bożych. Sprawiają przez to, że 

dusza staje się duchowo bardziej doskonała, niż była poprzednio. Przez to 
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tworzą ogniwo, łączące fazę pierwszą z trzecią. Trzecia faza jest właściwa dla 

błogosławionych, czyli świętych. Przekroczyli o tysiące tysięcy wielkość 

początkową swojej duszy – właściwej dla człowieka – i uczynili z niej coś 
odpowiedniego, by spocząć w Bogu.» 

«Jak możemy robić przestrzeń, miejsce i wzniesienie dla duszy?» 

«Przez zniszczenie wszystkiego, co jest niepotrzebne w waszym ja; przez 

uwolnienie go od wszystkich błędnych poglądów. Z resztek tego wyburzenia 

należy zrobić wzniesienie dla ogromnej świątyni. Dusza ma być wznoszona 
coraz wyżej, na trzech stopniach. 

O wy, Rzymianie, lubicie symbole! Popatrzcie więc na trzy stopnie [świątyni] 

jako na symbole. Mogą wam powiedzieć swe nazwy: pokuta, cierpliwość, 

stałość. Albo: pokora, czystość, sprawiedliwość. Albo: mądrość, hojność, 

miłosierdzie. Albo też wreszcie potrójne wspaniałe imię: wiara, nadzieja, miłość.  

Spójrzcie jeszcze na symbolikę pasa, który – ozdobny i potężny – otacza teren 

świątyni. Trzeba umieć otoczyć duszę – królowę ciała, świątynię Ducha 

Wiecznego – ogrodzeniem, które by ją broniło, nie przygnębiało widokiem 

brzydoty, nie przeszkadzając jednak światłu. Trzeba otoczyć pasem pewnym, 

który odgrodzi od pragnienia i miłości do tego, co niższe – czyli ciało i krew – a 

zwróci do tego, co wyższe: ku duchowi. Odgrodzi przy pomocy woli. Trzeba 

usunąć nierówności, wyszczerbienia, plamy, żyły słabości z marmuru naszego 

ja, aby był doskonały wokół duszy. Równocześnie z pasa ustawionego dla 

ochrony świątyni, [trzeba] uczynić miłosierne schronienie dla bardziej 

nieszczęśliwych, którzy nie wiedzą, co to jest Miłość. Portyki to rozlanie miłości, 

litości, pragnienia, aby inni przyszli do Boga. Są podobne do ramion, które z 

miłością wyciągają się, aby osłonić kołyskę sieroty. A poza pasem – 

najpiękniejsze rośliny, najbardziej pachnące: hołd dla Stwórcy. Obsiejcie pustą 

ziemię, a potem uprawiajcie rośliny – cnoty o wszelkich nazwach – ten drugi 

pas, żywy i kwitnący wokół sanktuarium. A pośród roślin, pośród cnót – źródła. 

Jednym jest miłość, drugim – oczyszczenie. Przed podejściem do bliskich już 

propylei, przed zbliżeniem się do ołtarza, trzeba złożyć ofiarę z cielesności, 

odciąć się od rozwiązłości. A potem – przejść dalej, do ołtarza, aby położyć tam 

dar ofiarny, a potem jeszcze zbliżyć się do pomieszczenia, gdzie jest Bóg, 

przechodząc przez przedsionek. Czym jest to pomieszczenie? Obfitością 

bogactw duchowych, bo nic nigdy nie jest zbyt wielkie, aby stanowić otoczenie 
dla Boga.  

Czy zrozumieliście? Pytaliście Mnie, jak się buduje Wiarę. Powiedziałem wam: 

“Tak, jak się wznosi świątynie.” Widzicie, że to prawda. Czy macie jeszcze coś 
do powiedzenia Mi?» 

«Nie, Nauczycielu. Sądzę, że Flawia zapisała to, co powiedziałeś. Klaudia chce 

to wiedzieć. Zapisałaś?» 

«Dokładnie» – mówi kobieta, podając woskowane tabliczki.  

«Pozostanie, abyśmy mogli ponownie to przeczytać» – mówi Plautyna. 

«To wosk. Zmaże się. Wypiszcie sobie to w sercach. Nie wymaże się więcej.» 

«Nauczycielu, [nasze serca] są zatarasowane pustymi świątyniami. Rzucimy w 

nie Twoje Słowo, aby je zwalić. Ale to długa praca – mówi Plautyna wzdychając 
i kończy: – Wspomnij o nas w Twoim Niebie...» 
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«Idźcie w pokoju, zrobię to. Opuszczam was. Wiedzcie, że wasze przybycie było 

Mi bardzo drogie. Żegnaj, Publiuszu Kwintylianusie. Pamiętaj o Jezusie z 
Nazaretu.» 

Kobiety pozdrawiają Go i odchodzą jako pierwsze. Potem, zamyślony, oddala się 

Kwintylianus. Jezus patrzy, jak odchodzą w towarzystwie Maksymina, który 
odprowadza ich do wozów.  

«O czym myślisz, Nauczycielu?» – pyta Łazarz. 

«Że wielu jest nieszczęśliwych [ludzi] na świecie.» 

«Ja jestem jednym z nich.» 

«Dlaczego, Mój przyjacielu?» 

«Bo wszyscy przychodzą do Ciebie, z wyjątkiem Marii. Jej ruina jest więc 
jeszcze większa?!» 

Jezus patrzy na niego i uśmiecha się. 

«Uśmiechasz się? Czy nie cierpisz z powodu tego, że Maria jest tak oporna na 

nawrócenie? Czyżbyś nie cierpiał widząc mój ból? Marta cały czas płacze, od 

poniedziałkowego wieczora. Kim była ta niewiasta? Wiesz, że przez cały dzień 

mieliśmy nadzieję, że to była ona?» 

«Uśmiecham się, bo jesteś niecierpliwym dzieckiem... I uśmiecham się, bo 

trwonicie wasze siły i łzy. Gdyby to była ona, pobiegłbym wam o tym 

powiedzieć.» 

«A więc to naprawdę nie była ona?» 

«O, Łazarzu!...» 

«Masz rację. Cierpliwości! Jeszcze cierpliwości!... Oto, Nauczycielu, klejnoty, 

które dałeś mi do sprzedania, stały się pieniędzmi dla ubogich. Były bardzo 
piękne. Klejnoty kobiece.» 

«Należały do “tamtej” kobiety.» 

«Tak też myślałem. Ach! Gdybyż należały do Marii... Ale ona... ona... Tracę 

nadzieję, mój Panie!...» 

Jezus obejmuje go i trwa przez chwilę bez słowa. Potem mówi: 

«Proszę cię, abyś o tych klejnotach nikomu nie mówił. Ona musi uciekać przed 

podziwem i pragnieniami jak mały obłok, który wiatr gna dalej, nie 
pozostawiając po nim śladu na lazurze nieba.» 

«Bądź spokojny, Nauczycielu... a za to przyprowadź mi Marię, naszą 

nieszczęśliwą Marię...» 

«Pokój z tobą, Łazarzu. To, co obiecałem, uczynię.» 
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66. PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM 

Napisane 30 czerwca 1945. A, 5491-5502 

«Janie z Endor, chodź tu ze Mną. Muszę ci coś powiedzieć» – mówi Jezus, stając 

na progu domu. 

Mężczyzna biegnie, zostawiając dziecko, które czegoś uczył: 

«Co chcesz mi powiedzieć, Nauczycielu?» – pyta. 

«Chodź ze Mną na górę.» 

Wchodzą na taras i siadają w zacienionym kącie, bo choć to dopiero poranek, 

słońce praży już mocno. Jezus spogląda na pola uprawne, na których dzień po 

dniu ziarno nabiera złocistego koloru, a owoce na drzewach stają się coraz 

większe. Odnosi się wrażenie, że chce doścignąć myślą te przemiany roślin. 

«Posłuchaj, Janie. Sądzę, że Izaak przybędzie dziś z wieśniakami Giokany przed 

ich odejściem. Poprosiłem Łazarza o pożyczenie wozu Izaakowi, dla 

przyśpieszenia ich powrotu. Niech się nie obawiają spóźnienia, za które by ich 

ukarano. Łazarz pożycza wóz, bo on czyni wszystko, co mu mówię. Od ciebie zaś 

chcę czegoś innego. Mam tu pewną sumę, daną Mi przez jedno stworzenie dla 

biednych Pana. Zazwyczaj to jeden z Moich apostołów przechowuje pieniądze i 

rozdaje jałmużnę. Robi to zwykle Judasz z Kariotu, czasem inni. Nie ma 

Judasza. A nie chcę, aby inni wiedzieli, co robię. Nawet Judasz tym razem nie 
dowie się. Ty to uczynisz w Moim imieniu...» 

«Ja, Panie?... Ja? O, nie jestem godny!...» 

«Przyzwyczaisz się do pracy w Moje Imię. Czy to nie dlatego przyszedłeś?» 

«Tak, ale sądziłem, że muszę pracować nad odbudowaniem mojej biednej 
duszy.» 

«Więc daję ci środek. Jak zgrzeszyłeś? Przeciw Miłosierdziu i Miłości. 

Nienawiścią zrujnowałeś swą duszę. Dzięki miłości i miłosierdziu odbudujesz ją. 

Daję ci materiał do tego. Będę się tobą posługiwał głównie do dzieł miłosierdzia 

i miłości. Potrafisz leczyć. Potrafisz mówić. Dzięki temu jesteś zdolny leczyć 

słabości fizyczne i moralne i masz moc, aby to uczynić. Rozpoczniesz tym 

dziełem. Trzymaj sakiewkę. Dasz ją Micheaszowi i jego przyjaciołom. Podziel na 

równe części i zrób to, jak ci mówię. Uczynisz dziesięć części. Potem dasz cztery 

Micheaszowi: jedną dla niego, jedną dla Saula, jedną dla Joela i jedną dla 

Izajasza. Sześć pozostałych dasz Micheaszowi, aby przekazał je staremu ojcu – 

dla niego i jego towarzyszy. W ten sposób doznają pociechy.» 

«Dobrze. Cóż im jednak powiem, aby to wyjaśnić?» 

«Powiesz: “To po to, abyście pamiętali o pewnej duszy, która dostępuje 

wybawienia”.» 

«Ależ oni mogą pomyśleć, że chodzi o mnie! To niesprawiedliwe!» 

«Dlaczego? Czy nie chcesz wybawienia?» 

«Nie jest sprawiedliwe, że mogą pomyśleć, iż to ja jestem ofiarodawcą...» 

«Nie przejmuj się tym i rób, jak ci mówię.» 
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«Jestem posłuszny... ale przynajmniej pozwól mi coś do tego dorzucić. W 

każdym razie... teraz niczego już nie potrzebuję. Książek nie kupuję. Nie muszę 

karmić kur. Dla siebie niewiele mi potrzeba... masz, Nauczycielu. Zatrzymam 
tylko trochę pieniędzy na kupno sandałów...» 

Z sakiewki, którą ma za pasem, wyjmuje wiele monet i dodaje je do tych, które 

trzyma Jezus. 

«Niech Bóg cię pobłogosławi za miłosierdzie... Janie, wkrótce się rozstaniemy, 

bo pójdziesz z Izaakiem.» 

«Zasmuca mnie to, Nauczycielu, ale jestem posłuszny.» 

«Mnie też jest smutno, że się oddalisz, tak jednak Mi potrzeba wędrujących 

uczniów. Ja już nie wystarczam. Wkrótce wyprawię apostołów, potem wyślę 

uczniów. I zdziałasz wiele dobra. Zachowam cię do szczególnych zadań. Na 

razie będziesz się formował z Izaakiem. On jest tak dobry, a Duch Boży 

naprawdę pouczył go w czasie długiej choroby. I to jest człowiek, który zawsze 

wszystko wybaczał... Zresztą rozstać się nie oznacza: już się więcej nie ujrzeć. 

Często będziemy się spotykać i za każdym razem, gdy się zobaczymy, będę 
mówił specjalnie do ciebie. Pamiętaj o tym...» 

Jan pochyla się. Ukrywa twarz w dłoniach, wybuchając szlochem. Jęczy: 

«O! Powiedz mi zaraz coś, co mnie przekona, że mi przebaczono... że mogę 

służyć Bogu... Gdybyś wiedział... teraz, gdy się rozwiał dym nienawiści, kiedy 
widzę moją duszę... i jak... i kiedy myślę o Bogu...» 

«Wiem. Nie płacz. Pozostań pokorny, ale nie poniżaj się. Poniżanie się to pycha. 

Miej jedynie, miej tylko pokorę. Chodźmy, nie płacz...» 

Jan z Endor powoli się uspokaja... Kiedy Jezus to widzi, mówi: 

«Chodź, pójdziemy pod jabłonie. Zgromadźmy towarzyszy i niewiasty. Będę 

mówił do wszystkich, lecz tobie powiem, jak Bóg cię kocha.» 

Schodzą. Gromadzą wokół siebie innych, przybywających stopniowo. Siadają 

kołem w cieniu jabłoni. Także Łazarz, który zajęty był rozmową z Zelotą, 

dołącza się do wszystkich. Razem jest dwadzieścia osób. 

[por. Łk 15,11-32] «Posłuchajcie. To piękna przypowieść, która w bardzo wielu 

wypadkach wskaże wam drogę swoim światłem. 

Pewien człowiek miał dwóch synów. Starszy był poważny, pracowity, życzliwy, 

posłuszny. Jednak był trochę ograniczony. Pozwalał bowiem, by nim kierowano, 

żeby nie męczyć się decydowaniem o sobie. Drugi zaś był bardziej inteligentny 

od starszego. Był jednak też buntowniczy, roztargniony, lubił wygodę i 

przyjemność, był rozrzutny i leniwy. Inteligencja jest wielkim darem Bożym. Ale 

jest darem, którego trzeba używać roztropnie. W przeciwnym razie staje się ona 

jak niektóre leki, które – źle użyte – nie leczą, lecz zabijają. Ojciec zgodnie ze 

swoim prawem i obowiązkiem przywoływał go do życia bardziej roztropnego, 

jednak bez żadnego skutku. Spotykały go tylko niegrzeczne odpowiedzi, a syn 

bardziej utwierdzał się w swych przewrotnych myślach. Wreszcie któregoś dnia, 
po bardziej gwałtownej sprzeczce, młodszy syn powiedział:  

“Daj mi moją część posiadłości. Dzięki temu nie będę więcej słyszał twoich 

upomnień i narzekań brata. Każdemu [daj, co mu się należy,] i niech się to 
wszystko skończy.” 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-15.htm#11
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“Uważaj – odpowiedział ojciec – bo wkrótce zrujnujesz się. Co wtedy zrobisz? 

Pomyśl, że ja – z powodu ciebie – nie będę niesprawiedliwy i nie odbiorę ani 
grosza twemu bratu, aby go dać tobie.”  

“O nic takiego cię nie poproszę. Bądź pewny. Daj mi [tylko] moją część.” 

Ojciec kazał oszacować ziemie i cenne przedmioty. Widząc, że pieniądze i 

klejnoty były warte tyle co ziemia, dał starszemu pola i winnice, trzody i oliwki, 

a młodszemu – pieniądze oraz klejnoty, które młodzieniec szybko sprzedał, 
zamieniając wszystko na pieniądze.  

Uczyniwszy to, po kilku dniach udał się do dalekich krajów, gdzie żył jak wielki 

pan. Trwonił wszystko, co posiadał, w hulankach różnego rodzaju, każąc się 

uważać za syna królewskiego, bo wstydził się powiedzieć: “jestem 

wieśniakiem”. W ten sposób zapierał się ojca. Uczty, przyjaciele i przyjaciółki, 

szaty, wino, uciechy... rozwiązłe życie... Szybko zobaczył, jak zmniejszył się 

majątek i nadeszła bieda. Nędzę powiększyło jeszcze i to, że przyszedł na kraj 

wielki głód, który doprowadził do wyczerpania reszty majątku. Chciał iść do 

ojca. Był jednak pyszny i nie potrafił. Poszedł więc do bogacza z okolicy, byłego 

przyjaciela z dobrych czasów. Prosił go mówiąc: “Przyjmij mnie do grona sług, 
wspominając na czas, kiedy korzystałeś z mojego bogactwa.” 

Widzicie, jak głupi jest człowiek! Woli poddać się pod bat jakiegoś pana zamiast 

powiedzieć do ojca: “Wybacz! Zbłądziłem!”  

Ten młodzieniec poznał wiele niepotrzebnych rzeczy dzięki swej wielkiej 

inteligencji. Nie chciał jednak nauczyć się tego, co powiedział Eklezjastyk: “Kto 

porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do 
gniewu swą matkę.” Był inteligentny, ale nie był mądry.  

Człowiek, do którego się zwrócił – w zamian za tak wiele korzyści, jakie miał 

dzięki niemądremu młodzieńcowi – wyznaczył tego głupca do pilnowania świń, 

znajdował się bowiem w kraju pogańskim i było tam wiele świń. Posłał go na 

swe posiadłości, by doglądał świń. Brudny, obdarty, śmierdzący, wygłodzony – 

bo pokarm był znikomy dla wszystkich sług, a szczególnie dla najniższych, a on, 

cudzoziemiec, dozorca świń i pośmiewisko, za takiego uchodził – widział świnie 

karmiące się żołędziami i wzdychał: “Gdybym mógł przynajmniej tymi owocami 

napełnić sobie żołądek! Ale są zbyt gorzkie! Nawet pomimo głodu nie wydają mi 

się dobre.” I płakał, myśląc o niedawnych obfitych ucztach u tyrana, pośród 

wybuchów śmiechu, śpiewów, tańców... Myślał też o skromnych, a bardzo 

pożywnych posiłkach, w oddalonym domu, o porcjach, które ojciec wydzielał 

wszystkim sprawiedliwie, zachowując dla siebie zawsze najmniej, zadowolony, 

że widzi zdrowy apetyt swoich synów... myślał też o porcjach wydzielanych 

sługom przez tego sprawiedliwego i wzdychał: “Pracownicy mego ojca, nawet 
najniżsi, mają chleba pod dostatkiem... a ja tu umieram z głodu...” 

Długi wysiłek zastanawiania się... długa walka dla zdławienia pychy... Wreszcie 

nadszedł dzień, gdy – odrodzony w pokorze i mądrości – powstał i powiedział: 

“Idę do mojego ojca! Głupia jest ta pycha, która mnie więzi. I dlaczego? Po co 

cierpieć w ciele, a jeszcze bardziej w sercu, gdy mogę uzyskać przebaczenie i 

pociechę? Idę do mojego ojca. To postanowione. Co mu jednak powiem? Ależ 

to, co zrodziło się we wnętrzu, w tym upodleniu, pośród nieczystości, pośród 

dokuczliwego głodu! Powiem mu: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i przeciw 

tobie. Nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. Traktuj mnie więc jak 

najniższego pośród twoich najemników, ale znoś mnie pod swoim dachem, 

żebym widział cię, jak przechodzisz...‟ Nie będę mógł mu powiedzieć: 

„...ponieważ cię kocham.‟ Nie uwierzyłby w to. Ale to powie mu moje życie. I 
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ojciec zrozumie, i zanim umrze, jeszcze mi pobłogosławi... O! Mam nadzieję, bo 

mój ojciec mnie kocha.” 

Powróciwszy wieczorem do wioski, zwolnił się u swego pana i – żebrząc po 

drodze – powrócił do domu. Oto pola ojca... i dom... i ojciec, który kierował 

pracami, postarzały, wychudzony z bólu, ale zawsze dobry... Winowajca – 

patrząc na tę ruinę, którą spowodował – zatrzymał się wystraszony... Ojciec 

jednak, odwracając głowę, ujrzał go. Wybiegł mu na spotkanie, gdy był jeszcze 

daleko. Dobiegłszy do niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Tylko ojciec 

rozpoznał w tym upodlonym żebraku swe dziecko i tylko on doznał poruszenia 

miłości. Syn – objęty ramionami ojca, z głową na jego ramieniu – wymamrotał 

pośród szlochania:  

“Ojcze, pozwól mi rzucić się do twoich stóp”. 

“Nie, mój synu. Nie do stóp... na moje serce. Ono tak bardzo cierpiało z powodu 

twojej nieobecności i musi odżyć, czując twoje ciepło na mojej piersi.” 

I syn, płacząc jeszcze mocniej, powiedział: “O, mój ojcze! Zgrzeszyłem przeciw 

Niebu i przeciwko tobie. Nie jestem już godzien, byś mnie nazywał synem. Ale 

pozwól mi żyć między twoimi sługami, pod twoim dachem. [Chcę] widzieć cię, 

jeść twój chleb, służyć ci, sycić się twoim oddechem. I przez każdy kęs chleba, 

przez każdy twój oddech umocni się moje serce, tak zepsute, i stanę się 
szlachetny...” 

Ojciec zaś – trzymając go ciągle w objęciach – zaprowadził go do sług, którzy 

zgromadzili się w pewnej odległości i obserwowali. Powiedział im: “Przynieście 

tu szybko najpiękniejsze szaty, miednice z wonną wodą. Umyjcie go, skropcie 

pachnidłami, przyobleczcie go na nowo, włóżcie mu nowe sandały i pierścień na 

palec. Potem weźcie utuczone cielę i zabijcie je. I niech przygotują ucztę. Ten 

bowiem syn mój był martwy, a teraz ożył; był zagubiony, a odnalazł się. Chcę, 

aby teraz odnalazł prostą dziecięcą miłość. Moja miłość i uczta w domu z 

powodu jego powrotu powinny mu ją przywrócić. Powinien pojąć, że zawsze 

jest dla mnie kochanym dzieckiem, które urodziło się jako ostatnie; [że jest dla 

mnie zawsze takim,] jakim było w odległym dzieciństwie, gdy kroczyło u mego 

boku, uszczęśliwiając mnie swoim uśmiechem i ciągłym szczebiotaniem.” I 

słudzy tak uczynili.  

Starszy syn był w polu i dowiedział się o tym dopiero, gdy wrócił. Wieczorem, 

wracając do domu, zobaczył, że oświetlają go lampy. Usłyszał też dźwięki 

instrumentów i odgłosy tańców, dochodzące od domu. Zawołał sługę, który 
przybiegł od swych zajęć, i zapytał go: “Co tu się dzieje?” 

A sługa odpowiedział: “Powrócił twój brat! Ojciec kazał zabić tłuste cielę, bo 

odzyskał syna – i to zdrowego, uleczonego z wielkiej choroby – i zarządził 
ucztę. Tylko na ciebie czeka, by zacząć.”  

Ale pierworodny syn, w złości, nie chciał wejść, a nawet zaczął oddalać się od 

domu. Wydawała mu się bowiem niesprawiedliwością taka uczta dla młodszego 
brata, który nie tylko był młodszy, ale również zły.  

Ojciec, powiadomiony o tym, wybiegł na zewnątrz. Podszedł do niego, usiłując 

przekonać go i prosząc, żeby nie zaprawiał goryczą jego radości. Pierworodny 

syn odpowiedział ojcu: “I chcesz, żebym był spokojny? Jesteś niesprawiedliwy i 

okazujesz pogardę pierworodnemu. Odkąd mogłem pracować, służyłem ci, już 

od wielu lat. Nie przekroczyłem nigdy ani jednego twego nakazu, [nie 

zlekceważyłem] ani jednego twego pragnienia. Zawsze byłem blisko ciebie, i 

kochałem cię za dwóch, aby wyleczyć cię z rany zadanej przez mojego brata. A 

ty nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym zabawił się z przyjaciółmi. Tego – który cię 



 301 

obraził, który cię opuścił, który stał się leniem i marnotrawcą i który wraca teraz 

przynaglony głodem – obsypujesz zaszczytami i dla niego zabijasz 

najpiękniejsze cielę. Czy warto pracować i być bez wad?! Tego nie powinieneś 
mi czynić!” 

Ojciec odpowiedział mu, tuląc go do serca: “O, synu mój! Sądzisz, że cię nie 

kocham, bo nie rozwieszam świątecznej zasłony nad twoimi czynami? Twój 

sposób postępowania jest sam z siebie święty i świat cię za to pochwala. Ten 

twój brat natomiast potrzebuje podniesienia w oczach świata i we własnych 

oczach. Uważasz, że cię nie kocham, bo nie daję ci widzialnej zapłaty? Rano i 

wieczorem jesteś przecież obecny w każdym oddechu, w każdej myśli i w moim 

sercu. W każdej chwili cię błogosławię. Posiadasz stałą nagrodę przebywania 

zawsze ze mną i wszystko, co do mnie należy, jest także twoje. Ale trzeba było 

ucztować i urządzić uroczystość dla twego brata. Był on bowiem martwy, a 
powstał z martwych do Dobra; był zagubiony, a powrócił do naszej miłości.”  

I pierworodny ugiął się.  

I tak, Moi przyjaciele, dzieje się w Domu Ojca. Kto uznaje siebie za równego 

młodszemu synowi z przypowieści, niech pomyśli też, że – jeśli stanie się do 

niego podobnym w powrocie do Ojca – Ojciec mu powie: “Nie [padaj] do Moich 

stóp, lecz na Moje serce, które cierpiało z powodu twojej nieobecności, a teraz 

jest szczęśliwe z powodu twojego powrotu”. Kto zaś jest w sytuacji syna 

pierworodnego i bez winy wobec Ojca, niech nie będzie zazdrosny o radość 
ojcowską, ale niech weźmie w niej udział, okazując miłość ocalonemu bratu. 

Skończyłem mówić. Pozostań, Janie z Endor i ty, Łazarzu. Inni niech idą 

przygotować stoły. Wkrótce przyjdziemy.» 

Wszyscy odchodzą. Jezus mówi do Łazarza i do Jana [z Endor], z którymi 

pozostał sam: 

«Tak stanie się z drogą ci duszą, na którą czekasz, Łazarzu, i tak jest już z 

twoją, Janie. Dobroć Boga przekracza wszelką miarę.» 

...Apostołowie z Matką i niewiastami idą w kierunku domu. Przed nimi idzie 

podskakując Margcjam. Jednak szybko powraca, bierze Maryję za rękę i mówi 
Jej: 

«Chodź ze Mną. Muszę Ci coś pokazać, tylko Tobie.» 

Maryja zgadza się. Powracają do studni mieszczącej się w rogu małego 

dziedzińca, całkiem ukrytej przez gęste pnącza. [Rośliny] pną się od ziemi aż do 
tarasu, tworząc łuk. Za nimi stoi Iskariota. 

«Judaszu, czego chcesz? Idź, Margcjamie... Powiedz, czego chcesz?» 

«Jestem winny... Nie ośmielam się iść do Nauczyciela ani stanąć przed 

towarzyszami... Pomóż mi...» 

«Pomogę ci. Nie myślisz jednak o bólu, jaki zadajesz? Mój Syn płakał z powodu 

ciebie, a twoi towarzysze cierpieli. Chodź. Nikt ci nic nie powie. A jeśli potrafisz, 

nie wpadaj ponownie w swe błędy. To niegodne człowieka i to bluźnierstwo 
wobec Słowa Boga.» 

«A Ty, Matko, przebaczasz mi?» 

«Ja? Ja się nie liczę przy tobie, który uważasz się za tak wielkiego. Jestem 

najmniejszą ze służebnic Pana. Jakże możesz przejmować się Mną, skoro nie 

masz litości dla Mojego Syna?» 
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«To dlatego, że ja też mam matkę, i jeśli otrzymam Twoje przebaczenie, będzie 

mi się wydawało, że otrzymałem je od niej.» 

«Ona nie wie o tej winie.» 

«Kazała mi jednak przysiąc, że będę dobry dla Nauczyciela. Jestem 

krzywoprzysięzcą. Czuję wyrzut duszy mojej matki.» 

«Odczuwasz to? A smutek i wyrzut Ojca i Słowa? Ich nie odczuwasz? Jesteś 

nieszczęśliwy, Judaszu! Siejesz boleść w samym sobie i w tych, którzy cię 
kochają.» 

Maryja jest bardzo poważna i zasmucona. Mówi bez goryczy, lecz bardzo 

poważnie. Judasz płacze. 

«Nie płacz, lecz stań się lepszy. Chodź.» 

Maryja bierze go za rękę i wchodzi z nim do kuchni. Jest to dla wszystkich 

ogromnym zaskoczeniem. Maryja jednak – uprzedzając wszelkie zachowania 
pozbawione miłości – mówi: 

«Judasz wrócił. Uczyńcie jak starszy syn, po przemowie ojca. Janie, powiedz o 

tym Jezusowi.» 

Jan, syn Zebedeusza, wychodzi z pośpiechem. Cisza zalega w kuchni... Potem 

Judasz mówi: 

«Wybaczcie mi, poczynając od ciebie, Szymonie. Ty masz serce tak ojcowskie. 

Ja jestem sierotą, ja też...» 

«Tak, tak, wybaczam ci. Proszę cię, nie mów już o tym. Jesteśmy braćmi... I nie 

podobają mi się te wypraszane przeprosiny na przemian z ponownymi 

upadkami. To upokorzenie dla tego, kto je otrzymuje, i dla tego, kto ich udziela. 
Oto Jezus. Idź do Niego. To wystarczy.» 

Judasz idzie. Piotr zaś, nie mogąc zrobić nic innego, zabiera się z zapałem do 

łamania suchego drewna. 

67. PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH [por. Mt 2,1-13] 

Napisane 1 lipca 1945. A, 5502-5512 

Jezus przemawia w obecności wieśniaków Giocany, Izaaka i wielu uczniów, 

niewiast. Wśród nich jest Najświętsza Maryja i Marta, i wiele osób z Betanii. 

Wszyscy apostołowie są obecni. Chłopiec, siedząc naprzeciw Jezusa, chłonie 

każde słowo. Pouczenie przed chwilą się rozpoczęło, bo jeszcze nadchodzą 

ludzie... 

Jezus mówi: «...to z powodu tego lęku, który tak żywo odczuwam w wielu, chcę 

wam dzisiaj przedstawić piękną przypowieść. Jest ona słodka dla ludzi dobrej 

woli, lecz gorzka – dla innych. Ci jednak mają sposób usunięcia tej goryczy: 

niech również staną się ludźmi dobrej woli, a wyrzuty – wzbudzone w sumieniu 
przez przypowieść – przestaną istnieć.  

Królestwo Niebieskie jest domem zaślubin, które Bóg zawiera z duszami. Chwila 

wejścia do niego to dzień zaślubin.  

Posłuchajcie zatem. Jest u nas zwyczaj, że dziewczęta formują orszak dla 

przychodzącego pana młodego, aby zaprowadzić go – pośród świateł i śpiewów 

– do domu weselnego z jego miłą oblubienicą. Orszak opuszcza dom małżonki. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-25.htm#1
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Idzie ona – zakryta zasłoną i wzruszona – ku swemu miejscu królowej. Będzie 

nią nie w swoim domu, lecz w tym, który do niej będzie należał, odkąd stanie 

się jednym ciałem z małżonkiem. Pochód dziewcząt – głównie przyjaciółek 

małżonki – biegnie na spotkanie dwojga szczęśliwych, aby otoczyć ich 

pierścieniem światła.  

Otóż zdarzyło się w pewnej okolicy, że odbywały się zaślubiny. Kiedy 

małżonkowie z krewnymi i przyjaciółmi radowali się w domu małżonki, dziesięć 

panien udało się na miejsce, do przedsionka domu małżonka. Były gotowe wyjść 

mu na spotkanie, gdy tylko odległy dźwięk cymbałów i śpiewów zapowie, że 

małżonkowie opuścili dom oblubienicy, aby udać się do domu małżonka. Ale 

biesiada w domu weselnym przedłużała się i tak zapadła noc. Dziewczęta – jak 

o tym wiecie – mają zawsze lampy zapalone, aby nie tracić czasu w 

odpowiedniej chwili. Otóż między tymi dziesięcioma pannami – z lampami 

zapalonymi i pięknie świecącymi – było pięć mądrych, a pięć głupich. Mądre, 

pełne roztropności, zaopatrzyły się wcześniej w małe naczyńka z oliwą, aby 

zasilić lampy, gdyby czas oczekiwania był dłuższy od przewidzianego. Głupie 
zaś ograniczyły się tylko do całkowitego napełnienia lamp.  

Mijały godziny. Wesołe rozmowy, opowiadania, żarty rozweselały oczekiwanie. 

Potem jednak nie wiedziały już, co mówić ani co robić. I dziesięć dziewcząt – 

znudzonych lub po prostu zmęczonych – usiadło wygodniej z lampami 

zapalonymi, blisko siebie, i powoli, powoli pozasypiały. Nadeszła północ i dał się 

słyszeć okrzyk: “Oto pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie!” Dziesięć dziewcząt 

podniosło się na ten głos. Zabrały welony i wianki, oporządziły się i pobiegły do 

stolika, na którym stały lampy. Pięć z nich oniemiało... Knot – już nie nasycony 

oliwą, całkowicie zużyty – dymił pośród błysków ognia coraz słabszych, gotowy 

zgasnąć przy najlżejszym poruszeniu powietrza. Tymczasem pozostałych pięć 

lamp, zasilonych przez roztropne panny przed snem, świeciło żywym 

płomieniem. Stały się jeszcze żywsze dzięki nowej oliwie, dolanej do naczyńka 
lampy.  

“Och! – proszą głupie – dajcie nam trochę oliwy, bo inaczej lampy zgasną, gdy 

tylko nimi poruszymy. Wasze są jeszcze piękne!...” Ale roztropne 

odpowiedziały: “Na zewnątrz jest wiatr nocny i wielkimi kroplami opada rosa. 

Nigdy nie jest za dużo oliwy, żeby wzmocnić płomień tak, by oparł się wiatrowi i 

wilgoci. Jeśli wam ją damy, wtedy może także i nam będzie ledwie migotać 

światło. Bardzo smutny byłby orszak panien bez błysku płomieni! Idźcie, 

biegnijcie do najbliższego sprzedawcy, proście, pukajcie, każcie mu wstać, aby 
wam dał oliwy”.  

I te – zdyszane, mnąc welony, plamiąc sobie suknie, tracąc w biegu wianki i 

wpadając na siebie – poszły za radą towarzyszek. Kiedy jednak szły kupić oliwy, 

oto ukazał się na drodze oblubieniec z oblubienicą. Pięć panien – zaopatrzonych 

w zapalone lampy – wybiegło im na spotkanie i małżonkowie w ich otoczeniu 

weszli do domu dla uwieńczenia ceremonii. Po wejściu małżonków – gdy 

dziewczęta towarzyszyły małżonce aż do komnaty małżeńskiej – zamknięto 

bramę. Kto był na zewnątrz, na zewnątrz pozostał. Tak stało się z pięcioma 

głupimi [pannami], które – przyszedłszy wreszcie z oliwą – zastały drzwi 

zamknięte. Pukały bezskutecznie, raniąc sobie ręce i jęcząc: “Panie, panie, 

otwórz nam! Jesteśmy z orszaku weselnego. To my, panny wybrane, by błagać o 
cześć i szczęście dla twego małżeńskiego łoża.” 

Małżonek zaś – pozostawiając na chwilę zaproszonych najbliższych, z którymi 

się żegnał, w czasie gdy małżonka wchodziła do komnaty małżeńskiej – 

powiedział z wnętrza domu: “Zaprawdę powiadam wam: nie znam was. Nie 

wiem, kim jesteście. Nie było waszych radosnych twarzy wokół mojej 
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umiłowanej. Bezprawnie chcecie sobie przywłaszczyć prawo [wejścia], dlatego 

stoicie na zewnątrz domu weselnego.”  

I pięć głupich panien, płacząc, oddaliło się pogrążonymi w mroku drogami, z 

bezużytecznymi już lampami, w pomiętych sukniach, z welonami podartymi, 
gubiąc wianki lub niszcząc je...  

A teraz posłuchajcie pouczenia zawartego w przypowieści. Powiedziałem wam 

na początku, że Królestwo Niebieskie jest domem zaślubin, zawieranych przez 

Boga z duszami. Do zaślubin niebieskich powołani są wszyscy wierni, gdyż Bóg 

kocha wszystkie Swe dzieci. Jedne wcześniej, inne później dochodzą do 

zaślubin, a osiągnięcie ich to wielkie szczęście.  

Ale posłuchajcie jeszcze. Wiecie, że dziewczęta uważały za zaszczyt i szczęście 

powołanie na służebnice przy oblubienicy. Wyjaśnijmy w naszym przykładzie 

osoby, a zrozumiecie lepiej. Małżonkiem jest Bóg, małżonką – dusza 

sprawiedliwego. Ona to – przeszedłszy przez okres zaręczyn w domu Ojca, to 

znaczy pod opieką nauki Bożej, w posłuszeństwie jej i życiu sprawiedliwym – 

jest prowadzona do domu Małżonka na zaślubiny. Służebnicami-dziewicami są 

dusze wiernych. Idą one za przykładem małżonki – wybranej przez Małżonka ze 

względu na jej cnoty, przez które była żywym wzorem świętości – i usiłują 

dostąpić tego samego zaszczytu, uświęcając się. Są w białych szatach, czystych 

i świeżych, w białych, ozdobionych kwiatami. Mają lampy zapalone w rękach. 

Lampy są pięknie wypolerowane, z knotem dobrze nasyconym najczystszą 
oliwą, aby nie wydawała niemiłego zapachu. 

W białej szacie. Sprawiedliwość zdecydowanie praktykowana da białą szatę. 

Wkrótce nadejdzie dzień, gdy będzie nadzwyczaj lśniąco biała, bez nawet 

najbardziej odległego wspomnienia plamy, dzięki niewinności nadprzyrodzonej, 

czystości anielskiej.  

W szacie czystej. Trzeba pokornie zachowywać szatę w stałej czystości. Tak 

łatwo można zaciemnić czystość serca. Kto zaś nie jest czystego serca, nie może 

ujrzeć Boga. Pokora jest jak woda, która obmywa. Pokorny nie ma oka 

zaciemnionego oparami pychy, dlatego orientuje się natychmiast, że zabrudził 

sobie szatę. Biegnie więc do Pana, mówiąc: “Usunąłem czystość z mojego serca. 

Płaczę, ażeby się oczyścić, płaczę u Twoich stóp. A Ty, moje Słońce, wybiel moją 
szatę Swymi łaskawymi wybaczeniami, ojcowską miłością!” 

W szacie świeżej. O, świeżości serca! Dzieci posiadają ją jako dar Boży. 

Sprawiedliwi mają ją jako dar Boży i z własnego pragnienia. Święci ją posiadają 

jako dar Boga i dzięki woli doprowadzonej do heroizmu. Ale czy grzesznicy – o 

duszy rozdartej, spalonej, zatrutej, zabrudzonej – nie mogą już nigdy więcej 

mieć świeżej szaty? Ależ tak, mogą oczywiście ją posiadać. Gdy patrzą na siebie 

z obrzydzeniem, odtąd zaczynają ją mieć. Powiększają ją, gdy postanawiają 

zmienić życie. Doskonalą ją, gdy się obmywają przez pokutę, usuwają działanie 

trucizny, leczą się, odnawiają swą biedną duszę. Doprowadzają duszę do nowej 

świeżości dziecięcej z pomocą Boga, który nie odmawia wsparcia temu, kto Go 

prosi o Jego świętą pomoc. Zdobywają tę świeżość także dzięki własnemu 

pragnieniu, które dochodzi do nadzwyczajnego bohaterstwa. Ich trud jest 

podwójny, potrójny i siedmiokrotny, bo w nich nie ma być otoczone opieką to, 

co posiadają, lecz odbudowane to, co zburzyli. I wreszcie przez pokutę 

niestrudzoną, nieubłaganą wobec ja, które było grzeszne, doprowadzają duszę 

do nowej świeżości dziecięcej. Staje się ona drogocenna dzięki własnemu 

doświadczeniu, które czyni ich nauczycielami dla innych – takich, jakimi niegdyś 
oni byli, to znaczy dla grzeszników. 
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W białych welonach. Pokora! Powiedziałem: “Kiedy modlicie się lub pokutujecie, 

róbcie to tak, aby świat tego nie widział”. W księgach mądrościowych jest 

powiedziane: “Dobrą rzeczą jest zachowywać tajemnicę króla”. Pokora to 

lśniąco biała zasłona, nałożona dla ochrony na dobro, które czynimy, i na dobro, 

którego Bóg nam udziela. Nie przechwalaj się z powodu wyjątkowej miłości, 

którą Bóg ci okazuje, [nie szukaj] głupiej ludzkiej chwały. Dar bowiem zostałby 

szybko odebrany. [Zamiast tego] śpiewaj we wnętrzu serca swemu Bogu: 

“Wielbi dusza moja Ciebie, o Panie... bo wejrzałeś na uniżenie Twojej 

służebnicy”.» 

Jezus na chwilę przerywa i spogląda na Matkę, która rumieni się pod welonem. 

Pochyla się zupełnie, jakby chciała poprawić włosy dziecka siedzącego u Jej 

stóp. W rzeczywistości jednak pragnie ukryć wzruszenie [wywołane] 
wspomnieniem... 

«Uwieńczona kwiatami. Dusza powinna splatać sobie codzienny wieniec z 

czynów zrodzonych z cnoty. Przed Obliczem bowiem Najwyższego nie powinny 

znajdować się rzeczy zwiędnięte ani niedbale wyglądające. Codzienny [wieniec] 

– powiedziałem. Dusza bowiem nie wie, kiedy Bóg-Małżonek ukaże się, aby 

powiedzieć: “Przyjdź”. Dlatego nigdy nie należy ustawać w odnawianiu wieńca. 

Nie bójcie się. Rośliny więdną, jednak kwiaty wianków [uplecionych] z cnót nie 

więdną. Anioł Boży – którego każdy człowiek ma przy boku – zbiera te 

codzienne wieńce i zanosi je do Nieba. I tam będą służyć za tron nowej 
błogosławionej [duszy], gdy wejdzie jako małżonka do domu weselnego.  

Mają lampy zapalone. Po to, aby uczcić Małżonka i aby kierować się w drodze. 

Jakże jaśnieje wiara i jaką jest miłą przyjaciółką! Płomień jej tryska, 

promieniejąc jak gwiazda. To płomień śmiejący się, bo niezachwiany w swej 

pewności. Oświetla on również części lampy, która go podtrzymuje. Także ciało 

człowieka odżywianego wiarą wydaje się – już na tej ziemi – stawać bardziej 

jaśniejącym i uduchowionym, wolnym od przedwczesnego zwiędnięcia. Bo ten, 

kto wierzy, kieruje się słowami i przykazaniami Bożymi, aby posiąść Boga, swój 

cel. Dlatego ucieka od każdego zepsucia, nie ma w nim wzburzenia, lęku, 

wyrzutów sumienia, nie musi trudzić się zapamiętywaniem swoich krętactw lub 

ukrywaniem złych uczynków. Zachowuje piękno i młodość dzięki pięknu braku 

zepsucia, któremu nie ulega święty. [Ma] ciało i krew, umysł i serce 

oczyszczone z każdej rozwiązłości dla przechowywania oleju wiary, aby dawać 

światło bez dymu. Stale pragnie podtrzymania tego światła. Życie codzienne – z 

rozczarowaniami, spostrzeżeniami, kontaktami, pokusami, tarciami – prowadzi 

do umniejszenia wiary. Nie! To nie powinno się zdarzyć. Codziennie udawajcie 

się do źródeł oliwy łagodnej, oliwy pełnej mądrości, oliwy Bożej.  

Lampa słabo rozpalona może zgasnąć z powodu najlżejszego wiatru, może ją 

też zgasić ciężka rosa nocna. Noc... Godzina ciemności, grzechu, pokusy 

przychodzi na wszystkich. Istnieje też noc dla duszy. Jeśli jednak napełnia ją 
wiara, płomienia nie może zgasić wiatr świata ani mgła zmysłowości.  

W końcu: czujność, czujność, czujność. Naraża się bowiem na 

niebezpieczeństwo pozostania na zewnątrz – gdy przyjdzie Oblubieniec – ten, 

kto nieroztropnie ufa sobie, mówiąc: “O, Bóg przyjdzie wtedy, gdy będę jeszcze 

miał światło w sobie”; kto idzie spać zamiast czuwać – spać bez posiadania 

tego, czego mu potrzeba, żeby wstać szybko na pierwsze wezwanie – kto 

odkłada na ostatnią chwilę zaopatrzenie się w oliwę wiary lub w mocny knot 

dobrej woli. Czuwajcie zatem roztropnie, stale, w czystości, w ufności, ażeby 

być zawsze gotowymi na wezwanie Boga, bo przecież nie wiecie, kiedy On 
przyjdzie.  
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Moi umiłowani uczniowie, nie chcę wywoływać w was drżenia przed Bogiem, ale 

raczej skłonić was do wiary w Jego dobroć. I wy, którzy pozostajecie, i wy, 

którzy odchodzicie, pomyślcie, że jeśli zrobicie to, co uczyniły mądre panny, 

zostaniecie wezwani nie tylko do tego, by stanowić orszak Oblubieńca, ale – jak 

młoda Estera, która została królową w miejsce Waszti – zostaniecie wybrani i 

obrani na oblubienice, bo “pozyskacie sobie życzliwość Oblubieńca i jego 

względy nad wszystkie inne”. Błogosławię was, którzy odchodzicie. Noście w 

sobie to Moje słowo i zanieście je towarzyszom. Niech zawsze będzie w was 

pokój Pana.»  

Gdy Jezus podchodzi do wieśniaków, aby ich jeszcze pożegnać, Jan z Endor 

szepcze mu do ucha: 

«Nauczycielu, Judasz jest już tutaj...» 

«To nic. Idź z nimi do wozu i zrób to, co ci powiedziałem.» 

Powoli się rozchodzą. Wielu rozmawia z Łazarzem... Ten odwraca się do Jezusa, 

który po pożegnaniu z wieśniakami powraca, przechodząc obok nich. Mówi: 

«Nauczycielu, zanim nas opuścisz, mów do nas jeszcze... Pragną tego serca z 

Betanii.» 

«Zapada noc, ale jest spokojna i pogodna. Jeśli zechcecie usiąść na ściętym 

sianie, będę jeszcze do was mówił przed opuszczeniem tej przyjaznej wioski. 

Albo może jutro, o świcie, bo nadeszła godzina rozstania się.» 

«Później! Dziś wieczorem!» – wołają wszyscy. 

«Jak chcecie. Teraz idźcie. Będę do was mówił o pierwszej straży...» 

68. PRZYPOWIEŚĆ O KRÓLU, KTÓRY PRZYGOTOWAŁ UCZTĘ DLA SWEGO SYNA 

Ciąg dalszy tego samego dnia. A, 5512-5531 

...On jest naprawdę niestrudzony. Kiedy słońce znika, pozostawiając 

wspomnienie wieczornej zorzy, przy pierwszym odgłosie niepewnego, 

osamotnionego skrzypienia bram, Jezus idzie na środek właśnie skoszonej łąki. 

Trawa ginąc wydziela przenikliwą i miłą woń. Za Nim – apostołowie, Marie, 

Marta i Łazarz z domownikami, Izaak ze swoimi uczniami i – można by rzec – 

cała Betania. Między sługami znajduje się starzec i niewiasta, ci dwoje z Góry 
Błogosławieństw, którzy znaleźli pociechę nawet dla swego codziennego życia. 

Jezus zatrzymuje się, błogosławiąc patriarchę. Ten płacząc całuje Jego rękę i 

głaszcze dziecko, które idzie obok Jezusa, mówiąc mu: 

«Szczęśliwy jesteś, że możesz zawsze iść za Nim! Bądź dobry, bądź uważny, 

synu! To dla ciebie wielkie szczęście! Wielka szansa! Nad twoją głową jest 
korona... O, szczęśliwy!» 

Kiedy już wszyscy przybyli, Jezus zaczyna mówić: 

«Odeszli biedni przyjaciele. Potrzebowali wielkiego umocnienia nadziei, a 

nawet pewności, że wystarczy niewiele wiedzieć, ażeby być dopuszczonym do 

Królestwa, że wystarczy minimum prawdy, nad którą pracuje dobra wola. 

Mówię teraz do was, mniej nieszczęśliwych. Wasze bowiem warunki materialne 

są o wiele lepsze i Słowo [też udziela] wam większej pomocy. Ku nim Moja 

miłość kieruje się tylko przez Moją myśl. Tu, do was, Moja miłość zwraca się 

także przez słowo. Dlatego więcej wymaga się od was na ziemi jak i w Niebie, 
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bo komu więcej dano, od tego więcej będzie się żądać. Tamci biedni przyjaciele, 

powracający na swą galerę, mają minimum dobra, a maksimum – cierpienia. Im 

[daję] tylko obietnice łaskawości. Każda inna rzecz byłaby zbędna. Zaprawdę 

powiadam wam: ich życie jest pokutą i świętością i nie trzeba nakładać na nich 

nic innego. I zaprawdę też powiadam wam, że – podobni do mądrych panien – 
nie pozwalają zgasnąć swym lampom aż do godziny wezwania.  

Pozwolić jej zgasnąć? Nie! To światło jest całym ich dobrem. Nie mogą pozwolić, 

żeby zgasło. Zaprawdę powiadam wam, że jak Ja jestem w Ojcu, tak i biedni są 

w Bogu. I dlatego właśnie Ja, Słowo Ojca, chciałem urodzić się jako biedny i 

biednym pozostać. Między biednymi bowiem czuję się bliżej Ojca, który kocha 

najmniejszych. Oni też kochają Go ze wszystkich swych sił. Bogaci mają tak 

wiele rzeczy. Biedni mają tylko Boga. Bogaci mają przyjaciół, ubodzy są sami. 

Bogaci mają wiele pociech. Biedni ich nie mają. Bogaci mają rozrywki. Biedni – 

tylko pracę. Dla bogaczy wszystko jest łatwe przez pieniądz. Biedni mają 

ponadto krzyż obawiania się choroby i niedostatku, [zachorowanie bowiem] 

oznaczałoby dla nich głód i śmierć. Ale biedni mają Boga. Ich Przyjaciela. Ich 

Pocieszyciela. On ich odrywa od uciążliwej teraźniejszości przez niebiańskie 

nadzieje. Jemu można powiedzieć: “Ojcze, wesprzyj nas Swoim miłosierdziem”. 

I oni to potrafią, mówią [Mu to], bo są do tego stopnia ubodzy, pokorni, 
osamotnieni. 

To co mówię – na posiadłości Łazarza, przyjaciela Mojego i przyjaciela Boga, 

chociaż bardzo bogatego – może wydać się dziwne. Ale Łazarz jest wyjątkiem 

pośród bogatych. Łazarz doszedł do cnoty bardzo trudnej do znalezienia na 

ziemi, a jeszcze trudniejszej do praktykowania i nauczenia jej drugiego. To 

cnota wolności w bogactwach. Łazarz jest sprawiedliwy. Nie obraża się. Nie 

może się obrazić, bo wie, że jest bogatym-ubogim i dlatego nie dotyczy go Moje 

ukryte napomnienie. On uznaje, że w świecie wielkich jest tak, jak mówię. 

Dlatego oświadczam wam: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że o wiele 

łatwiej biedakowi być w Bogu niż bogaczowi. W Niebie Ojca Mojego i waszego 

liczne trony będą zajęte przez tych, którymi gardzono na ziemi, gdyż byli mali 
jak proch, który się depcze.  

Ubodzy przechowują w sercu perły słowa Bożego. One są ich jedynym skarbem. 

Kto ma [tylko] jedno bogactwo, ten czuwa nad nim. Kto ich ma wiele, jest 

znudzony i rozproszony, jest pyszny i zmysłowy. Z powodu tego wszystkiego nie 

podziwia oczyma pokornymi i pełnymi miłości skarbu, który dał Bóg. Myli go też 

z innymi skarbami, tylko z pozoru cennymi – skarbami, które są bogactwami 

ziemskimi. Taki człowiek myśli: “To łaska z mojej strony przyjmować słowa 

kogoś podobnego do mnie pod względem ciała!” Przez silne smaki zmysłowości 

osłabia swą zdolność smakowania w tym, co nadprzyrodzone. A są to smaki 
silne!... Tak, mocno przyprawione dla ukrycia swego smrodu i smaku zgnilizny...  

[por. Mt 22,1-14] Ale posłuchajcie, a zrozumiecie lepiej, jak troski, bogactwa i 

obżarstwo przeszkadzają w wejściu do Królestwa Niebieskiego.  

Pewnego razu król urządził zaślubiny swemu synowi. Możecie sobie wyobrazić, 

jakie święto było w pałacu. To był jego syn jedyny, który – doszedłszy do wieku 

dojrzałego – ożenił się ze swoją umiłowaną. Ojciec i król chciał, aby dokoła 

panowała radość. Pragnął tego ze względu na radość swego umiłowanego 

[syna] – w końcu małżonka ukochanej [oblubienicy]. Urządził też wielkie 

przyjęcie, które stanowiło część licznych obchodów uroczystości ślubnej. I 

przygotował je na czas, czuwając nad każdym szczegółem, aby wspaniale i 

godnie wypadły zaślubiny syna królewskiego. 

Wysłał odpowiednio wcześniej sługi, aby powiedzieli przyjaciołom i 

sprzymierzeńcom, a także największym w jego królestwie, że zaślubiny zostały 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-22.htm#1
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ustalone na określony dzień wieczorem, że są zaproszeni i żeby przyszli, 

stanowiąc godne otoczenie dla syna królewskiego. Ale przyjaciele, 
sprzymierzeńcy i wielcy królestwa nie przyjęli zaproszenia.  

Wtedy król – wątpiąc, czy pierwsi słudzy w właściwy sposób zapraszali – posłał 

jeszcze innych, aby nalegali mówiąc: “Ależ przyjdźcie! Prosimy was o to. Już 

wszystko jest gotowe. Sala jest przystrojona, drogocenne wina zostały 

przyniesione zewsząd. Już w kuchni zgromadzono woły i utuczone zwierzęta, 

aby je upiec. Niewolnicy wyrabiają mąkę na słodycze, a inni rozbijają migdały w 

moździerzach na najdelikatniejsze przysmaki, dolewając doń najrzadsze olejki 

aromatyczne. Najzdolniejsze tancerki i muzykanci zostali sprowadzeni na tę 

uroczystość. Przyjdźcie więc, aby nie była bezużyteczna cała ta wystawność.” 

Ale przyjaciele, sprzymierzeńcy i wielcy królestwa albo odmówili, albo 

powiedzieli: “Mamy co innego do zrobienia”, albo udawali, że przyjmują 

zaproszenie, a potem poszli do swych spraw. Jeden udał się na pole, drugi 

odszedł do handlu, inny jeszcze – do spraw mniej szlachetnych. W końcu był i 

taki, który znudzony ciągłym naleganiem, pochwycił sługę królewskiego i zabił 

go. [Chciał bowiem], żeby zamilkło jego naleganie: “Nie odmawiaj królowi tego, 
bo może ci to wyjść na złe”. 

Słudzy powrócili do króla i przekazali wszystko. Wtedy król zapłonął 

oburzeniem i posłał wojsko, żeby ukarało zabójców jego sług i tych, którzy 

zlekceważyli jego zaproszenie. Chciał też wynagrodzić tym, którzy przyrzekli 

przyjść. Jednak w uroczysty wieczór, o oznaczonej porze, nikt nie przyszedł. 

Rozgniewany król zawołał sługi i powiedział: “Niechże nie będzie tak, by mój 

syn pozostał bez żadnego [gościa], który świętowałby z nim tego wieczoru 

zaślubin. Uczta jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Jednak uczta 

weselna mojego syna musi się odbyć. Idźcie zatem na place i na ulice, stańcie 

na skrzyżowaniach dróg, zatrzymujcie przechodniów, gromadźcie tych, którzy 

odpoczywają, i przyprowadźcie ich tutaj. Niech sala zapełni się świętującymi 
ludźmi”. 

I słudzy poszli. Wyszli na drogi, rozproszyli się po placach, ustawili się na 

rozstajach dróg. Gromadzili napotykanych – dobrych lub złych, bogatych lub 

ubogich – i prowadzili ich do siedziby królewskiej. Dali też wszystkim środki, 

aby wyglądali na godnych wejścia na salę uczty weselnej. Potem ich tam 
wprowadzili i sala zapełniła się – jak król chciał – radującymi się ludźmi.  

Król jednak – wszedłszy na salę, aby zobaczyć, czy może się rozpocząć 

uroczystość – dostrzegł kogoś, kto pomimo pomocy udzielonej przez sługi nie 

był odziany szatą weselną. Zapytał go: “Jakże tu wszedłeś nie mając stroju 

weselnego?” A ten nie wiedział, co odpowiedzieć, bo istotnie nie miał 

wytłumaczenia. Wtedy król zawołał sługi i powiedział im: “Weźcie go, zwiążcie 

mu ręce i nogi i wyrzućcie go z mojego domu, w ciemności i w lodowate błoto. 

Tam będzie płakał i zgrzytał zębami, bo zasłużył [na to] z powodu 

niewdzięczności i z powodu zniewagi, jaką mi okazał. Jeszcze bardziej niż mnie 

znieważył mojego syna. Wszedł bowiem w ubogiej i brudnej szacie na salę 
biesiadną, gdzie może wejść tylko ten, kto jest godny jej i mojego syna.” 

Jak widzicie, troski światowe, chciwość, zmysłowość, okrucieństwo ściągają 

gniew króla. Powodują, że ci synowie – troszczący się [o sprawy tego świata] – 

nigdy już nie wejdą do domu Króla. Widzicie też, że [Król] z powodu życzliwości 

wobec syna ukarze też wezwanych. Iluż ich jest w dzisiejszych czasach, na tej 

ziemi, na którą Bóg zesłał Swoje Słowo!  

Sprzymierzeńców, przyjaciół, wielkich Swego ludu Bóg naprawdę zaprosił przez 

Swe sługi. Bardziej nagląco każe ich zapraszać, w miarę zbliżania się godziny 
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Moich Zaślubin. Nie przyjęli jednak zaproszenia, bo są fałszywymi 

sprzymierzeńcami i fałszywymi przyjaciółmi. Wielkimi są jedynie z nazwy, gdyż 

jest w nich małość. (Jezus coraz bardziej podnosi głos, a Jego oczy wysyłają 

strumienie światła, jakby były dwoma klejnotami. Dzieje się tak w blasku ognia 

rozpalonego między Nim a słuchaczami dla rozświetlenia ciemności wieczoru. 

Brak bowiem księżyca, którego właśnie ubywa i który wschodzi później.) Tak, 

nikczemność jest w nich. Przez wszystko to nie rozumieją, że jest obowiązkiem 
i zaszczytem dla nich zgodzić się na zaproszenie Króla.  

Pycha, zatwardziałość, pożądliwości wznoszą bastion w ich sercach. I ci 

nikczemnicy nienawidzą Mnie i nie chcą przyjść na Moje zaślubiny. Nie chcą 

przyjść. Bardziej niż zaślubiny wolą związki z obrzydliwą polityką, z jeszcze 

bardziej obrzydliwym pieniądzem, z najbardziej obrzydliwą zmysłowością. Wolą 

przebiegłe planowanie, zmowę, podstępny spisek, pułapkę, zbrodnię. Wszystko 

to potępiam w imię Boże. Dlatego nienawidzą głosu, który mówi, i uroczystości, 

na którą zaprasza. W tym ludzie trzeba szukać zabójców sług Bożych: 

Proroków, którzy są sługami aż do teraz; Moich uczniów, którzy są odtąd 

sługami. W tym ludzie można znaleźć oszustów. Odpowiadają Bogu: “Tak, 

przyjdziemy”, a tymczasem we wnętrzu mówią sobie: “Ani myślę!”. Wszyscy oni 

są w Izraelu.  

Król Nieba więc – aby Syn miał godną oprawę zaślubin – pośle gromadzić na 

rozstajach tych, którzy nie są ani przyjaciółmi, ani wielkimi, ani 

sprzymierzeńcami, lecz ludźmi, którzy po prostu przechodzą. Już teraz – Moją 

ręką, Moją ręką Syna i sługi Bożego – gromadzenie się rozpoczęło. Kimkolwiek 

są, niech przyjdą... I już przyszli. A Ja im pomagam oczyścić się i upiększyć się 

na uroczystość zaślubin. Ale będzie, o, na swoje nieszczęście będzie i taki, który 

[nadużyje] nawet wspaniałości Boga, dającego mu wonności i królewskie szaty, 

aby uczynić go takim, jakim nie jest: bogatym i godnym. Będzie taki, który z 

całej tej dobroci wyciągnie niegodziwą korzyść, aby zwodzić, aby czerpać 

zyski... Człowiek o wykrzywionej duszy, obrośnięty obrzydliwym polipem 

wszystkich grzechów... Zachowa pachnidła i szaty, aby czerpać niedozwoloną 
korzyść. Użyje ich nie na zaślubiny Syna, lecz na swoje zaślubiny z szatanem.  

To się stanie. Ponieważ wielu jest powołanych, ale nieliczni są ci, którzy ze 

względu na umiejętność wytrwania w powołaniu, dochodzą do bycia 

wybranymi. Ale stanie się i to, że tym hienom – które wolą padlinę niż żywy 

pokarm – zostanie wymierzona kara wyrzucenia poza salę Uczty, w ciemności i 

w błoto bagna wiecznego. Tam szatan skrzeczy swoim okropnym śmiechem z 

powodu każdego tryumfu nad duszą. Tam wiecznie rozbrzmiewa rozpaczliwy 

płacz szaleńców, którzy poszli za Występkiem zamiast iść za Dobrocią, która ich 
powołała.  

Wstańcie. Pójdziemy na spoczynek. Błogosławię was, mieszkańców Betanii, 

wszystkich. Błogosławię was i daję wam Mój pokój. I błogosławię w 

szczególności ciebie, Łazarzu, przyjacielu Mój, i ciebie, Marto. Błogosławię 

Moich uczniów dawnych i nowych, których posyłam na świat, aby wzywali – 

wzywali na ucztę Króla. Uklęknijcie, abym was wszystkich pobłogosławił. 

Piotrze, odmów modlitwę, której was nauczyłem. Odmów ją stojąc tu, u Mego 
boku, bo tak ma być wypowiadana przez tego, którego Bóg do tego wyznaczył.» 

Wszyscy klękają na sianie. Stoi tylko Jezus w Swej lnianej szacie, wysoki i 

piękny, i Piotr w ciemnokasztanowym odzieniu, rozpalony wzruszeniem, prawie 

drżący. Modli się głosem, który nie jest piękny, lecz silny. Odmawia modlitwę 

powoli – z obawy, aby się nie pomylić: 

«Ojcze nasz...» 
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Słychać szloch mężczyzn, niewiast... Margcjam – klęcząc przed Maryją, która 

trzyma jego złożone ręce – patrzy na Jezusa z anielskim uśmiechem i mówi 
cichutko: 

«Spójrz, Matko, jaki On piękny! Jak piękny jest też mój ojciec! Jakby był w 

Niebie... Czy mama patrzy na nas?» 

A Maryja w szepcie – który kończy się pocałunkiem – odpowiada: 

«Tak, kochanie. Ona jest tutaj i uczy się modlitwy.» 

«A ja, czy się jej nauczę?» 

«Ona będzie ją szeptać twojej duszy podczas snu, a Ja będę ci ją powtarzać w 

dzień.» 

Dziecko skłoniło brunatną głowę na pierś Maryi i trwa tak, podczas gdy Jezus 

błogosławi uroczystym, mojżeszowym błogosławieństwem. Potem wszyscy 

wstają i odchodzą do domów. Za Jezusem idzie tylko Łazarz, wchodząc wraz z 

Nim do domu Szymona, aby jeszcze z Nim pozostać. Inni też wchodzą. 

Iskariota, udręczony, idzie do mrocznego kąta. Nie ośmiela się podejść do 

Jezusa, jak czynią to inni... 

Łazarz cieszy się [obecnością] Jezusa. Mówi: 

«O, smutne to dla mnie patrzeć, jak odchodzisz. Jestem jednak bardziej 

zadowolony niż wtedy, gdy widziałem Cię przedwczoraj!» 

«Dlaczego, Łazarzu?» 

«Dlatego, że wydawałeś mi się tak smutny i zmęczony... Nie mówiłeś, mało się 

uśmiechałeś... Wczoraj i dziś stałeś się ponownie Moim świętym i słodkim 
Nauczycielem i to daje mi wiele radości...» 

«Byłbym nim nawet wtedy, gdybym milczał...» 

«Byłeś nim, ale [teraz] jesteś spokojem i słowem. Tego od Ciebie pragniemy. Z 

tych źródeł czerpiemy naszą siłę. Inaczej te źródła wydają się wyschnięte. 

Cierpielibyśmy z pragnienia... Widzisz, że dziwi to nawet pogan i przyszli ich 
szukać...» 

Iskariota – do którego podszedł Jan, syn Zebedeusza – ośmiela się przemówić: 

«To prawda, nawet i mnie pytali... Bo byłem blisko wieży Antonia, mając 

nadzieję Cię ujrzeć.» 

«Wiedziałeś przecież, gdzie byłem» – odpowiada krótko Jezus. 

«Wiedziałem, ale miałem nadzieję, że nie zawiedziesz tych, którzy czekali na 

Ciebie. Nawet Rzymianie byli zawiedzeni. Nie wiem, dlaczego tak postąpiłeś...» 

«I to ty Mnie o to pytasz? Czyż nie wiesz o nastrojach Sanhedrynu, faryzeuszy i 

innych jeszcze osób w stosunku do Mnie?» 

«Co? Czyżbyś się bał?» 

«Nie. To obrzydzenie. W ubiegłym roku, kiedy byłem sam – sam przeciwko 

wszystkim, a nikt nie wiedział, że jestem prorokiem – pokazałem, że nie boję 

się. Ty zresztą jesteś nabytkiem Mojej śmiałości. Pozwoliłem, by cały świat 

krzykaczy usłyszał Mój głos. Dałem słyszeć głos Boży ludowi, który o Nim 



 311 

zapomniał. Oczyściłem Dom Boży z brudów materialnych, które w nim były. 

Znam przyszłość ludzi, dlatego nie miałem nadziei na oczyszczenie z o wiele 

poważniejszych brudów moralnych, które tam mają gniazdo. [Uczyniłem to 

jednak,] aby spełnić Mój obowiązek, z powodu gorliwości o Dom Wiecznego 

Pana – zamieniony w krzykliwe targowisko przekupniów, lichwiarzy i złodziei – 

i aby wyrwać z odrętwienia tych, którym wieki niedbalstwa kapłanów kazały 

zapaść w duchowy letarg. To był mocny dzwon dla zgromadzenia Mojego ludu, 

aby doprowadzić go do Boga... Tego roku powróciłem... I zobaczyłem, że 

Świątynia jest ciągle taka sama... że jest nawet gorsza... To już nie jaskinia 

zbójców, lecz miejsce spisku. Potem stanie się siedzibą Zbrodni, następnie 

domem publicznym, a w końcu zostanie zniszczona przez siłę potężniejszą niż 

moc Samsona. Zmiażdży ona kastę niegodną nazywać się świętą. To 

bezużyteczne pouczać w miejscu, w którym – przypominam ci to – zabroniono 

Mi mówić. To naród wiarołomny, naród zatruty w swoich przywódcach! Ośmiela 

się przeszkodzić Słowu Boga mówić w Jego Domu! Zakazano Mi tego. Zamilkłem 

więc z miłości do najmniejszych. Nie jest to jeszcze godzina zadania Mi śmierci. 

Zbyt wielu Mnie potrzebuje, a Moi apostołowie nie są jeszcze [na tyle] mocni, by 

wziąć na ramiona Moje potomstwo: Świat. Nie płacz, Matko... Ty, Dobra, wybacz 

Swojemu Synowi, że znaną Mu prawdę musi powiedzieć temu, kto jeszcze może 

się łudzić... Milknę... Ale biada tym, przez których Bóg milknie!... Matko, 
Margcjamie, nie płaczcie!... Proszę was. Niech nikt nie płacze.» 

Wszyscy jednak płaczą, bardziej lub mniej boleśnie. Judasz – śmiertelnie blady 

w swym żółtym odzieniu z czerwonymi paskami – ośmiela się jeszcze mówić, 
głosem płaczliwym i dziwnym: 

«Wierz mi, Nauczycielu, że jestem zdziwiony i zasmucony... Nie wiem, co chcesz 

powiedzieć... Ja nic nie wiem... Prawdą jest, że nie widziałem nikogo ze 

Świątyni. Ze wszystkimi zerwałem kontakt... Jednak jeśli Ty coś mówisz, to 

musi być prawdą...» 

«Judaszu!... A Sadoka też nie widziałeś?» 

Judasz spuszcza głowę, mamrocząc: 

«To przyjaciel... Jako takiego go spotkałem, nie jako kogoś, kto należy do 

Świątyni...» 

Jezus nie odpowiada. Odwraca się do Izaaka i Jana z Endor i wydaje im 

polecenia dotyczące ich pracy. W tym czasie niewiasty pocieszają płaczącą 
Maryję i chłopca, który także płacze. 

Również Łazarz i apostołowie są zasmuceni, lecz Jezus podchodzi do nich. Na 

nowo łagodnie się uśmiecha, całuje Matkę i głaszcze dziecko, mówiąc: 

«Teraz żegnam was, którzy pozostajecie. Jutro bowiem o świcie odchodzimy. 

Żegnaj, Łazarzu. Żegnaj, Maksyminie. Józefie, dziękuję ci za usługi oddane 

Mojej Matce i niewiastom - uczennicom, które na Mnie czekały. Dziękuję za 

wszystko. Ty, Łazarzu, pobłogosław Martę w Moim imieniu. Wkrótce wrócę. 

Chodź, Matko, odpocząć. Wy także, Mario i Salome, jeśli chcecie odejść [z 

nami].» 

«Oczywiście, idziemy!» – mówią obydwie Marie. 

«Idźcie więc spać! Pokój wszystkim. Niech Bóg będzie z wami.» 

[Jezus] czyni gest błogosławieństwa i wychodzi, trzymając za rękę dziecko i 

obejmując Matkę... 
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Pobyt w Betanii zakończył się. 

69. W KIERUNKU BETLEJEM Z APOSTOŁAMI I UCZNIAMI 

Napisane 3 lipca 1945. A, 5532-5547 

Po wyjściu z Betanii, przy pierwszym brzasku jutrzenki, Jezus idzie w kierunku 

Betlejem, z Matką, Marią Alfeuszową i Marią Salome. Za Nim – apostołowie, a 

przed Nim – dziecko, które znajduje powód do radości we wszystkim, co widzi: 

we wzlatujących motylach, w śpiewających lub szukających okruszyn na ścieżce 

ptakach, w kwiatach błyszczących diamentami rosy, w pojawiających się 

stadach beczących owieczek. Po przejściu przez potok – znajdujący się na 

południe od Betanii, pełen wody, roześmiany pośrodku skał – grupa kieruje się 

w stronę Betlejem. Idą między dwoma pasmami wzgórz, zieleniących się 

oliwkami i winnicami, z poletkami złoconych zbóż, które już dojrzewają. Dolina 
jest chłodna, a droga dość wygodna. 

Szymon, syn Jony, podchodzi – przyłączając się do grupy Jezusa – i pyta: 

«Przejdziemy tędy do Betlejem? Jan mówi, że kiedyś szedł inną drogą.» 

«To prawda – odpowiada Jezus – Było tak, bo szliśmy od strony Jerozolimy. Ta 

droga jest krótsza. Przy grobie Racheli – który pragną ujrzeć niewiasty – 

rozdzielimy się, jak przed chwilą zadecydowaliśmy. Potem spotkamy się w 
Betsur, gdzie Moja Matka pragnie pozostać przez jakiś czas.» 

«Tak. Powiedzieliśmy tak... ale jakże byłoby pięknie, gdybyśmy byli tam 

wszyscy... Szczególnie Matka... bo w końcu królową Betlejemskiej Groty jest 

Ona... i Ona wie najlepiej o wszystkim... Usłyszeć o tym z Jej ust... to byłoby coś 

innego, tak.» 

Jezus uśmiecha się, patrząc na Szymona, który łagodnie wypowiada swe 

pragnienie. 

«Jakiej groty, ojcze?» – pyta Margcjam. 

«Groty, w której urodził się Jezus.» 

«O! To piękne! Ja też tam idę!...» 

«To naprawdę byłoby piękne!» – mówi Maria Alfeuszowa i Salome. 

«Bardzo piękne!... To byłoby cofnięcie się wstecz... do czasu, kiedy świat Cię 

wprawdzie nie znał, ale też i nie nienawidził Cię jeszcze... To byłoby 

odnalezienie miłości prostych, którzy potrafili jedynie wierzyć i kochać z 

prostotą i wiarą... To znaczyłoby złożyć to brzemię goryczy, które ciąży Mi na 

sercu, odkąd wiem, że jesteś tak znienawidzony... złożyć je w Twoim żłobie... 

Musiał on zachować słodycz Twego spojrzenia, Twego oddechu, lekki uśmiech z 

tamtego czasu... i wszystko to byłoby pieszczotą dla Mojego serca... Wypełnia je 
tak wiele goryczy!...» – Maryja mówi cicho, z pragnieniem i smutkiem. 

«Pójdziemy tam więc, Mamo. Prowadź nas. Dziś Ty jesteś Nauczycielką, a Ja – 

dzieckiem, które się uczy.» 

«O! Synu! Nie! Ty zawsze jesteś Nauczycielem...» 

«Nie, Mamo. Szymon, syn Jony, dobrze powiedział. Na ziemi betlejemskiej Ty 

jesteś Królową. To był Twój pierwszy pałac. Maryjo z rodu Dawida, prowadź ten 
mały lud do Twojej siedziby.» 



 313 

Iskariota chce coś powiedzieć, ale milczy. Jezus – zauważając jego postawę i 

wyraz [twarzy] – mówi: 

«Jeśli ktoś z powodu zmęczenia albo dla innej przyczyny nie chce iść, niech 

idzie swobodnie drogą do Betsur.» 

Nikt się nie odzywa. Idą chłodną doliną, kierującą się od wschodu na zachód, 

potem skręcają lekko na północ. Podążają wzdłuż ciągnącego się tam 

wzniesienia i dochodzą do drogi prowadzącej od Jerozolimy do Betlejem, 

dokładnie przy sześcianie z okrągłą kopułą koło grobu Racheli. Wszyscy 
podchodzą, aby pomodlić się z szacunkiem. 

«Tu zatrzymaliśmy się z Józefem... Wszystko jest jak wtedy. Tylko pora roku 

jest odmienna. Wtedy był to zimny dzień miesiąca Kislew. Padało i drogi stały 

się błotniste. Potem zaczął wiać lodowaty wiatr i być może w nocy był mróz. 

Drogi były utwardzone, lecz wszystkie poorane przez wozy i tłum – który był jak 
morze zatłoczone łodziami – i Mój osiołek bardzo się męczył...» 

«A Ty nie, Matko?» 

«O! Ja miałam Ciebie!...» 

Jej spojrzenie wyraża wzruszające szczęście. Potem [Maryja] mówi dalej: 

«Zapadała noc i Józef bardzo się martwił... Zrywał się coraz silniejszy ostry 

wiatr... Ludzie spieszyli do Betlejem, przepychając się. Wielu wyzywało na 

Mojego osła, który bardzo wolno posuwał się naprzód, szukając, gdzie postawić 

kopyta... Wydawało się, że i on wiedział, że Ty tam byłeś... i że to był Twój 

ostatni sen w kołysce Mojego łona. Było zimno, lecz... Ja płonęłam. Czułam, że 

przychodzisz... Przychodzisz? Mógłbyś powiedzieć: “Od dziewięciu miesięcy 

byłem tu, Mamo”. To prawda, lecz wtedy to było tak, jakbyś przychodził z Nieba. 

Niebiosa zniżały się, pochylały się ku Mnie, dostrzegałam ich wspaniałość... 

Widziałam Boskość płonącą w radości Twego całkiem już bliskiego narodzenia. 

Ten ogień przenikał Mnie, rozpalał Mnie i izolował od wszystkiego... od zimna... 

wiatru... tłumu... Wszystko to było niczym! Widziałam Boga... Od czasu do czasu 

z trudem udawało Mi się sprowadzać Mojego ducha na ziemię i uśmiechałam się 

do Józefa, który bał się o Mnie z powodu zimna i zmęczenia. Prowadził osiołka, 

aby się nie potknął, i osłaniał Mnie pledem, pełen obawy, żebym się nie 

zaziębiła... Nie mogło się jednak nic przydarzyć. Wstrząsów nie odczuwałam. 

Wydawało Mi się, że postępuję gwiaździstą drogą, pośród jaśniejących obłoków, 

podtrzymywanych przez aniołów... I uśmiechałam się... Najpierw do Ciebie... 

Patrzyłam na Ciebie przez bariery ciała, jak spałeś z drobnymi piąstkami w 

małym łóżeczku żywych róż... Mój pączek lilii... Potem uśmiechnęłam się do 

małżonka – jakże zatroskanego, jakże zasmuconego – aby mu dodać otuchy... i 
do ludzi, którzy nie wiedzieli, że oddychają już w otoczeniu Zbawcy... 

Zatrzymaliśmy się przy grobie Racheli, aby osiołek odpoczął i aby spożyć nieco 

chleba i oliwek, nasze ubogie zapasy... Ja jednak nie byłam głodna. Nie mogłam 

być głodna... syciła Mnie radość... Ruszyliśmy w dalszą drogę... Chodźcie, 

pokażę wam, gdzie spotkaliśmy pasterza... Nie bójcie się, że się pomylę. 

Przeżywam ponownie tę godzinę i odnajduję każde miejsce, bo widzę wszystko 

dzięki wielkiemu anielskiemu światłu. Być może znowu są tutaj anielskie 

zastępy – niewidzialne dla ciał, lecz widoczne dla dusz w swej promiennej bieli 

– i wszystko odkrywają i wszystko wskazują. Nie mogą się mylić i prowadzą 

Mnie... dla sprawienia radości i Mnie, i wam. Z tamtych łąk przybył Eliasz ze 

swoimi owcami i Józef poprosił go o mleko dla Mnie. I to tutaj na tym polu 

zatrzymaliśmy się, podczas gdy on doił mleko, ciepłe i odżywcze, i udzielał rad 

Józefowi. 



 314 

Chodźcie, chodźcie... To ścieżka ostatniej dolinki przed Betlejem. Poszliśmy nią, 

bo główna droga w pobliżu Betlejem była zatłoczona ludźmi i zwierzętami...  

Oto Betlejem! O, drogie! Droga ziemio Moich ojców, która dałaś Mi pierwszy 

pocałunek Mojego Syna! Jesteś otwarta, dobra i pachnąca jak chleb, którego 

imię nosisz, aby dać Prawdziwy Chleb światu, umierającemu z głodu! Otoczyłaś 

Mnie jak matka – ty, w której spoczęła matczyna radość Racheli – ziemio święta 

Betlejemu Dawidowego, pierwsza świątynio wzniesiona dla Zbawcy, Jutrzenki 

porannej zrodzonej z Jakuba, aby całą Ludzkość nauczyć drogi Niebios! 

Spójrzcie, jak miasto jest piękne na wiosnę! Wtedy też było piękne, choć pola i 

winnice były ogołocone! Lekka osłonka szronu sprawiała, że błyszczały 

pozbawione liści gałęzie i okrywał je diamentowy pył, jakby owinęły się rajską 

zasłoną, której nie można dotknąć. Z każdego domu snuł się dym z komina, 

[znak] bliskiej wieczerzy. Dym stopniowo wznosił się na sam szczyt, 

sprawiając, że całe miasto było nim okryte... Wszystko było czyste, pełne 

skupienia, oczekiwania... na Ciebie, na Ciebie, Synu! Ziemia czuła, że 

przybywasz... Odczuliby Ciebie także Betlejemici, bo nie są źli, choć w to nie 

wierzycie. Oni nie mogli nam udzielić schronienia... W domach bowiem 

szlachetnych i dobrych w Betlejem tłoczyli się ci, którzy są zawsze aroganccy, 

głusi i pyszni... a są tacy nadal... i oni nie mogli odczuwać Ciebie... Iluż tam było 

faryzeuszów, saduceuszów, herodian, uczonych w Piśmie, Esseńczyków! O! Ich 

serca obecnie zamknięte to dalszy ciąg zatwardziałości ich serc z tamtego 

czasu. Tamtego wieczoru zamknęli serca na miłość względem biednej siostry... i 

pozostali, i nadal są w ciemnościach. Od tamtej chwili odepchnęli Boga, 
odpychając od siebie miłość bliźniego. 

Chodźcie. Chodźmy do groty. Nie ma potrzeby wchodzić do miasta. 

Największych przyjaciół Mojego Dzieciątka tam nie ma. Wystarczy nam 

przyjacielska Natura z kamieniami, małą rzeczką, drewnem dla rozpalenia 

ognia... Natura, która odczuła przyjście Swego Pana... Chodźcie więc, bez lęku. 

Tu skręcamy... oto ruiny Wieży Dawida. O! Są Mi bardziej drogie niż królewski 

pałac! Błogosławione ruiny! Błogosławiony strumyk! Błogosławione drzewo, 

które jakby cudem wiatr pozbawił gałęzi, abyśmy znaleźli drewno i rozpalili 

ogień!» 

Maryja schodzi szybko do Groty, przechodzi przez strumyk po desce służącej za 

most, biegnie na miejsce przed ruinami i upada na kolana przy wejściu do 

Groty. Schyla się i całuje ziemię. Wszyscy Ją naśladują. Są wzruszeni... Dziecko, 

które nie opuszcza Jej ani na chwilę, wydaje się słuchać cudownej historii, a 
jego czarne oczy piją słowa i gesty Maryi, nie chcąc uronić niczego. 

Maryja wstaje i wchodzi ze słowami: 

«Wszystko, wszystko jak wtedy!... Wtedy jednak była noc... Józef zapalił 

światło, kiedy wchodziłam. W tamtej chwili, dopiero wtedy, schodząc z osła, 

odczułam do jakiego stopnia byłam zmęczona i zziębnięta... Powitał nas wół. 

Podeszłam do niego, aby się trochę ogrzać, aby się oprzeć na sianie... Tutaj, 

gdzie teraz stoję, Józef rozsypał siano, aby Mi zrobić posłanie, i wysuszył je dla 

Mnie i dla Ciebie, Synu, nad ogniem rozpalonym w kącie... bo był dobry jak 

ojciec w swej miłości małżonka - anioła... I trzymając się za ręce, jak 

rodzeństwo zagubione w ciemności nocy, zjedliśmy chleb i ser. A potem Józef 

poszedł tam podtrzymać ogień. Zdjął płaszcz, aby zatkać otwór [wejścia]... A 

tak naprawdę to zarzucił zasłonę na chwałę Boga zstępującego z Niebios, na 

Ciebie, Mój Jezu... i Ja pozostałam na sianie w cieple dwóch zwierząt, okryta 

płaszczem i wełnianym pledem... Mój drogi małżonek!... W tej godzinie 

niepokoju – gdy byłam sama wobec tajemnicy pierwszego macierzyństwa, 

zawsze pełnej nieznanego dla niewiasty i dla Mnie, w Moim jedynym 

macierzyństwie, przepełnionym też tajemnicą, którą była wizja Syna Bożego, 
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wyłaniającego się ze śmiertelnego ciała – Józef był dla Mnie matką, był 

aniołem... Moim pocieszeniem... wtedy i zawsze... 

Następnie cisza i sen otoczyły Sprawiedliwego... aby nie ujrzał tego, co było dla 

Mnie codziennym pocałunkiem Boga... A Mnie, po zaradzeniu ludzkim 

potrzebom, zalały niezmierzone potoki ekstazy, przybywające z rajskiego 

morza. Unosiły Mnie na nowo na promieniejące szczyty, coraz wyższe, 

wznoszące Mnie ze sobą wyżej i wyżej, w oceanie światłości, blasku, radości, 

pokoju, miłości, aż znalazłam się zagubiona w morzu Boga, w sercu Boga... Z 

ziemi [doszedł Mnie] jeszcze głos: “Śpisz, Maryjo?” O! Tak daleki!... Echo, 

wspomnienie ziemi!... A tak słaby, że nie dotknął duszy. Nie wiem, jakiej 

udzieliłam odpowiedzi, podczas gdy unosiłam się, wznosiłam się coraz wyżej w 

tym oceanie ognia, nieskończonej szczęśliwości, przedsmaku Boga... do Niego, 

aż do Niego... O! Lecz czy to Ty się zrodziłeś tamtej nocy albo to Ja się 

urodziłam z jaśniejącej Trójcy? Czy to Ja Ciebie wydałam na świat, czy też Ty 

Mnie pochłonąłeś, aby Mnie wydać? Nie wiem...  

A potem zstępowanie od chóru do chóru, z gwiazdy na gwiazdę, z obłoku na 

obłok... słodkie, powolne, szczęśliwe, spokojne jak kwiat, który orzeł zaniósł na 

wysokości i upuścił... jak kwiat spadający lekko na skrzydłach wiatru, 

upiększony klejnotami kropli deszczu i cząstką tęczy, porwaną z nieba... kwiat, 

który ponownie znajduje się na rodzinnej ziemi... Mój diadem: Ty! Ty na Moim 

sercu... 

Siedziałam tu i po uwielbieniu Ciebie na kolanach pokochałam Cię. Wreszcie 

mogłam Cię kochać bez zasłony ciała. Wstałam, aby Cię zanieść miłości tego, 

który – jak Ja – godny był należeć do tych, którzy mogli Cię pokochać jako 

pierwsi. A tutaj – pomiędzy tymi dwoma prymitywnymi kolumnami – 

ofiarowałam Cię Ojcu. Tutaj znowu spocząłeś po raz pierwszy na piersi Józefa... 

A potem owinęłam Cię w pieluszki i razem położyliśmy Cię tutaj... Kołysałam 

Cię, a Józef suszył siano nad ogniem i chronił jego ciepło, trzymając na piersi. 

Potem, w tym miejscu, obydwoje adorowaliśmy Ciebie. Pochyliliśmy się nad 

Tobą tak, jak Ja w tej chwili, aby pić Twój oddech, aby widzieć, do jakiego 

uniżenia może doprowadzić miłość, aby wylewać łzy, które z pewnością wylewa 
się w Niebie z niewyczerpanej radości oglądania Boga...» 

Maryja szła, podchodziła, wspominała i wskazywała różne miejsca. Podczas 

tego wspominania – z westchnieniem miłości, ze łzą błyszczącą w niebieskich 

oczach i z uśmiechem radości na ustach – pochyliła się nad Swoim Jezusem, 

który usiadł na wielkim kamieniu, i ucałowała Jego włosy, płacząc i adorując, 

jak wtedy... 

«A potem pasterze... tu, w środku... [przyszli] adorować swymi dobrymi 

duszami... z wielkim westchnieniem ziemi, która wchodziła z nimi – z ich 

zapachem ludzi, stad, siana... A na zewnątrz wszędzie aniołowie adorowali Cię 

swą miłością i śpiewami – których nie może powtórzyć ludzkie stworzenie – i 

miłością Niebios, i powietrzem Nieba, wnikającym wraz z nimi, przyniesionym 

przez nich, pośród ich blasków... Twoje narodzenie, Błogosławiony!...» 

Maryja uklękła przy Swoim Synu i płacze ze wzruszenia, z głową opartą o Jego 

kolana. Przez kilka chwil nikt nie ośmiela się przemówić. Bardziej lub mniej 

wzruszeni obecni rozglądają się wokół siebie, jakby pośród pajęczyn i 

chropowatych kamieni mieli nadzieję ujrzeć opisaną scenę... Maryja opanowuje 
się i mówi: 

«Oto Moim sercem kobiety, a nie mądrością nauczyciela opowiedziałam o 

narodzeniu Mojego Syna w Jego nieskończonej prostocie i nieskończonej 
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wielkości. Nie ma nic więcej, bo to była największa rzecz na ziemi, ukryta pod 

pozorami czegoś najpowszechniejszego.» 

«A nazajutrz? A potem?» – pyta wielu, między innymi dwie Marie.  

«Nazajutrz? O! To bardzo proste! Byłam Matką karmiącą mlekiem Swe dziecię. 

Myłam Je i ubierałam, jak czynią to wszystkie matki. Ogrzewałam wodę ze 

strumienia na ogniu rozpalonym tu na zewnątrz, aby dym nie wywoływał płaczu 

Jego dwojga błękitnych oczu, a potem w najbardziej osłoniętym kącie, w starej 

kadzi, myłam Moje Dziecko i ubierałam w świeżą bieliznę. I chodziłam do 

strumienia prać małe ubranka i rozkładałam je na słońcu... a potem – radość 

nad radości: karmiłam Go mlekiem, a On ssał, nabierał kolorów i był 

szczęśliwy... Pierwszego dnia w najcieplejszej godzinie wyszłam na zewnątrz, 

aby Go dobrze zobaczyć. Tu bowiem światło zatrzymuje się, nie wchodzi, a 

płomienie [paleniska] nadawały rzeczom dziwny wygląd. Wyszłam na dwór, na 

słońce... i popatrzyłam na Słowo Wcielone. Matka poznała Swego Syna, a 

służebnica Boga – Swego Pana. Byłam niewiastą i uwielbiałam... potem dom 

Anny... dni przy kołysce... pierwsze kroki, pierwsze słowo... To jednak było 

potem, w swoim czasie... Ale nic, nic nie było równe godzinie Twego 
narodzenia... Dopiero wracając do Boga, odnajdę tę pełnię...» 

«A jednak... udać się w drogę... tak, w ostatnim momencie! Jaka to 

nieostrożność! Dlaczego nie zaczekaliście? Dekret [nakazujący spis] 

przewidywał odroczenie w wyjątkowych wypadkach, takich jak narodzenie czy 
choroba. Tak mówił Alfeusz...» – odzywa się Maria, małżonka Alfeusza. 

«Czekać? O, nie! Tego wieczoru, gdy Józef przyniósł wiadomość, Ja i Ty, Synu, 

zadrżeliśmy z radości. To było wezwanie... Ponieważ to tutaj, tylko tu miałeś się 

narodzić, jak powiedzieli Prorocy. I ten niespodziewany dekret był jak 

zlitowanie się Nieba dla zgaszenia w Józefie nawet wspomnienia jego 

podejrzeń. Tego oczekiwałam dla Ciebie, dla niego, dla świata żydowskiego i dla 

świata przyszłego aż do końca wieków. To zostało powiedziane i jak było 

powiedziane, tak się stało. Czekać! Czy oblubienica może opóźniać [spełnienie 
się] marzenia o zaślubinach? Po co czekać?» 

«Ależ... z powodu wszystkiego, co mogło się stać...» – mówi jeszcze Maria 

Alfeuszowa. 

«Niczego się nie obawiałam. Spoczywałam w Bogu.» 

«Czy jednak wiedziałaś, że wszystko tak przebiegnie?» 

«Nikt Mi tego nie powiedział i wcale o tym nie myślałam. Aby dodać otuchy 

Józefowi, pozwoliłam, aby myślał – jak i wy również – że jest jeszcze czas do 

narodzenia. Ja jednak wiedziałam, wiedziałam o tym, że to w święto Świateł 
zrodzi się Światłość świata.» 

«A ty, matko, dlaczego nie towarzyszyłaś Maryi? I ojciec dlaczego o tym nie 

pomyślał? Powinniście byli i wy tu przybyć. Dlaczego wszyscy nie udaliśmy się 

w drogę?» – pyta surowo Juda Tadeusz. 

«Twój ojciec postanowił przybyć po święcie Świateł i powiedział to swemu 

bratu, jednak Józef nie chciał czekać.» 

«Ale przynajmniej ty...» – mówi jeszcze Tadeusz. 

«Nie czyń jej wyrzutów, Judo. Wspólnie uznaliśmy za słuszne okryć zasłoną 

tajemnicę tego narodzenia» [– odzywa się Maryja.] 
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«Czy jednak Józef wiedział, że nadejdzie ono z takimi znakami? Jeśli Ty tego nie 

wiedziałaś, czy on mógł o tym wiedzieć?» 

«Nic nie wiedzieliśmy, oprócz tego, że On miał się narodzić.» 

«A zatem?» 

«A zatem to Mądrość Boża prowadziła nas w taki sposób, jak to było słuszne. 

Narodzenie Jezusa, Jego obecność na świecie miała ukazać się bez 

czegokolwiek, co mogłoby zadziwić i pobudzić szatana... Widzicie, że obecna 

niechęć Betlejem wobec Mesjasza jest następstwem pierwszego objawienia się 

Chrystusa. Nienawiść demona posłużyła się tym objawieniem, aby rozlać krew i 

poprzez to rozlanie – zasiać nienawiść. Czy jesteś zadowolony, Szymonie, synu 
Jony, który nie mówisz, a nawet wydajesz się powstrzymywać oddech?» 

«Tak bardzo, bardzo... Wydaje mi się, że znajduję się poza światem, w miejscu 

jeszcze bardziej świętym niż to, które jest za Zasłoną Świątyni... Tak bardzo... 

że teraz, gdy ujrzałem Cię w tym miejscu i w tamtym świetle... boję się, że 

traktowałem Cię... z szacunkiem, tak, ale jako wielką niewiastę, tylko jako 

niewiastę. Teraz... teraz nie ośmielę się mówić Ci jak przedtem: “Maryjo”. Do 

teraz byłaś dla mnie Matką mojego Nauczyciela. Obecnie... teraz ujrzałem Cię na 

szczycie niebieskich obłoków... zobaczyłem Cię jako Królową i ja, nędzny... oto 

co zrobię... ja, niewolnik...»  

Piotr upada na ziemię i całuje stopy Maryi. Odzywa się Jezus:  

«Szymonie, wstań. Podejdź tu, blisko Mnie.» 

Piotr przechodzi na lewą stronę Jezusa, bo Maryja jest po prawicy.  

«Czym teraz jesteśmy?» – pyta Jezus.  

«My? Jesteśmy Jezusem, Maryją i Szymonem.» 

«Dobrze. A ilu nas jest?» 

«Troje, Nauczycielu.» 

«Zatem trójca. Któregoś dnia w Niebie, w Boskiej Trójcy, przyszła myśl: “Oto 

czas, by Słowo zstąpiło na ziemię. I w miłosnym drgnieniu Słowo przyszło na 

ziemię. Odłączyło się od Ojca i od Ducha Świętego. Przyszło, aby działać na 

ziemi. Dwaj, którzy pozostali w Niebie, kontemplowali dzieła Słowa, trwając w 

większej jedności niż kiedykolwiek, aby łączyć Myśl i Miłość przy pomocy Słowa 

działającego na ziemi. Nadejdzie dzień, kiedy z Nieba przyjdzie rozkaz: “Jest 

czas, byś powrócił, gdyż wszystko zostało dokonane”, i wtedy Słowo powróci do 

Nieba, tak... (Jezus cofa się, robiąc krok do tyłu i pozostawiając Maryję wraz z 

Piotrem tam, gdzie byli). Z wysokości Nieba będzie kontemplowało dzieła 

dwojga, którzy pozostali na ziemi i przez święte poruszenie zjednoczą się 

bardziej niż kiedykolwiek, aby zespolić władzę z miłością i uczynić z nich środek 

do wypełnienia pragnienia Słowa: “Ocalenie świata poprzez ustawiczne 

nauczanie Jego Kościoła”. A Ojciec, Syn i Duch Święty uczynią ze Swego 

promieniowania łańcuch, aby wiązać, aby coraz bardziej wiązać tych dwoje, 

którzy pozostali na ziemi: Moją Matkę, miłość i ciebie – władzę. Trzeba ci będzie 

zatem traktować Maryję jako królowę, tak, ale nie jak niewolnik. Nie wydaje ci 
się?» 

«Wydaje mi się wszystko, czego Ty chcesz. Jestem załamany! Ja – władzę? O, 

jeśli muszę mieć władzę, to oczywiście trzeba mi będzie wesprzeć się na Maryi! 
O, Matko mojego Pana, nie opuszczaj mnie nigdy, nigdy, nigdy...» 
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«Nie bój się. Będę cię zawsze trzymać za rękę, jak czyniłam to z Moim 

Dzieckiem, aż stało się zdolne chodzić samodzielnie.» 

«A potem?» 

«Potem będę cię podtrzymywać modlitwą. Odwagi, Szymonie. Nigdy nie wątp w 

potęgę Boga. Nie wątpiłam w nią ani Ja, ani Józef. I ty również nie powinieneś 

wątpić. Bóg będzie udzielać pomocy, godzina po godzinie, jeśli pozostaniemy 

pokorni i wierni... Teraz chodźcie tu na zewnątrz, do strumyka, do cienia 

dobrego drzewa, które – gdyby to był późniejszy okres lata – dałoby wam swe 

jabłka oprócz cienia. Chodźcie. Zjemy coś przed wymarszem... Dokąd, Mój 

Synu?» 

«Do Jala. To blisko. A jutro pójdziemy do Betsur.» 

Siadają w cieniu jabłoni. Maryja siada dokładnie naprzeciw potężnego pnia. 

Bartłomiej przypatruje się Jej uważnie, tak młodej i ożywionej w niebiański 

sposób przez przywołane wspomnienia. [Patrzy,] jak przyjmuje od Syna 

pokarm, który On pobłogosławił, i jak uśmiecha się do Niego oczyma pełnymi 
miłości. Szepcze:  

«W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu 

podniebieniu.»  

Odpowiada mu Juda Tadeusz:  

«To prawda. Ona omdlewa z miłości. Ale nie można z pewnością powiedzieć, że 

pod jabłonią została obudzona...» 

«A dlaczego nie, bracie? Cóż my wiemy o tajemnicach Króla?» – odpowiada 

Jakub, syn Alfeusza.  

Jezus, uśmiechając się, mówi:  

«Myśl poczęła Nową Ewę u stóp rajskiego drzewa, aby od Jej uśmiechu i od Jej 

płaczu uciekał wąż, a zatruty owoc wyzbywał się trucizny. Ona stała się 

drzewem owocu dającego odkupienie. Przyjdźcie, przyjaciele, i jedzcie z niego. 
Nasycić się jego słodyczą to nakarmić się miodem Bożym.» 

«Nauczycielu, odpowiedz na moje dawne pragnienie wiedzy. Czy wspomniany 

przez nas Kantyk mówi o Niej?» – pyta po cichu Bartłomiej, gdy Maryja zajmuje 
się dzieckiem i rozmawia z niewiastami.  

«Od początku Księgi mówi się o Niej. O Niej też będzie się mówić w księgach 

przyszłych, aż do chwili gdy słowo ludzkie przemieni się w nieustające 

„hosanna‟ wiecznego Miasta Bożego.»  

Jezus odwraca się do niewiast. 

«Czuje się, że jest z [rodu] Dawida! Co za mądrość, co za poezja» – mówi 

Zelota, rozmawiając z towarzyszami.  

Zabiera głos Iskariota, który – jeszcze pod wrażeniem poprzedniego dnia – 

mówi mało, choć usiłuje odzyskać swoją wcześniejszą swobodę: 

«Otóż chciałbym zrozumieć, dlaczego właściwie musiało nastąpić Wcielenie. 

Bóg sam może mówić w taki sposób, aby pokonać szatana. Sam Bóg może mieć 

potęgę odkupieńczą. Nie poddaję tego w wątpliwość. Jednak wydaje mi się, że 

Słowo upokorzyło się przez zrodzenie takie, jak wszystkich ludzi, przez 

poddanie się wszelkim utrapieniom dzieciństwa i tak dalej. Czy [Mesjasz] nie 



 319 

mógł się ukazać w ludzkiej postaci, już dojrzałej, jako dorosły? O, jeśli 

naprawdę chciał mieć matkę, czy nie mógł wybrać jej sobie jako przybranej, jak 

uczynił to z ojcem? Wydaje mi się, że raz Go o to zapytałem, ale nie 
odpowiedział mi szczegółowo albo tego nie pamiętam.» 

«Zapytaj Go o to! Tym bardziej że właśnie poruszamy ten temat...» – mówi 

Tomasz. 

«Ja – nie. Zaniepokoiłem Go i nie czuję, że już mi wybaczył. Zapytajcie Go za 

mnie» [– prosi Judasz.] 

«Wybacz! Przecież my przyjmujemy wszystko, [nie wymagając] takich 

wyjaśnień. Dlaczego więc mamy stawiać pytania? To nie jest słuszne!» – 
odpowiada ostro Jakub, syn Zebedeusza.  

«Co nie jest słuszne?» – pyta Jezus.  

Milczenie. Potem Zelota wyjaśnia w imieniu wszystkich i powtarza pytania 

Judasza z Kariotu oraz odpowiedzi pozostałych uczniów.  

«Ja nie zachowuję urazy. To pierwsza rzecz. Czynię tylko konieczne uwagi, 

cierpię i przebaczam. To [odpowiedź] dla tego, który odczuwa lęk – owoc swego 

zmieszania. Co do Wcielenia rzeczywistego, dokonanego przeze Mnie, mówię: 

“To właściwe, że tak się stało”. W przyszłości bardzo wielu popadnie w błędy 

dotyczące Mojego Wcielenia. Będą przypisywać Mi dokładnie takie błędne 

formy, jakie Judasz chciałby, żebym przyjął: człowiek pozornie spoisty w ciele, a 

w rzeczywistości ulotny jak gra świateł. Przez to byłbym i nie byłbym ciałem. 

Byłoby i nie byłoby naprawdę macierzyństwa Maryi. Tymczasem Ja naprawdę 

mam ciało, a Maryja naprawdę jest Matką Słowa Wcielonego. A jeśli moment 

narodzenia był tylko ekstazą, to stało się tak, gdyż Ona jest Nową Ewą bez 

ciężaru winy i bez dziedzictwa kary. Nie poniżyło Mnie spoczywanie w Niej. Czy 

zamknięcie w Arce upodliło mannę? Nie, a nawet przebywanie w tamtym 

miejscu otoczyło ją czcią.  

Inni powiedzą, że Ja – nie mając rzeczywistego Ciała w czasie Mojego pobytu na 

ziemi – nie cierpiałem i nie umarłem. Tak, nie mogąc zaprzeczyć, że tu byłem, 

zacznie się zaprzeczać Mojemu realnemu Wcieleniu lub Mojej prawdziwej 

Boskości. [To błąd], gdyż naprawdę wiecznie jestem Jedno z Ojcem. Jestem też 

zjednoczony z Bogiem jako Ciało. Naprawdę jest możliwe, że Miłość w Swej 

Doskonałości osiąga to, co nieosiągalne, przyoblekając się w Ciało dla zbawienia 

ciała. Na wszystkie te błędy odpowiada całe Moje życie, które daje krew od 

narodzenia po śmierć. Ono poddało się wszystkiemu, co wspólne człowiekowi – 

z wyjątkiem grzechu. Zrodzony, tak – z Niej. I dla waszego dobra. Nie wiecie, w 

jakim stopniu Sprawiedliwość jest łagodzona przez to, że ma Niewiastę za 
Współpracownicę. Czy to cię zadowoliło, Judaszu?» 

«Tak, Nauczycielu.» 

«Czyń tak, abyś i ty Mnie [zadowolił].»  

Iskariota pochyla głowę – zawstydzony i może naprawdę przejęty tak wielką 

dobrocią. Przedłuża się pobyt pod świeżym cieniem jabłoni. Jedni śpią, inni 
drzemią. Maryja wstaje i powraca do Groty. Jezus idzie za Nią... 
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70. W DRODZE DO ELIZY Z BETSUR 

Napisane 4 lipca 1945. A, 5548-5564 

«To niemal pewne, że ich odnajdziemy, jeśli powrócimy na chwilę na drogę 

wiodącą do Hebronu. Proszę was, idźcie dwójkami, szukając ich na górskich 

ścieżkach. Stąd – do Źródeł Salomona, a potem do Betsur. Pójdziemy za wami. 
Tu jest teren wypasu ich [owiec]» – mówi Pan. 

Uświadamiam sobie, że mówi o pasterzach. Apostołowie gotują się do odejścia, 

każdy z ulubionym towarzyszem. Wyjątek stanowi para niemalże nierozdzielna, 
[którą tworzy] Jan i Andrzej. Podchodzą obydwaj do Iskarioty, mówiąc: 

«Idę z tobą.» 

Judasz odpowiada: 

«Tak, chodź, Andrzeju. Tak będzie lepiej, Janie. Ty i ja znamy pasterzy. Lepiej 

więc będzie, jeśli pójdziesz z kimś innym.» 

«W takim razie ze mną, chłopcze» – mówi Piotr, który opuszcza Jakuba, syna 

Zebedeusza. Ten bez oporu idzie z Tomaszem, podczas gdy do Zeloty przyłącza 

się Juda Tadeusz, do Jakuba Alfeuszowego – Mateusz, a dwaj nierozłączni: Filip 

i Bartłomiej, idą razem. Dziecko zostaje z Jezusem i Maryją. 

Droga przez góry – zielone od lasów i łąk – jest chłodna i piękna. Spotykają 

stada idące na pastwiska w jasnych promieniach jutrzenki. Przy każdym 

dźwięku dzwonka Jezus przerywa rozmowę i rozgląda się. Potem pyta pasterzy, 

czy Eliasz, pasterz Betlejemita, jest tutaj. Dowiaduję się, że Eliasza nazywa się 

“Betlejemitą”. Chociaż inni pasterze też są z Betlejem, ten przydomek odnosi się 

do niego i jest chyba trochę pogardliwy. Nikt jednak nic nie wie. Odpowiadają, 

zatrzymują stada i przerywają grę na prymitywnych fujarkach. Prawie wszyscy 

młodzi mają proste fujarki, co wprowadza Margcjama w stan ekstazy. Wreszcie 
dobry stary pasterz podaje mu fujarkę swego wnuka, mówiąc: 

«On sobie zrobi inną.» 

Margcjam odchodzi szczęśliwy, trzymając swój instrument na ramieniu, bo na 

razie nie potrafi się nim jeszcze posługiwać. 

«Tak bardzo chciałabym ich spotkać!» – woła Maryja. 

«Z pewnością ich znajdziemy. O tej porze roku zawsze idą w kierunku 

Hebronu.» 

W chłopcu budzą zaciekawienie pasterze – którzy widzieli Jezusa jako Dziecko – 

i stawia tysiące pytań Maryi, która odpowiada cierpliwie i z dobrocią. 

«Ale dlaczego ich ukarano? Czynili przecież tylko dobro!» – pyta dziecko po 

opowiadaniu o ich nieszczęściu.  

«Bo wielokrotnie człowiek błądzi, oskarżając niewinnych o zło, które w 

rzeczywistości popełnił ktoś inny. Oni byli dobrzy i potrafili przebaczyć, dlatego 
Jezus kocha ich bardzo. Trzeba zawsze umieć przebaczać.» 

«A w jaki sposób przebaczyły Herodowi wszystkie te dzieci, które zostały 

zabite?» 

«To mali męczennicy, Margcjamie, a męczennicy są święci. Ci nie tylko 

przebaczają swojemu katowi, lecz go kochają, bo on im otwiera Niebo.» 
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«A te dzieci są w Niebie?» 

«Nie, na razie nie. Są radością Patriarchów i sprawiedliwych w Otchłani.» 

«Dlaczego?» 

«Bo powiedziały, przybywając z duszami purpurowymi od krwi: “Oto jesteśmy, 

my – heroldowie Chrystusa - Zbawiciela. Radujcie się wy, którzy czekacie, bo On 
jest już na ziemi.” I wszyscy je kochają, bo przynoszą tę dobrą nowinę.» 

«Dobrą nowiną – powiedział mi ojciec – jest także Słowo Jezusa. Kiedy więc 

mój ojciec – po głoszeniu Dobrej Nowiny na ziemi – pójdzie do Otchłani i kiedy 
ja także tam pójdę, czy nas też będą kochać?» 

«Ty, maleńki, nie pójdziesz do Otchłani.» 

«Dlaczego?» 

«Bo Jezus już powróci do Nieba i wam je otworzy, i wszyscy dobrzy pójdą po 

śmierci natychmiast do Nieba.» 

«Ja będę dobry, przyrzekam to. A Szymon, syn Jony? On także, co? Bo nie chcę 

stać się sierotą po raz drugi.» 

«On także, bądź pewny. Ale w Niebie nie jest się sierotą. Mamy Boga. A Bóg jest 

wszystkim. Tu też Go mamy, ponieważ Ojciec jest zawsze z nami.» 

«Ale Jezus – w tej pięknej modlitwie, której mnie nauczyliście: Ty za dnia, a 

moja mama nocą – mówi: “Ojcze nasz, któryś jest w Niebie”. My nie jesteśmy 
jeszcze w Niebie. Jakże więc jesteśmy z Nim?» 

«Bóg jest wszędzie, Moje dziecko. On czuwa nad rodzącym się dzieckiem i nad 

umierającym starcem. Dziecko – które rodzi się w tej chwili w najbardziej 

odległym zakątku ziemi – ma na sobie spojrzenie i miłość Boga i będzie je mieć 
aż do śmierci.» 

«Nawet jeśli jest tak złe jak Doras?» 

«Tak.» 

«Jakże dobry Bóg może kochać Dorasa, który jest bardzo zły i sprawia, że 

płacze mój dziadek?» 

«Patrzy na niego z oburzeniem i bólem. Ale gdyby się nawrócił, powiedziałby 

mu to samo, co ojciec z przypowieści nawróconemu synowi. Powinieneś się 

modlić, aby on się nawrócił i...» 

«O, nie, Matko! Będę się modlił, żeby umarł!!!» – mówi w porywie dziecko. 

Chociaż jego wystąpienie było mało... anielskie, gniew jest tak wielki i tak 
szczery, że inni muszą się uśmiechnąć.  

Maryja zaś ponownie ze słodką powagą Nauczycielki mówi:  

«Nie, kochany. Nie wolno ci tak postępować wobec grzesznika. Bóg nie 

wysłuchałby cię i patrzyłby na ciebie surowo. Powinniśmy życzyć bliźniemu, 

nawet bardzo złemu, największego dobra. Życie jest dobrem, bo daje 
człowiekowi możliwość zdobywania zasług w oczach Bożych.» 

«A jeśli ktoś jest zły to zdobywa grzechy.» 

«Trzeba się modlić, aby stał się dobry.» 
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Dziecko myśli... ale nie odpowiada mu zbytnio ta wzniosła lekcja, więc mówi:  

«Doras nie stanie się dobry, nawet jeśli będę się modlić. Jest zbyt zły. Nawet 

gdyby ze mną modliły się wszystkie dzieci - męczennicy z Betlejem, nie stałby 

się dobry. Nie wiesz, że... nie wiesz, że... któregoś dnia bił żelaznym prętem 

starego ojca, bo zastał go siedzącego w godzinie pracy? Nie potrafił się 

podnieść, gdyż czuł się źle, a on... bił go... pozostawił go jak umarłego, a potem 

kopnął go w twarz... Widziałem to, bo ukrywałem się za płotem... Poszedłem 

tam, bo nikt mi nie przyniósł chleba od dwóch dni i byłem głodny... Musiałem 

uciec, żeby mnie nie słyszano, bo płakałem, widząc ojca w takim stanie, z krwią 

na brodzie, na ziemi, jakby umarłego... Odszedłem z płaczem żebrać o chleb... 

ale ten chleb mam zawsze tutaj... i ma smak krwi i łez mojego ojca i moich 

bliskich, i wszystkich tych, którzy byli dręczeni i nie potrafią kochać tego, kto im 

zadaje męczarnie. Chciałbym bić Dorasa, żeby czuł, czym jest bicie; chciałbym 

go zostawić bez chleba, żeby wiedział, czym jest głód; chciałbym go zmuszać do 

pracy na słońcu, w błocie, przy pogróżkach nadzorcy i bez jedzenia, żeby 

wiedział, czym jest to, co robi biednym... Nie potrafię go kochać, bo... bo on 

zabija mojego świętego ojca i ja... do kogo bym należał, gdybym was nie 
spotkał?» 

Dziecko, ogarnięte wybuchem cierpienia, krzyczy i płacze, drży wstrząśnięte, 

zaciśniętymi piąstkami bije powietrze, nie potrafiąc uderzyć okrutnika. 

Niewiasty są zdumione i wstrząśnięte. Usiłują uspokoić chłopca. On przeżywa 
jednak prawdziwy atak bólu i nie słyszy nic. Krzyczy:  

«Nie potrafię, nie potrafię go kochać ani mu przebaczyć! Nienawidzę go! Za 

wszystkich go nienawidzę, nienawidzę go, nienawidzę!...» 

Budzi litość i strach. To reakcja dziecka, które zbyt wiele cierpiało. Jezus mówi:  

«To największe przestępstwo Dorasa: doprowadzenie niewinnego do 

nienawiści...» 

Potem bierze chłopca w ramiona i mówi:  

«Posłuchaj Margcjamie. Chcesz być któregoś dnia razem z mamą, ojcem, braćmi 

i starym ojcem?» 

«Taaak...» 

«A więc nie możesz nienawidzić nikogo. Do Nieba nie wchodzi ten, kto 

nienawidzi. Nie potrafisz na razie modlić się za Dorasa? No więc nie módl się, 

ale nie możesz nienawidzić. Czy wiesz, co masz zrobić? Nie powinieneś nigdy 
patrzeć za siebie, myśląc o przeszłości...» 

«Ale ojciec, który cierpi, nie jest przeszłością...» 

«To prawda. Ale zobacz, Margcjamie, spróbuj modlić się tylko tak: “Ojcze nasz, 

któryś jest w Niebie, pomyśl Ty o tym, co jest moim pragnieniem...” Zobaczysz, 

że Ojciec wysłucha cię tak, jak będzie najlepiej. Gdybyś zabił Dorasa, cóż byś 

zrobił? Straciłbyś miłość Bożą, Niebo, jedność z ojcem i matką, a nie usunąłbyś 

udręk starca, którego kochasz. Jesteś za mały, abyś mógł to zrobić. Ale Bóg to 

potrafi. Powiedz to Jemu. Powiedz Mu: “Ty wiesz, jak kocham dziadka i jak 

kocham tych wszystkich, którzy są nieszczęśliwi. Pomyśl o tym Ty, który 

wszystko możesz.” Jak to? Nie chcesz głosić Dobrej Nowiny? A ona mówi o 

miłości i przebaczeniu! Jakże mógłbyś powiedzieć komuś: “Nie powinieneś 

nienawidzić, przebaczaj”, gdybyś sam nie umiał kochać i przebaczać? Pozwól, 

pozwól działać dobremu Bogu, a zobaczysz, jak wielkie dobro On przygotuje. 
Zrobisz to?» 
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«Tak, bo kocham Cię bardzo.» 

Jezus całuje dziecko i stawia je na ziemi. Sprawa jest załatwiona. Dochodzą do 

skraju drogi. Trzy wielkie zbiorniki, wyżłobione w skale góry – dzieło naprawdę 

ogromne – błyszczą swą bardzo przejrzystą powierzchnią i dzięki spadkowi 

wody. Z pierwszego zbiornika spada ona do drugiego, większego, a z tego – do 

trzeciego, który jest prawdziwym małym jeziorem. Stąd płynie wodociągami do 
oddalonych miast. 

Z powodu wilgoci ziemi w tej okolicy góra – od źródeł do zbiorników i od nich do 

równiny – jest niezwykle urodzajna. Najróżnorodniejsze dzikie kwiaty śmieją 

się na zielonych zboczach, tak samo jak pachnące i rzadkie rośliny. Wydaje się, 

że człowiek posiał tu kwiaty ogrodowe i pachnące rośliny, które rozlewają w 

powietrzu, w cieple ogrzewającego je słońca, swe wonie cynamonu, kamfory, 

goździków, lawendy i innych przenikliwych zapachów, intensywnych, miłych, w 

cudownej mieszaninie najcudowniejszych z najlepszych zapachów ziemi. Można 

by to nazwać symfonią zapachów, bo istotnie jest to poemat roślin i kwiatów w 
różnorodności ich kolorów i wspaniałych przyjemnych woni.  

Wszyscy apostołowie siedzą w cieniu okrytego wielkimi białymi kwiatami 

drzewa, którego nazwy nie znam. Kwiaty to ogromne zwisające dzwonki koloru 

białego. Porusza nimi najlżejszy powiew wiatru. Rozsiewają fale zapachu przy 

każdym poruszeniu. Nie znam tego drzewa. Kwiat przypomina mi krzak rosnący 

w Kalabrii – nazywany tam bottaro – jednak to nie on, bo nie ma tu krzewu, lecz 
wysokie drzewo o potężnym pniu. 

Jezus woła uczniów, którzy przybiegają.  

«Prawie zaraz znaleźliśmy Józefa, powracającego z drogi. Dziś wieczorem 

wszyscy przyjdą do Betsur. Zgromadziliśmy się wszyscy, głośno się nawołując, i 
tu się usadowiliśmy, w chłodzie» – wyjaśnia Piotr. 

«Jakie piękne miejsce! Można by rzec: ogród! Dyskutowaliśmy, czy to naturalne 

czy nie. Jedni twierdzą, że tak, inni – przeciwnie» – odzywa się Tomasz. 

«Ziemia Judei ma swe cudowności» – mówi Iskariota, który nie potrafi się 

powstrzymać od pysznienia się wszystkim, nawet kwiatami i roślinami [swej 
ojczyzny]. 

«Tak, ale... sądzę, że gdyby na przykład ogród Joanny w Tyberiadzie był 

opuszczony i dziki, nawet Galilea posiadałaby pośród ruin cuda wspaniałych 
róż» – odpowiada Jakub, syn Zebedeusza. 

«Masz rację. To w tym regionie były ogrody Salomona, znane jak jego pałace w 

świecie tamtej epoki. Może tu zabrzmiała „Pieśń nad Pieśniami‟, przypisująca 
Miastu Świętemu całe piękno, które wyrosło z jego woli» – mówi Jezus. 

«Zatem to ja miałem rację!» – mówi Tadeusz. 

«Tak – potwierdza jego brat, Jakub. – Czy wiesz, Nauczycielu, że on cytował 

Eklezjastyka łącząc myśl o ogrodach ze źródłami i skończył mówiąc: “Jednakże 

poznał, że wszystko jest próżnością i nic nie trwa pod słońcem tylko Słowo 
mojego Jezusa”.» 

«Dziękuję ci, lecz podziękujmy też Salomonowi. Czy oryginalne kwiaty 

pochodzą od niego czy też nie, z pewnością dzięki niemu istnieją zbiorniki 

odżywiające rośliny i ludzi. Niech będzie za to błogosławiony. Podejdźmy do 

tego dzikiego krzewu róży, który uformował między drzewami ukwiecony tunel. 
Tam się zatrzymamy. Jesteśmy prawie w połowie drogi...» 
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...I podejmują marsz na nowo około godziny dziewiątej, kiedy wydłużają się 

cienie drzew tego uprawnego regionu. Wydaje się, że przemierzają ogromny 

ogród botaniczny. Patrząc na pnie, owoce lub piękno roślin, [odnosi się 

wrażenie], że każda z nich ma tu swego przedstawiciela. Rolnicy chodzą prawie 

wszędzie, lecz nie zważają na grupę przechodzących apostołów. Nie są zresztą 
sami. Na drodze są i inne grupy Hebrajczyków, wracających po święcie Paschy. 

Droga jest w dość dobrym stanie, choć poprzecinana w górach. Wciąż 

zmieniające się widoki przerywają monotonię marszu. Potoki i strumienie 

znaczą srebrzyste płynne przecinki i wypisują słowa, wyśpiewywane następnie 

w tysiącach labiryntów. Krzyżują się, rozlewają pod lasem lub ukrywają w 

grotach, z których wypływają jeszcze piękniejsze. Wydaje się, że igrają z 

drzewami i skałami jak dziecięce zabawki. Nawet Margcjam – teraz całkiem 

spokojny – bawi się i wypróbowuje swój instrument, chcąc naśladować ptaki. 

Nie są to jednak piosenki, lecz żałosne nieharmonijne dźwięki. Wydaje mi się, 

że są one bardzo nieprzyjemne dla niektórych w grupie, to znaczy dla 

Bartłomieja – z powodu jego wieku – i dla Judasza z Kariotu, z innych przyczyn. 

Nikt jednak nie daje poznać jasno chłopcu swego zdania, więc on [bawi się] 

nadal, skacząc to tu, to tam. Jedynie dwa razy wskazuje na wioskę ukrytą w 

lesie, mówiąc: 

«Czy to moja [wioska]?» 

I bardzo blednie. Szymon jednak, tuląc go do siebie, odpowiada: 

«Twoja jest daleko stąd. Chodź, chodź nazrywać tych pięknych kwiatów, żeby 

zanieść je Maryi...» I tak odrywa go od wspomnień. 

Zaczyna zapadać zmierzch, kiedy na wzgórzu ukazuje się Betsur. Zaraz też na 

podrzędnej drodze, na którą weszli, widać stada, a z nimi biegnących pasterzy. 

Zaskoczony Eliasz na widok Maryi podnosi ręce i stoi tak, nie mogąc uwierzyć 
własnym oczom. 

«Pokój z tobą, Eliaszu. To Ja. Obiecaliśmy ci to, ale w Jerozolimie nie mogliśmy 

się zobaczyć... Nie myślmy jednak o tym. Teraz się widzimy» – mówi łagodnie 
Maryja. 

«O, Matko! Matko!... – Eliasz nie wie, co powiedzieć. Wreszcie znajduje słowa: – 

Oto teraz odbywam moją Paschę. To jest to samo albo jeszcze więcej.» 

«Ależ tak, Eliaszu. Dużo maszerowaliśmy. Możemy zabić jagnię. O! Bądźcie 

gośćmi przy naszym biednym stole...» – mówi Lewi, a z nim – Józef. 

«Dziś wieczorem jesteśmy zmęczeni. Jutro. Posłuchajcie: czy znacie Elizę, 

małżonkę Abrahama, syna Samuela?» 

«Tak. Jest w swoim domu w Betsur, lecz Abraham nie żyje, a w zeszłym roku 

umarli też jej synowie. Słabość dotknęła pierwszego i nigdy nie zrozumiano, 

dlaczego umarł. Drugi gasł powoli i nic nie mogło powstrzymać choroby. 

Dawaliśmy mu mleko młodej kozy, bo lekarze powiedzieli, że to dobre w 

chorobie. Pił wielkie ilości. Pochodziło od wszystkich pasterzy, bo biedna matka 

brała je od każdego, kto miał w stadzie młodą kozę. To było na nic. Gdy 

wróciliśmy na równinę, już nie jadł. A kiedy przyszliśmy w miesiącu Adar, 

umarł... po dwóch miesiącach.» 

«Moja biedna przyjaciółka! Bardzo Mnie lubiła w Świątyni... trochę 

spokrewniona przez przodków... Była dobra... Opuściła Świątynię, aby poślubić 

Abrahama, któremu była przyobiecana od dzieciństwa, dwa lata przede Mną. 

Pamiętam, jak przyszła do Świątyni ofiarować pierworodnego Panu. Przywołała 
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Mnie, nie tylko Mnie... ale ze Mną samą chciała się widzieć dłużej... A teraz jest 

sama... O! Muszę się pospieszyć, żeby ją pocieszyć! Wy zostańcie. Idę z 
Eliaszem, ale wejdę sama. Boleść wymaga szacunku...» 

«Ani Ja, Matko?...» 

«Ty – zawsze, ale inni... Nawet ty nie, mały. To byłoby dla niej bolesne. Chodź, 
chodź, Jezu!» 

«Czekajcie na nas na wiejskim placu. Poszukajcie schronienia na noc. 

Żegnajcie» – nakazuje Jezus wszystkim. 

I sam Jezus idzie z Matką, za Eliaszem, do wielkiego domu, zamkniętego i 

cichego. Pasterz puka laską. Służąca ukazuje się w oknie i pyta, kto to. Maryja 

wysuwa się do przodu, mówiąc: 

«Maryja, córka Joachima, i Jej Syn, z Nazaretu. Powiedz to swej pani.»  

«To bezużyteczne. Ona nie chce nikogo widzieć. Powoli umiera od płaczu.» 

«Spróbuj.» 

«Nie. Wiem, jak mnie odrzuca, kiedy usiłuję ją czymś zająć. Ona nikogo nie 

chce... ani z nikim rozmawiać, ani nikogo widzieć. Rozmawia tylko ze 

wspomnieniami swych synów.» 

«Idź, niewiasto, nakazuję ci to. Powiedz jej: “To mała Maryja z Nazaretu, ta, 

która była twoją córką w Świątyni...” Zobaczysz, że będzie Mnie chciała 

[zobaczyć].» 

Kobieta odchodzi, kręcąc głową. Maryja wyjaśnia Synowi i pasterzowi: 

«Eliza była o wiele starsza ode Mnie. Czekała w Świątyni na powrót małżonka – 

który udał się do Egiptu z powodu sprawy spadkowej – i pozostała do wieku 

wykraczającego poza zwyczaj. Jest o około dziesięć lat starsza ode Mnie. 

Nauczycielki miały zwyczaj dawać starszym uczennicom młodsze, aby się nimi 

opiekowały... i ona była Moją towarzyszką - nauczycielką. Była dobra i... Oto 
niewiasta.» 

Rzeczywiście nadbiega zaskoczona służąca i szeroko otwiera drzwi wejściowe: 

«Wejdź, wejdź! – mówi. A potem ściszonym głosem dodaje: – Bądź 

błogosławiona, Ty, która sprawiłaś, że [moja pani] wyszła z pokoju.» 

Eliasz odchodzi i Maryja wchodzi ze Swoim Synem. 

«Ale ten mężczyzna... naprawdę... litości! On jest w wieku Lewiego...» 

«Pozwól Mu wejść. To Mój Syn. On ją pocieszy lepiej niż Ja.» 

Niewiasta wzrusza ramionami i idzie przed Nimi długim korytarzem pięknego, 

lecz smutnego domu. Wszystko jest czyste, ale wydaje się martwe... 

Wysoka, ale całkiem przygarbiona niewiasta, podchodzi mrocznym korytarzem. 

Ma na sobie ciemne szaty. 

«Elizo! Droga Elizo! To Ja, Maryja!» – mówi Maryja biegnąc Jej na spotkanie i 

całując Ją. 

«Maryja? Ty... Sądziłam, że i Ty nie żyjesz. Opowiadano mi... kiedy? Nie wiem 

już... Mam tu, w głowie, pustkę... Powiedziano mi, że zginęłaś wraz z wieloma 
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matkami, po nadejściu Mędrców. Któż mi to mówił, że jesteś Matką 

Zbawiciela?» 

«Może pasterze...» 

«O! Pasterze – wybucha szlochem. – Nie mów o nich. Przypomina mi to ostatnią 

nadzieję utrzymania przy życiu Lewiego... A jednak... tak... jeden pasterz mówił 

mi o Zbawicielu i zabiłam mego syna, bo prowadziłam go na miejsce, w którym 

– jak mi powiedziano – był Mesjasz... blisko Jordanu. Nie było tam jednak 

nikogo... i mój syn wrócił, by umrzeć. Zmęczenie, chłód... Ale ja go nie chciałam 

zabić. Mówiłam sobie, że On, Mesjasz, leczy choroby... i dlatego to zrobiłam... 

Teraz mój syn oskarża mnie o to, że go zabiłam...» 

«Nie, Elizo. To wyobraźnia. Posłuchaj. Myślę, że twój syn wziął Mnie za rękę, 

mówiąc: “Idź odnaleźć moją ukochaną mamę. Przyprowadź jej Zbawiciela. Jest 

mi tu lepiej niż na ziemi. Ona jednak słucha tylko swego bólu. Nie może więc 

usłyszeć słów, jakie wypowiadam, całkiem cicho, pośród pocałunków... Biedna 

mama! Jest jak opętana przez demona, popychana przez niego ku rozpaczy, bo 

on chce nas rozdzielić. Kiedy więc się podda i uwierzy, że Bóg czyni wszystko 

dla dobra, będziemy na zawsze połączeni z ojcem i bratem. Jezus może to 
uczynić.” I przyszłam... z Nim... Czy nie chcesz Go zobaczyć?...» 

Maryja mówiła, trzymając cały czas w ramionach nieszczęśliwą [niewiastę], 

całując jej siwe włosy z łagodnością, do której tylko Ona jest zdolna. 

«O! Gdyby to była prawda! Ale dlaczego, dlaczego Daniel nie przyszedł mi 

powiedzieć o tym wcześniej?... Któż mi jednak powiedział przedtem, że Ty nie 

żyjesz? Nie pamiętam... już nie pamiętam... Może z tego powodu zbytnio 

oczekiwałam spotkania z Mesjaszem. Powiedziano mi jednak, że On nie żyje... 

On, Ty, wszyscy w Betlejem...» 

«Nie musisz sobie przypominać, kto ci to mówił. Chodź, zobacz, tu jest Mój Syn. 

Chodź do Niego. Zrób przyjemność twym dzieciom i twojej Maryi. Czy wiesz, że 
cierpimy widząc cię w takim stanie?» 

I prowadzi ją do Jezusa, który stał w mrocznym kącie. Dopiero teraz podchodzi 

– w świetle lampy, którą służąca postawiła na wysokiej skrzyni. 

Biedna matka podnosi głowę... i widzę tę Elizę, która także była na Kalwarii z 

pobożnymi niewiastami. Jezus wyciąga do niej ręce w zapraszającym geście, 

który jest samą miłością. Nieszczęśliwa [Eliza] walczy przez chwilę, a potem 
podaje Mu ręce, by w końcu wesprzeć się na piersi Jezusa z jękiem: 

«Powiedz mi, powiedz, że nie jestem winna śmierci Lewiego! Powiedz, że nie 

zginęli na zawsze! Powiedz mi, że wkrótce będę z nimi!...» 

«Tak, tak. Posłuchaj. Cieszą się teraz, że jesteś w Moich ramionach. Wkrótce 

pójdę do nich, ale co im wtedy powiem? Że nie godzisz się z Panem? Czy to 

mam powiedzieć? Niewiasty izraelskie, niewiasty [z rodu] Dawida są tak mężne, 

tak mądre. Czy ty masz temu zaprzeczyć? Nie. Cierpisz dlatego, że cierpiałaś 

sama. Twój ból i ty. Ty i twój ból. Nie można wtedy tego znieść. Czy nie 

pamiętasz już słów nadziei o tych, których nam śmierć zabrała? “Oto otwieram 

wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju 

Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was 

wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli...” Ziemią 

Izraela dla sprawiedliwych, którzy zasnęli w Panu, jest Królestwo Boże. 

Otworzę je i dam je tym, którzy na nie czekają.» 
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«Nawet mojemu Danielowi? Nawet mojemu Lewiemu?... On tak się bał 

śmierci!... Nie mógł sobie wyobrazić, że będzie daleko od mamy. Dlatego 
właśnie chciałabym umrzeć i być w grobie, u jego boku...» 

«Tego, co w nich żyje, przecież tam nie ma. Tam jest tylko to, co martwe, co nie 

może cię usłyszeć. Oni są w miejscu oczekiwania...» 

«Czy jest tak naprawdę? O, nie gorsz się mną. Pamięć opuściła mnie w smutku! 

Mam głowę pełną rozpaczliwego zgiełku i rzężenia synów. O, rzężenie! Co za 
rzężenie...! To rozpuściło mi mózg. W środku mam tylko to rzężenie...» 

«Ja włożę tam słowa życia. Zasieję Życie, bo jestem Życiem tam, gdzie panuje 

zgiełk śmierci. Przypomnij sobie wielkiego Judę Machabeusza. Pragnął on złożyć 

ofiarę za zmarłych, bo słusznie myślał, iż są przeznaczeni do zmartwychwstania 

i że trzeba przyśpieszyć godzinę ich pokoju przez stosowne ofiary. Gdyby Juda 

Machabeusz nie był pewien zmartwychwstania, czyż modliłby się i nakazywał 

modlitwy za zmarłych? On myślał – jak jest napisane – że wielka nagroda czeka 

tych, którzy umierają pobożnie, jak z pewnością to było z twoimi dziećmi... 

Widzisz, że mówisz: tak? Nie trać więc nadziei. Ale w święty sposób módl się za 

twoich zmarłych, aby ich grzechy zostały zgładzone przed Moim przyjściem do 

nich. Wtedy natychmiast pójdą ze Mną do Nieba. Ja bowiem jestem Drogą, 

Prawdą i Życiem. Prowadzę i mówię Prawdę, i daję Życie temu, kto wierzy w 

Moją Prawdę i idzie za Mną. Powiedz Mi, czy twoi synowie wierzyli w przyjście 
Mesjasza?» 

«Oczywiście, Panie. Wpoiłam w nich tę wiarę.» 

«A Lewi wierzył, że mogę go uzdrowić?» 

«Tak, Panie. Pokładaliśmy w Tobie nadzieję, ale... nie pomogło... i on umarł, 

zniechęcony po tak wielkiej nadziei...» 

Kobieta płacze spokojniej. Jej płacz jest bardziej przygnębiający w swoim 

spokoju, niż był w poprzedniej gwałtowności.  

«Nie mów, że nie pomogło. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśli umarł, będzie żył na 

wieki... Zapada wieczór, niewiasto. Idę do Moich apostołów. Zostawiam ci Moją 
Matkę...» 

«O, pozostań i Ty!... Boję się, że gdy odejdziesz, ogarnie mnie znowu ten 

niepokój... Burza zaczyna się po trochu uspokajać przy dźwięku Twoich słów...» 

«Nie bój się! Masz Maryję przy sobie. Jutro przyjdę ponownie. Muszę coś 

powiedzieć pasterzom. Czy mogę powiedzieć im, żeby podeszli do twego 
domu?...»  

«O, tak! Przychodzili tu także w ubiegłym roku ze względu na mojego syna... Za 

domem jest ogród, a dalej – zwykłe podwórze. Mogą tam iść, by trzymać 
zgromadzone stada, jak to czynili wtedy...» 

«Dobrze. Przyjdę. Bądź dobra. Pamiętaj, że Maryja w Świątyni była powierzona 

tobie. Ja także ci Ją powierzam na tę noc.» 

«Tak. Bądź spokojny. Zajmę się Nią... Będę musiała pomyśleć o Jej wieczerzy, o 

Jej odpoczynku... Od tak dawna nie myślę o tych sprawach! Maryjo, czy chcesz 

spać w moim pokoju jak Lewi w czasie choroby? Ja – w łóżku mojego syna, a Ty 

– w moim. Będzie mi się wydawało, że słyszę jego lekki oddech... On zawsze 
mnie trzymał za rękę...» 

«Tak, Elizo, ale najpierw porozmawiamy o bardzo wielu sprawach.» 
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«Nie. Jesteś zmęczona. Musisz spać.» 

«Ty także...» 

«O, ja! Nie śpię od miesięcy... Płaczę... płaczę... Nie umiem nic innego robić...» 

«Dziś wieczorem pomodlimy się, a potem pójdziemy do łóżek i będziesz spała... 

My też będziemy spać, trzymając się za ręce. Możesz iść, Synu, i pomódl się za 
nas...» 

«Błogosławię was. Pokój wam i temu domowi!» 

Jezus odchodzi ze służącą, która w osłupieniu powtarza tylko: 

«Co za cud, Panie! Jaki cud! Po tylu miesiącach przemówiła, zaczęła myśleć... O, 

co za sprawa!... Mówiliśmy, że umrze jako szalona... Było mi smutno, ponieważ 
była dobra...» 

«Tak. Jest dobra i dlatego Bóg przyjdzie jej z pomocą. Żegnaj, niewiasto. Pokój 

także z tobą.» 

Jezus wychodzi na ulicę pogrążoną w półmroku i wszystko się kończy. 

71. W DOMU ELIZY. “NIECH WASZE CIERPIENIE PRZYNOSI OWOCE” 

Napisane 5 lipca 1945. A, 5564-5572 

Nowina, że Eliza zaczęła wychodzić ze swego tragicznego przygnębienia, 

rozeszła się po okolicy. Dlatego też – kiedy Jezus wraz z apostołami i uczniami 

idzie w kierunku [jej] domu, przechodząc przez wieś – wiele osób przypatruje 

Mu się uważnie. Pytają nawet tego lub tamtego pasterza, kim jest, skąd 

przyszedł, kto jest z Nim, kim jest dziecko i kim są niewiasty i jakie lekarstwo 

dał Elizie, aby wydobyć ją z nocy szaleństwa – tak szybko, gdy tylko się pojawił 

– i co będzie robić, i co będzie mówić... Kto tylko chce, ten pyta... Na końcu pada 
pytanie: 

«A czy my nie moglibyśmy także przyjść?» 

Pasterze odpowiadają: 

«Tego nie wiemy. Trzeba zapytać Nauczyciela. Idźcie!» 

«A jeśli źle nas przyjmie?» 

«On nigdy źle nie przyjmuje, nawet grzeszników. Idźcie, idźcie. Ucieszy się.» 

Grupka osób – niewiast i mężczyzn, większość dość posunięta w latach, jak 

Eliza – waha się. Potem idą naprzód. Podchodzą do Jezusa, który rozmawia z 
Piotrem i Bartłomiejem. Zwracają się do niego niezbyt pewnym głosem: 

«Nauczycielu...» 

«Czego chcecie?» – pyta Bartłomiej. 

«Rozmawiać z Nauczycielem, aby Go zapytać...» 

«Pokój niech zstąpi na was. O co chcecie Mnie zapytać?» 

Widząc uśmiech Jezusa, ludzie ośmielają się i mówią: 
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«Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi Elizy, jej domu. Dowiedzieliśmy się, że została 

uzdrowiona. Chcielibyśmy ją ujrzeć i także usłyszeć Ciebie. Czy możemy 
przyjść?» 

«Posłuchać Mnie – z pewnością, tak. Co do zobaczenia się z nią – nie, 

przyjaciele. [Ponieście ofiary ze względu na waszą] przyjaźń, a także umartwcie 

swoją ciekawość, bo i ona jest w was. Uszanujcie wielki ból, którego nie należy 
mącić.» 

«Czyżby więc nie wyzdrowiała?» 

«Powraca dopiero do Światła. Czy jednak – po skończonej nocy – nagle 

przychodzi pełnia południa? Czy płomień rozpalanego ognia jest od razu 

potężny? Tak samo jest z Elizą. Kiedy niewczesny wiatr dmuchnie na mały, 

pojawiający się płomyczek, czyż go nie gasi? Bądźcie więc ostrożni. Ta 

niewiasta jest jedną raną, którą nawet przyjaźń mogłaby rozjątrzyć. Potrzebuje 

odpoczynku, ciszy, samotności... już nie tak tragicznej jak ta wczorajsza, lecz 
samotności zaakceptowanej, aby odnaleźć samą siebie...» 

«Kiedy ją więc ujrzymy?» 

«Wcześniej niż myślicie. Bo znajduje się już na drodze zbawienia. Gdybyście 

jednak wiedzieli, co oznacza wyjście z takich ciemności!... Są gorsze niż śmierć. 
A kto z nich wychodzi, wstydzi się, że tam był i że ludzie o tym wiedzą.» 

«Jesteś lekarzem?» 

«Jestem Nauczycielem.» 

Doszli do domu. Jezus zwraca się do pasterzy: 

«Idźcie na podwórze. Niech przyjdzie z wami, kto chce. Nikt jednak niech nie 

czyni hałasu i nie wchodzi dalej niż na podwórze. Wy także – mówi do 

apostołów – czuwajcie nad tym, aby wszystko dobrze się potoczyło. A wy – 

Jezus zwraca się do Salome i Marii Alfeuszowej – uważajcie, żeby dziecko nie 

robiło hałasu. Żegnajcie.» 

Puka do drzwi, inni zaś idą ścieżką do umówionego miejsca. Otwiera służąca, 

która nie przestaje się kłaniać. Jezus wchodzi. 

«Gdzie jest twoja pani?» 

«Z Twoją Matką i... pomyśl, wyszła do ogrodu! Coś takiego! Coś podobnego! A 

wczoraj wieczorem przyszła do jadalni... Płakała, ale przyszła. Chciałam, żeby 
coś przełknęła, zamiast – jak zwykle – kilku kropli mleka, ale nie udało mi się!» 

«Będzie jadła. Nie nalegaj. Bądź cierpliwa w miłości do swojej pani.» 

«Tak, Zbawicielu, zrobię wszystko, co mówisz.» 

Myślę, że nawet gdyby Jezus polecił kobiecie uczynić rzeczy najdziwniejsze, 

rzeczywiście wykonałaby je bez dyskutowania. Tak bardzo jest przekonana, że 

Jezus to Jezus i że wszystko, co czyni, jest dobre. Towarzyszy Mu do 

przestronnego ogrodu, pełnego drzew owocowych i kwiatów. Drzewa owocowe 

[ogrodu] same pomyślały o przyozdobieniu siebie listkami i kwiatami, o 

zawiązaniu owoców i o ich wzroście. Biedne kwiaty natomiast – którymi od roku 

nikt się nie zajmuje – stały się karłowatym i splątanym zagajnikiem, w którym 

najsłabsze i najniższe rośliny giną pod ciężarem najbardziej żywotnych. 

Kwietniki, ścieżki, wszystko znikło w chaotycznym gąszczu. Jedynie w głębi 
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ogrodu, gdzie służąca posadziła na swe potrzeby sałatę i jarzyny, widać nieco 

porządku. 

Maryja siedzi z Elizą w altanie, całej pokrytej splątanymi pnączami i 

winoroślami, które opadają na ziemię. Jezus staje i spogląda na Swoją młodą 

Matkę, która z wielką delikatnością pobudza myśli Elizy, kierując ją ku sprawom 

odmiennym od tych, które aż do wczoraj zaprzątały myśli zrozpaczonej 
niewiasty. 

Służąca odnajduje panią i mówi jej: 

«Zbawiciel przyszedł.» 

Niewiasty odwracają się i idą ku Niemu. Jedna ze Swym łagodnym uśmiechem, 

a druga – z twarzą zmęczoną i zagubioną. 

«Pokój wam. Piękny ogród...» 

«Był piękny...» – mówi Eliza. 

«Ziemia jest urodzajna. Popatrz, jakie piękne owoce już dojrzewają! A ileż 

kwiatów na tym różanym krzewie! A tam? To lilie?» 

«Tak, wokół zbiornika, w którym moje dzieci tak często się bawiły. Wtedy 

jednak był posprzątany... teraz wszystko jest tu w ruinie. Nie przypomina mi już 
ogrodu moich synów.» 

«Jednak za kilka dni stanie się taki, jak przedtem. Ja ci pomogę. Prawda, Jezu? 

Zostawisz Mnie tu przez kilka dni z Elizą. Tyle mamy do zrobienia...» 

Eliza patrzy na Niego i szepcze: 

«Dziękuję.» 

Jezus głaszcze jej białą głowę, a potem odchodzi ku pasterzom. Niewiasty 

pozostają w ogrodzie. W chwilę potem w spokojnym powietrzu słychać głos 

Jezusa, pozdrawiającego obecnych. Eliza – jakby przyciągana nieodpartą siłą – 

podchodzi powoli do bardzo wysokiego żywopłotu, oddzielającego ogród od 

podwórza. Jezus rozmawia najpierw z trzema pasterzami. Znajduje się tuż przy 

żywopłocie. Naprzeciw Niego – apostołowie i mieszkańcy Betsur, którzy szli za 
Nim. Marie z dzieckiem siedzą z boku. Jezus mówi do pasterzy: 

«Jesteście związani umową czy też możecie kiedykolwiek porzucić swe 

zajęcie?» 

«Jesteśmy wolnymi pracownikami, ale nie byłoby ładnie opuścić wszystko nagle 

– teraz, gdy stada wymagają tak wiele opieki i kiedy trudno znaleźć pasterzy.» 

«Tak, nie byłoby ładnie i nie musicie tego robić od razu. Mówię wam to z 

wyprzedzeniem, abyście się odpowiednio przygotowali. Chcę, abyście byli wolni. 
Pragnę was przyłączyć do uczniów, abyście Mi pomagali...» 

«O! Nauczycielu!... – Trzej pasterze wpadają w ekstazę radości – Ale czy 

będziemy do tego zdolni?» – pytają. 

«Nie wątpię. A więc wszystko ustalone. Kiedy to tylko będzie możliwe 

przyłączycie się do Izaaka.» 

«Tak, Nauczycielu.» 
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«Idźcie i wy do pozostałych. Będę nauczał ludzi.» 

I opuszczając pasterzy, [Jezus] zwraca się do tłumu: 

«Pokój niech będzie z wami. Wczoraj słuchałem dwóch wielkich 

nieszczęśliwców: jeden u poranka życia, a drugi – o zachodzie. Te dwie dusze 

opłakiwały swą boleść. I płakałem w Moim sercu z nimi widząc, ile cierpienia 

jest na ziemi. Jedynie Bóg może je usunąć. Bóg! [Konieczna jest jednak] 

prawdziwa znajomość Boga, Jego wielkiej nieskończonej dobroci, Jego stałej 

obecności, Jego obietnic. Widziałem, jak człowieka może dręczyć człowiek. 

Widziałem, jak mogą go prowadzić ku śmierci cierpienia, na których żeruje 

szatan, powiększając ból i doprowadzając do ruiny. Powiedziałem sobie wtedy: 

“Nie mogą dzieci Boże cierpieć tej udręki nad udrękami. Dajmy poznanie Boga 

temu, kto go nie posiada. Przywróćmy je temu, kto o nim zapomniał w 

zawierusze cierpienia. Ale zauważyłem też, że sam już nie wystarczę, aby 

odpowiedzieć na nieskończone potrzeby braci. Postanowiłem powoływać wielu, 

w liczbie coraz większej, aby wszyscy, którzy potrzebują umocnienia przez 
poznanie Boga, mogli je otrzymać. 

Tych dwunastu to pierwsi. Ponieważ Mi sprzyjają, potrafią doprowadzić do Mnie 

– a tym samym do umocnienia – tych wszystkich, którzy płaczą pod zbyt 

ciężkim jarzmem bólu. Zaprawdę powiadam wam: “Przyjdźcie do Mnie wy 

wszyscy, którzy jesteście zasmuceni, zawiedzeni, z sercem zranionym, 

zmęczeni, a Ja będę dzielił wasz ból i dam wam Mój pokój. Przyjdźcie poprzez 

Moich apostołów, przez Moich uczniów i uczennice, przez tych, którzy każdego 

dnia powiększają się o nowych chętnych. Znajdziecie umocnienie w waszych 

cierpieniach, towarzystwo w samotności, miłość braci pomagającą zapomnieć 

nienawiść świata. Znajdziecie górującego nad wszystkimi Pocieszyciela, 

przewyższającego wszystkich towarzysza doskonałego – miłość Bożą. Nie 

będziecie więcej w nic wątpić. Nie powiecie nigdy więcej: “Wszystko dla mnie 

skończone!” Powiecie: “Wszystko dla mnie ma początek w świecie 

nadprzyrodzonym, który usuwa odległości i znosi oddzielenie”. Dzięki niemu 

osierocone dzieci połączą się z rodzicami wyniesionymi na łono Abrahama, a 

ojcowie i matki, małżonkowie i wdowcy odnajdą utracone dzieci i utraconego 
współmałżonka. 

Na ziemi judejskiej, bliskiej jeszcze Betejemu Noemi, przypominam wam, że 

miłość przynosi ulgę w cierpieniu i przywraca radość. 

Spójrzcie – wy, którzy płaczecie – na rozpacz Noemi po tym, jak jej dom 

pozostał bez mężczyzn. Posłuchajcie jej pełnych przygnębienia słów 

pożegnania, skierowanych do Orpy i Rut: “Idźcie z powrotem, do domu waszej 

matki. Pan niech okaże miłosierdzie wam, jak wy je okazałyście zmarłym 

[mężom] i mnie...” Posłuchajcie, jak znużona nalega. Nie spodziewała się 

niczego więcej od życia ta, która niegdyś była piękną Noemi, a teraz – Noemi 

smutną, rozdartą bólem. Chciała tylko powrócić, aby umrzeć, do miejsc, gdzie 

była szczęśliwa w czasach młodości, otoczona miłością męża, obsypywana 

pocałunkami dzieci. Mówiła: “Idźcie, idźcie... To zbędne iść ze mną... Jestem 

jakby umarła... Nie żyję już tutaj, lecz tam, w innym życiu, gdzie oni są. Nie 

marnujcie młodości u boku czegoś umierającego. Bo naprawdę jestem “czymś”. 

Wszystko jest mi obojętne. Bóg zabrał mi wszystko. Jestem goryczą... i to 

ciążyłoby mi na sercu. Pan zaś zażądałby ode mnie rachunku, On, który mnie już 

tak uderzył. Trzymać was, żywe, blisko mnie, martwej, byłoby samolubne. 
Idźcie do waszych matek...” 

Rut jednak została, żeby wspierać zbolałą staruszkę. Rut pojęła, że istnieją 

cierpienia większe niż jej własny ból, i że jej ból młodej wdowy był lżejszy niż 

cierpienie niewiasty, która utraciła oprócz męża także dwóch synów. Podobnie 
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też cierpienie dziecka - sieroty, zmuszonego do życia z żebrania, bez pieszczot, 

bez dobrych rad, jest o wiele większe niż ból matki pozbawionej na zawsze 

dzieci. Podobnie też cierpienie kogoś, kto przez splot przyczyn dochodzi do 

znienawidzenia całej ludzkości i widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela. 

[Myśli,] że musi się przed nim bronić i obawiać się go. To cierpienie jest większe 

niż inne. Obejmuje bowiem nie tylko ciało, krew i umysł, lecz i ducha – z jego 

obowiązkami i prawami nadprzyrodzonymi – i prowadzi go do zatracenia się. 

Ileż jest na świecie matek bez dzieci i dzieci bez matek! Ileż jest wdów bez 

potomstwa, które mogłoby być przy nich, żyjących pobożnie w samotnej 

starości. Iluż pozbawionych miłości – jakże nieszczęśliwych – mogłoby, dzięki 

pragnieniu miłości, zwalczać nienawiść, dając, dając, dając miłość 

nieszczęśliwej Ludzkości, która coraz bardziej cierpi, bo coraz bardziej 

nienawidzi! 

Cierpienie jest krzyżem, ale też uskrzydla. Żałoba ogołaca, ale po to, by na nowo 

przyoblec. Powstańcie wy, którzy płaczecie! Otwórzcie oczy, wyjdźcie z 

koszmarów, z ciemności, z różnych form egoizmu! Cieszcie się... Świat jest 

wrzosowiskiem, na którym się płacze i umiera. I świat krzyczy: “Na pomoc!” – 

przez usta sierot, chorych, samotnych, niepewnych, przez usta tych, których 

zdrada, okrucieństwo czynią więźniami niechęci. Idźcie do skarżących się. 

Zapomnijcie o sobie pośród zapomnianych! Uzdrawiajcie pośród chorych! 

Miejcie nadzieję pośród zrozpaczonych! Świat jest otwarty na dobrą wolę 

służenia Bogu w bliźnim i na zdobywanie Nieba: jedności z Bogiem i ponownego 

zjednoczenia z tymi, których opłakujemy. Tu jest miejsce wysiłku, tam będzie 

tryumf. Przyjdźcie. Naśladujcie Rut pośród wszystkich cierpień. Mówcie także i 

wy: “Będę z wami aż do śmierci.” A jeśli wam odpowiedzą ci nieszczęśliwcy – 

którzy uważają, że nie da się ich uleczyć [i mówią]: “Nie nazywajcie mnie już 

Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara, gdyż Bóg napełnił mnie goryczą” – nie 

ustępujcie. Zaprawdę powiadam wam, że pewnego dnia – dzięki waszej 

wytrwałości – ci nieszczęśliwcy wykrzykną: “Bądź błogosławiony, Panie, że 

wyrwałeś mnie z goryczy, z przygnębienia, z samotności – przez dzieło jakiejś 

stworzonej istoty – które potrafiło spowodować, że cierpienie zaowocowało 

dobrem. Niech Bóg jej błogosławi przez wieczność, bo stała się moim 

zbawicielem!”  

Dobry czyn Rut wobec Noemi – pomyślcie o tym – dał światu Mesjasza. Mesjasz 

bowiem pochodzi od Dawida, ten zaś – od Jessego pochodzącego od Obeda, 

który zrodził się z Booza i Rut. Booz był synem Szalmona, a Szalmon synem 

Nachszona, Nachszon synem Amminadaba, a Amminadab synem Rama, Ram 

synem Chesrona, a ojcem jego był Peres. To oni przybyli zaludnić pola Betlejem, 

przygotowując przodków dla Pana. Każdy dobry czyn jest początkiem wielkich 

rzeczy, o których nie myślicie. A wysiłek człowieka pokonującego własny 

egoizm może wywołać falę tak wielkiej miłości, że potrafi ona wznosić i 

wznosić, obejmując swą przejrzystością tego, kto ją wywołał, doprowadzając go 

do stóp ołtarza, do serca Boga. Niech Bóg udzieli wam pokoju.»  

Jezus nie wraca do ogrodu przez furtkę otwartą w żywopłocie. Czuwa, żeby nikt 

nie zbliżył się do płotu, spoza którego dochodzi długi lament... Dopiero gdy 

wszyscy z Betsur odeszli, oddalił się ze Swoimi [uczniami], nie przeszkadzając 
temu zbawiennemu płaczowi... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 333 

72. W KIERUNKU HEBRONU. RACJE ŚWIATA I RACJE BOŻE 

Napisane 6 lipca 1945. A, 5573-5580 

«Mam jednak nadzieję, że nie zamierzacie pielgrzymować po wszystkich 

znanych miejscach Izraela» – stwierdza ironicznie Iskariota, dyskutując w 

grupie, w której znajduje się Maria Alfeuszowa i Salome, a także Andrzej i 
Tomasz. 

«Dlaczego nie? Co temu przeszkadza?» – mówi Maria Kleofasowa. 

«Ależ ja... Moja matka czeka od tak dawna...» 

«Idź więc do matki. Potem się spotkamy» – mówi Salome, a zdaje się w myśli 

dodawać: “Nikt nie będzie cierpiał z powodu twojej nieobecności”. 

«Nie o to chodzi! Pójdę tam z Nauczycielem. Już i tak nie ma Matki, jak to było 

umówione. Tak nie powinno być, bo obiecano mi, że Ona też przyjdzie.» 

«Zatrzymała się w Betsur z powodu czynu miłosierdzia. Ta niewiasta była 

bardzo nieszczęśliwa.» 

«Jezus mógł ją od razu uzdrowić. Nie trzeba było sprawiać, żeby stopniowo 

powracała do stanu normalnego. Nie wiem, dlaczego On już teraz nie lubi 
błyskotliwych cudów.» 

«Jeśli tak czyni, ma ku temu z pewnością święte racje» – mówi spokojnie 

Andrzej. 

«O, tak! To w ten sposób traci prozelitów. Pobyt w Jerozolimie! Cóż za zawód! 

Im więcej czyni rzeczy, przez które zdobywa rozgłos, tym bardziej ukrywa się w 
cieniu. Tyle sobie obiecywałem zobaczyć, zwalczać...» 

«Wybacz moje pytanie... Cóż jednak chciałeś ujrzeć i kogo chciałeś zwalczać?» 

– dopytuje się Tomasz. 

«Co? Kogo? Ależ ujrzeć Jego cudowne dzieła, a potem móc stawić czoła tym, 

którzy uważają Go za fałszywego proroka i opętańca. Bo tak się mówi. 

Rozumiesz? Mówi się, że jeśli nie pomaga Mu Belzebub, to jest tylko nędznym 

człowiekiem. A ponieważ kapryśna natura Belzebuba jest dobrze znana i 

wiadomo, że on bawi się biorąc w posiadanie i porzucając, jak czyni lampart ze 

swą zdobyczą, i ponieważ fakty usprawiedliwiają taki sposób rozumowania, 

niepokoję się widząc, że On nic nie robi. Pięknie wyglądamy! Apostołowie 

jakiegoś Nauczyciela... który tylko naucza – nie można temu zaprzeczyć – lecz 

nie robi nic innego.» 

Judasz przerwał nagle po słowie: “nauczyciela”. Przypuszczam więc, że chciał 

powiedzieć coś gorszego. Niewiasty osłupiały, a Maria Alfeuszowa, jako krewna 
Jezusa, mówi jasno: 

«Nie to mnie dziwi, lecz fakt, że On ciebie znosi, chłopcze!» 

Tak łagodny zawsze Andrzej traci już cierpliwość i – czerwony z wściekłości, 

podobny tym razem do swego brata – krzyczy: 

«Więc odejdź! I więcej się nie kompromituj z powodu Nauczyciela! A kto cię 

powołał? Nas On sam chciał, ale ciebie – nie. Musiałeś wiele razy nalegać, aby 

cię przyjął. Sam się narzuciłeś. Nie wiem, co mnie powstrzymuje, aby o 

wszystkim powiedzieć innym...» 
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«Nie można z wami rozmawiać. Rację mają ci, którzy mówią, że jesteście 

kłótliwymi ignorantami...» 

Tomasz żartuje, aby powstrzymać bliski wybuch kłótni: 

«Naprawdę i ja nie rozumiem wcale, na czym polega błąd Nauczyciela, którego 

się doszukujesz. Nic nie wiedziałem o tych kaprysach i humorach demona. 

Biedak! Z pewnością nie jest zbyt inteligentny. Gdyby był zrównoważony, nie 

zbuntowałby się przeciw Bogu, ale będę o tym pamiętał.» 

«Nie żartuj, bo ja nie żartuję. Czy możesz powiedzieć, że w Jerozolimie dał się 

poznać? Zresztą nawet Łazarz to przyznał...» 

Tomasz wybucha hałaśliwym śmiechem, który zdezorientował Iskariotę. Mówi 

dalej, wciąż śmiejąc się: 

«Nic nie uczynił? Idź więc zapytać trędowatych z Siloan i Hinnom. Albo raczej 

nie do Hinnom, bo nie ma tam już trędowatych, wszyscy zostali uzdrowieni. Nie 

było cię tam dlatego, że spieszyłeś się na spotkanie z... przyjaciółmi. Nie wiesz 

więc o tym, ale mimo to w dolinach Jerozolimy, a także w wielu innych, 
rozlegają się [okrzyki] “hosanna” uzdrowionych.» 

Głos Tomasza stał się na koniec poważny. Dodaje surowo: 

«Masz chorą żółć, przyjacielu. Ona to sprawia, że wszystko wydaje ci się 

gorzkie i wszystko widzisz czarne. To chyba jest u ciebie nawracającą się 

chorobą. I wierz, że jest niezbyt przyjemne żyć z kimś takim jak ty. Musisz się 

zmienić. Ja nikomu nic nie powiem, a jeśli te dzielne niewiasty zechcą mnie 

posłuchać, to i one będą milczeć jak i ja. Tak samo zrobi Andrzej. Ale musisz się 

zmienić. Nie czuj się rozczarowany, bo nie ma rozczarowania. Nie [sądź, że 

jesteś] niezbędny. Nauczyciel wie, co robi. Nie chciej być nauczycielem 

Nauczyciela. Jeśli postąpił tak wobec tej biednej niewiasty, Elizy, to znaczy, że 

było dobrze tak postąpić. Zostaw węże. Niech syczą i plują, jak im się podoba. 

Nie staraj się pośredniczyć między nimi a Nim, a jeszcze mniej myśl o tym, że 

poniża cię przebywanie z Nim. Nawet gdyby nie wyleczył już nikogo z kataru, i 

tak byłby zawsze potężny. Jego słowo to stały cud. I uspokój się. Nie mamy 

łuczników za plecami! Uda nam się, oczywiście, uda nam się przekonać świat, że 

Jezus to Jezus. I bądź spokojny, bo jeśli Maryja obiecała pójść do twojej matki, 

pójdzie do niej. My w tym czasie będziemy chodzić po tych pięknych okolicach, 

to nasza praca! Zrobimy oczywiście przyjemność niewiastom - uczennicom, 

prowadząc je do grobu Abrahama, do jego drzewa, a potem do grobu Jessego 
i... co jeszcze mówiłyście?» 

«Mówi się, że to tutaj mieszkał Adam i że tu Abel został zabity...» 

«Zwyczajne głupie legendy...» – zrzędzi Judasz. 

«Za sto lat powie się, że legendą jest grota w Betlejem i tyle innych rzeczy! 

Poza tym, wybacz! Ty chciałeś iść do tej śmierdzącej jaskini w Endor, która – 

musisz to przyznać – nie należała do... świętej historii, prawda? A one idą tam, 

gdzie – jak się mówi – jest krew i prochy świętych. Endor dał nam Jana i kto 
wie...» 

«Piękna zdobycz, ten Jan!» – szydzi Iskariota. 

«Nie z wyglądu, lecz z duszy. Może jest lepszy od nas...» 

«On? Ze swoją przeszłością!» [– krzyczy Judasz]  

«Milcz. Nauczyciel powiedział, że nie mamy o niej wspominać.» 
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«To wygodne! Chciałbym wiedzieć, czy – gdybym ja uczynił coś podobnego – 

też byście o tym nie pamiętali!» 

«Żegnaj, Judaszu. Lepiej będzie, gdy zostaniesz sam. Zbytnio jesteś wzburzony. 

Gdybyś przynajmniej wiedział, co ci jest!» 

«Co mi jest, Tomaszu? To mi jest, że widzę, iż zaniedbuje się nas dla byle kogo, 

kto przychodzi. To mi jest, iż widzę, że woli się wszystkich ode mnie. To mi jest, 

że czeka się, aż mnie nie będzie, żeby nauczyć modlitwy. Zauważam to. I 
chcesz, aby mi te rzeczy sprawiały przyjemność?» 

«To nie jest przyjemne. Chcę jednak, abyś zauważył, że gdybyś spożywał z 

nami paschalną wieczerzę, byłbyś z nami również na Górze Oliwnej, gdy 

Nauczyciel uczył nas się modlić. Nie widzę też, żebyśmy byli zaniedbywani na 

korzyść tych, którzy przychodzą. Mówisz może o tym małym dziecku lub o tym 

nieszczęśliwym Janie [z Endor]?» 

«O jednym i o drugim. Jezus – można by powiedzieć – już do nas się nie 

odzywa. Popatrz na Niego, nawet teraz... zatrzymuje się, by porozmawiać z 

chłopcem. Będzie musiał jeszcze długo czekać, zanim dołączy go do grona 

uczniów! A ten drugi nigdy nim nie będzie. Zbyt jest pyszny, wykształcony, 

zatwardziały i ma złe skłonności. A jednak [ciągle słyszy się]: “Janie, chodź 

tutaj... Janie, zrób to...”»  

«Ojcze Abrahamie, daj mi cierpliwość!!! A pod jakim względem – jak ci się 

wydaje – Nauczyciel woli innych od ciebie?» 

«A czy nie widzisz teraz? Gdy nadeszła chwila opuszczenia Betsur – po pobycie 

tam dla pouczenia trzech pasterzy, których równie dobrze mógł pouczyć Izaak – 

kogo pozostawia ze Swą Matką? Mnie? Ciebie? Nie. Zostawia Szymona, starca, 
który – można by rzec – nie mówi!...» 

«Mówi mało, lecz to, co powie, jest dobre» – odcina się Tomasz, który pozostał 

już sam. Niewiasty bowiem odeszły z Andrzejem i podążają szybko naprzód, 
jakby uciekając przed słońcem zalewającym drogę. 

Dwaj apostołowie są tak rozgorączkowani, że nie zauważają nadejścia Jezusa. 

Nie słychać Jego kroków i zasłania Go tuman kurzu [podnoszącego się z] drogi. 

Jezus nie czyni hałasu, za to oni krzyczą za dziesięciu i Zbawiciel ich słyszy. Za 

Nim znajduje się Piotr, Mateusz, dwóch kuzynów Pana, Filip, Bartłomiej i dwaj 
synowie Zebedeusza, z którymi idzie Margcjam. Jezus mówi: 

«Dobrze rzekłeś, Tomaszu. Szymon mówi niewiele, ale to, co powie, jest zawsze 

dobre. To umysł zrównoważony i szlachetne serce. A przede wszystkim ogrom 

dobrej woli. Dlatego właśnie zostawiłem z nim Moją Matkę. To doskonały 

szlachetny człowiek i równocześnie ktoś, kto zna życie; ktoś, kto cierpiał, i jest 

starszy. Dlatego – mówię o tym, bo podejrzewam, że ktoś uznaje ten wybór za 

niesłuszny – dlatego było najbardziej wskazane, aby to on pozostał. Nie 

mogłem, Judaszu, pozwolić, żeby Moja Matka pozostała sama przy biednej, 

jeszcze chorej niewieście. Słuszne też było, abym Ją opuścił. Matka doprowadzi 

do końca pracę, którą rozpocząłem. Nie mogłem Jej zostawić ani z Moimi 

braćmi, ani z Andrzejem, z Jakubem czy Janem, ani nawet z tobą. Jeśli nie 
rozumiesz przyczyn, nie wiem, co powiedzieć...» 

«Bo Twoja Matka jest młoda, piękna i ludzie...» 

«Nie! Ludzie zawsze będą mieli błoto w swoich myślach, na wargach, w rękach, 

a przede wszystkim w sercu. Ludzie – nieuczciwi, widzący we wszystkich 

uczucia, których sami doświadczają. Ale Ja nie przejmuję się ich błotem. Ono 
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samo opada, gdy wysycha. Wolałem Szymona, bo jest stary i nie przypomina 

zbytnio zrozpaczonej niewieście jej zmarłych synów. Wy, młodzi, 

przypominalibyście ich waszą młodością... Szymon potrafi czuwać i umie 

zachowywać się dyskretnie. Nigdy niczego nie wymaga, umie współczuć i 

potrafi nad sobą panować. Mogłem wziąć Piotra. Któż jest lepszy od niego przy 

Mojej Matce? Lecz on jest jeszcze zbyt impulsywny. Widzisz, powiedziałem mu 

to w twarz, a on się nie chmurzy. Piotr jest szczery i lubi szczerość w stosunku 

do siebie. Mogłem wziąć Natanaela, ale on nigdy nie był w Judei. Szymon 

natomiast dobrze zna okolice i to bardzo się przyda, by przyprowadzić Matkę do 

Kariotu. On wie także, gdzie znajduje się twój wiejski dom i dom w mieście, 
więc nie zrobi...» 

«Ależ... Nauczycielu!... Więc Twoja Matka naprawdę przyjdzie do mojej?» 

«Tak ci powiedziałem. A kiedy coś się rzekło, należy to wypełnić. Pójdziemy 

powoli, zatrzymując się w wioskach dla głoszenia dobrej nowiny. Nie chcesz, 
ażebym ewangelizował twoją Judeę?» 

«O, tak! Nauczycielu... Lecz sądziłem... lecz ja myślałem...» 

«Przede wszystkim stwarzałeś sobie udręki z powodu wymyślonych mrzonek. 

W drugiej kwadrze miesiąca Ziw będziemy u twojej matki. My – to znaczy także 

Moja Matka z Szymonem. Na razie głosi dobrą nowinę w Betsur, w mieście 

żydowskim, podobnie jak Joanna ewangelizuje Jerozolimę z młodą dziewczyną i 

kapłanem, niegdyś trędowatym; jak Łazarz, Marta i stary Izmael ewangelizują 

Betanię; jak Sara w Jutcie, a w Kariocie z pewnością twoja matka mówi o 

Mesjaszu. Na pewno nie możesz powiedzieć, że pozostawiam Judeę bez 

nauczania. Przeciwnie nawet, daję jej – bardziej zamkniętej i zuchwałej od 

innych okolic – najłagodniejsze głosy niewiast, a prócz tego – Izaaka, który jest 

człowiekiem świętym, i Łazarza, Mojego przyjaciela. Niewiasty dołączają do 

słowa subtelną, kobiecą sztukę, która potrafi prowadzić dusze tam, gdzie one 

chcą. Już nic nie mówisz? Dlaczego jesteś bliski płaczu, jak wielkie 

rozkapryszone dziecko? Po co zatruwasz się ułudami? Czy jeszcze cię coś 
niepokoi? No, powiedz.... mów...» 

«Jestem zły... a Ty jesteś tak dobry. Twoja dobroć zawsze mnie szokuje, bo jest 

zawsze tak świeża, tak nowa... Ja... nigdy nie znajduję słów, kiedy spotykam ją 
na swojej drodze.» 

«Powiedziałeś prawdę. Nie możesz tego wiedzieć, ale ona nie jest ani świeża, 

ani nowa. Ona jest wieczna, Judaszu. Ona jest wszędzie obecna, Judaszu... O! 

Jesteśmy w okolicach Hebronu, a Maria i Salome z Andrzejem dają nam znaki. 

Chodźmy. Rozmawiają z ludźmi. Pewnie pytają o historyczne miejsca. Twoja 

matka, Mój bracie, młodnieje dzięki temu nowemu powołaniu!» [– mówi Jezus o 
Marii Alfeuszowej - uczennicy.] 

Juda Tadeusz uśmiecha się do Kuzyna, który odpowiada mu uśmiechem. 

«Wszyscy młodniejemy! – odzywa się Piotr – wydaje mi się, że jestem w szkole. 

Ale to piękna szkoła! Lepsza niż ta zrzędzącego Elizeusza. Pamiętasz go, Filipie? 

Czegóż to z nim nie robiliśmy, ech! Ta historia pokoleń! “Wymieńcie miasta 

pokoleń!” “Nie powiedzieliście jednym chórem... Jeszcze raz...” “Szymonie, 

wydajesz się śpiącą ropuchą. Opóźniasz się. Zacznijcie od początku...” Szkoda! 

Poznałem tylko spis miast i dawnych krain. Niczego innego się nie nauczyłem. 

Tu przeciwnie! Naprawdę się uczymy! Wiesz, Margcjamie? Pewnego dnia twój 
ojciec zda egzamin... teraz, kiedy umie...» 

Wszyscy się śmieją, idąc w stronę Andrzeja i niewiast. 
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73. PRZYJĘCIE ŚWIĄTECZNE W HEBRONIE 

Napisane 7 lipca 1945. A, 5581-5594 

Wszyscy siedzą – tworząc krąg w małym lasku blisko Hebronu – i jedzą, 

prowadząc rozmowy. Judasz, teraz gdy się upewnił, że Maryja pójdzie do jego 

matki, jest w lepszym nastroju duchowym. Usiłuje wymazać wspomnienie 

swoich humorów u towarzyszy i u niewiast przez tysiące uprzejmości. Miał iść 

zrobić zakupy w okolicy i opowiada, że zmieniła się bardzo w porównaniu z 
ubiegłym rokiem:  

«Wiadomość o nauczaniu i cudach Jezusa dotarła także tutaj. Ludzie zaczęli się 

zastanawiać nad wieloma rzeczami. Wiesz, Nauczycielu, że od tej okolicy 

zaczyna się posiadłość Dorasa [, syna Dorasa]? I także żona Chuzy ma tutaj, na 

tych wzgórzach, ziemie i własny pałac, swój posag. Widać, że przygotowali tu 

teren: trochę ona, a trochę wieśniacy Dorasa, bo niektórzy muszą być z 

Ezdrelonu. Doras nakazał milczenie. Ale oni!... Sądzę, że nie zamilkliby nawet w 

obliczu tortur. Wiesz, że śmierć starego faryzeusza wprawiła ich w stan 

osłupienia? I wspaniałe zdrowie Joanny, która przybyła tu przed Paschą. Acha... 

żeby Ci wyświadczyć przysługę przybył tu też wielbiciel Aglae. Wiesz, że ona 

uciekła krótko po tym, jak przechodziliśmy tędy? Jej wielbiciel zachowuje się 

jak demon i mści się na niewinnych. I tak ludzie zaczęli myśleć o Tobie jako o 
mścicielu uciśnionych i pragną Ciebie... Chcę powiedzieć – najlepsi...» 

«Jako o mścicielu uciśnionych! Rzeczywiście nim jestem, ale w sposób 

nadprzyrodzony. Nie rozumie Mnie właściwie żaden z tych, którzy widzą Mnie z 

berłem i siekierą jak króla i kata, według ducha ziemskiego. Oczywiście, 

przyszedłem wybawić z ucisku – z największego: z grzechu, chorób, rozpaczy, 

niewiedzy i egoizmu. Wielu zrozumie, że nie jest słuszne uciskać dlatego, że los 

ich postawił wysoko. Zrozumieją, że trzeba wykorzystywać to wyniesienie, aby 
podnieść tego, kto jest nisko.» 

«Łazarz to czyni i także Joanna. Ale to zaledwie dwóch przeciwko setkom...» – 

mówi zmartwiony Filip.  

«Rzeki nie są tak szerokie u źródeł, jak u ujścia. Kilka kropel, stróżka wody, a 

potem... Są rzeki, które wydają się morzami u ujścia.» [– mówi Jezus.] 

«Nil, co?! Twoja Matka opowiadała mi o pobycie w Egipcie. Ciągle mówiła: 

„Morze, wierz Mi, morze jest zielonolazurowe. Widzieć jego przypływy to 

prawdziwy sen!‟ I opowiadała mi o roślinach, które jakby wyłaniały się z wody, 

a potem o całej tej zieleni, która wydawała się rodzić z wody, kiedy ta się 
wycofywała...» – mówi Maria Alfeuszowa. 

«Otóż powiadam wam: jak u źródeł Nil jest stróżką wody, a potem staje się 

olbrzymem, tak to, co obecnie jest zaledwie włókienkiem [czegoś] wielkiego – 

pochylającym się z miłością i z miłości nad najmniejszymi – stanie się następnie 
mnóstwem. Joanna, Łazarz, Marta teraz, a potem... jakże wielu!»  

Jezus wydaje się widzieć tych, którzy będą miłosierni wobec braci, i uśmiecha 

się, pogrążony w Swojej wizji. Judasz wyznaje, że przełożony synagogi chciał 
przyjść z nim, ale nie ośmielił się sam podjąć decyzji:  

«Pamiętasz, Janie, jak nas przepędził ubiegłego roku?» 

«Pamiętam... Ale powiedzmy o tym Nauczycielowi.» 

Zagadnięty Jezus mówi, że wstąpią do Hebronu. Jeśli będą chcieli ich [przyjąć] i 

poproszą, wtedy się zatrzymają; jeśli nie, przejdą bez zatrzymywania się.  
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«Zobaczymy więc też dom Chrzciciela. Do kogo teraz należy?» 

«Do tego, kto go chce, sądzę. Szammaj odszedł i więcej nie powrócił. Zabrał 

sługi i meble. Mieszkańcy, aby się zemścić za jego nadużycia, zburzyli mur 

ogrodzenia. Dom należy do wszystkich. Przynajmniej ogród. Gromadzą się tam, 

aby uczcić ich Chrzciciela. Mówi się, iż Szammaj został zamordowany. Nie wiem 
dlaczego... wydaje się, że z powodu kobiet...» 

«Jakaś zgniła zmowa dworu zapewne!..» – mruczy Natanael przez zęby.  

Wstają i idą w kierunku Hebronu, w stronę domu Chrzciciela. Kiedy się do niego 

zbliżają, [podchodzi] zwarta grupa mieszkańców. Podeszli nieco do przodu, 

niepewni, zaciekawieni, zmieszani. Jezus pozdrawia ich z uśmiechem. To dodaje 

im odwagi, rozstępują się i z grupy wychodzi przełożony synagogi, tak 
nieuprzejmy ubiegłego roku.  

«Pokój z tobą – pozdrawia nagle Jezus. – Pozwolisz nam zostać w twoim 

mieście? Jestem ze wszystkimi Moimi umiłowanymi uczniami i z matkami 

niektórych z nich.» 

«Nauczycielu, nie żywisz urazy do nas, do mnie...?» 

«Urazy? Nie znam jej ani nie wiem, dlaczego miałbym ją mieć.» 

«W ubiegłym roku obraziłem Cię...» 

«Obraziłeś Nieznajomego sądząc, że masz prawo to uczynić. Potem zrozumiałeś 

i ubolewałeś nad tym. To jest przeszłość. A jak żal usuwa winę, tak 

teraźniejszość usuwa przeszłość. Teraz dla ciebie nie jestem już Nieznajomym. 
Jakie zatem żywisz wobec Mnie uczucia?» 

«Szacunku, Panie. Pragnienia...» 

«Pragnienia? Czego chcesz ode Mnie?» 

«Poznać Cię bardziej, niż Cię znam.» 

«Jak? W jaki sposób?» 

«Przez Twoje słowo i Twoje czyny. Doszła tu wieść o Tobie, o Twoim nauczaniu 

i mocy. Mówi się, że miałeś coś wspólnego z uwolnieniem Chrzciciela. Zatem nie 

nienawidziłeś go, nie usiłowałeś zająć podstępnie miejsca naszego Jana!... On 

sam nie zaprzeczył, że to dzięki Tobie ujrzał ponownie dolinę świętego Jordanu. 

Byliśmy przy nim, mówiliśmy mu o Tobie, a on nam powiedział: “Nie wiecie, 

kogo odrzuciliście. Powinienem was przekląć, ale przebaczam wam, gdyż On 

mnie nauczył przebaczać i być łagodnym. Ale jeśli nie chcecie być wyklętymi 

przez Pana i przeze mnie, Jego sługę, kochajcie Mesjasza. I nie wątpcie. 

Świadectwo o Nim jest następujące: duch pokoju, miłość doskonała, mądrość 

wyższa od jakiejkolwiek innej, nauka niebiańska, łagodność absolutna, władza 

nad każdą rzeczą, pokora pełna, czystość anielska. Nie możecie się pomylić. 

Kiedy będziecie oddychać pokojem przy człowieku, który określa się jako 

Mesjasz, kiedy będziecie pić miłość, miłość, która z Niego wypływa, gdy 

wyjdziecie z waszych ciemności do Światła, gdy zobaczycie grzeszników 

uzyskujących przebaczenie i uzdrawianie ciał, wtedy powiecie: “To naprawdę 

jest Baranek Boży...” My wiemy, że Twoje czyny są właśnie takie, jak opisał to 

nasz Jan. Dlatego przebacz nam, kochaj nas, daj nam to, czego świat oczekuje 

od Ciebie.» 
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«Po to tu jestem. Przychodzę z tak daleka, aby dać także miastu Jana to, co 

daję każdemu miejscu, które Mnie przyjmuje. Powiedzcie, czego pragniecie ode 
Mnie.» 

«I my mamy chorych, i trwamy w niewiedzy. Zwłaszcza nieoświeceni jesteśmy 

w tym, co dotyczy miłości i dobroci. Jan w swej pełnej miłości do Boga ma rękę 

żelazną i słowo płomienne. Chce ugiąć wszystkich, jak olbrzym zgina źdźbło 

trawy. Wielu popada w przygnębienie, bo człowiek jest bardziej grzesznikiem 

niż świętym. To trudne być świętym!... Ty... mówi się, że nie zginasz, lecz 

podnosisz; nie wypalasz, lecz nakładasz balsam; nie miażdżysz, lecz głaskasz. 

Wiemy, że jesteś ojcowski wobec grzeszników i panujesz nad wszelkimi 

chorobami... także i przede wszystkim – nad chorobami serca. Żaden rabbi nie 
potrafi tego zrobić.» 

«Przynieście Mi waszych chorych, a potem zgromadźcie się w tym ogrodzie, 

porzuconym i zbezczeszczonym przez grzech, chociaż wcześniej był świątynią 
dzięki Łasce, która w nim mieszkała.» 

Mieszkańcy Hebronu jak jaskółki rozbiegają się we wszystkie strony. Zostaje 

jedynie przełożony synagogi, który wchodzi z Jezusem i Jego uczniami w obręb 

ogrodu. Zajmują miejsce w cieniu altany, w której mieszają się wyrosłe tu 

krzewy róż i winogron. Mieszkańcy Hebronu powrócili szybko, a jest z nimi 

paralityk na noszach, młoda niewidoma [dziewczyna], niemy chłopiec i dwu, 
podtrzymywanych, dotkniętych jakąś nieznaną chorobą. 

«Pokój tobie – mówi Jezus do każdego przybywającego chorego, a potem 

łagodnie pyta: – co chcecie, abym wam uczynił?» 

Rozlega się chór skarg nieszczęśliwych. Każdy z nich chciałby opowiedzieć 

własną historię. Jezus, który siedział, wstaje i idzie do niemego malca. Zwilża 
jego wargi śliną i wypowiada wielkie słowa: 

«Otwórz się!» 

To samo mówi, dotykając poślinionym palcem zamkniętych powiek niewidomej. 

Potem podaje rękę paralitykowi i mówi: 

«Wstań!» 

Wreszcie nakłada ręce na dwóch chorych, mówiąc im: 

«Bądźcie uzdrowieni w imię Pana!» 

Nieme dziecko, które wcześniej jęczało, mówi teraz wyraźnie: 

«Mamo!» 

Dziewczyna mruży powieki, zamknięte z powodu światła. Chroni palcami oczy 

przed słońcem, którego nie znała. Płacze i śmieje się, i jeszcze raz patrzy, mając 

oczy na wpół przymknięte, bo nie jest przyzwyczajona do światła. Przygląda się 

liściom, ziemi, ludziom, a szczególnie Jezusowi. Paralityk pewnie wstaje z 

noszy, a jego miłosierni tragarze podnoszą je puste, aby stojący daleko 

zrozumieli, że dostąpił łaski. Dwaj chorzy zaś płaczą z radości i klękają, aby 

uwielbić Zbawiciela. Tłum wykrzykuje potężne “hosanna”. Tomasz, który stoi 

obok Judasza, tak silnie przeszywa go wzrokiem i ma taki wyraz twarzy, że ten 
stwierdza: 

«Byłem głupcem, wybacz mi...» 

Kiedy ustają krzyki, Jezus zaczyna mówić: 
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«”Pan przemówił do Jozuego tymi słowami: Powiesz Izraelitom: wyznaczcie 

sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza; aby tam mógł 

uciec zabójca, który by zabił człowieka przez nieuwagę, nierozmyślnie. Będą 
one dla was schronieniem przed mścicielem krwi.” I Hebron jest jednym z nich. 

I zostało powiedziane: starsi miasta “przyjmą go i wyznaczą mu miejsce, by 

mógł mieszkać wśród nich. Jeśli mszczący się krewny [zabitego] będzie go 

ścigał, nie wydadzą go w jego ręce, bo nierozmyślnie zabił on bliźniego. Zabójca 

powinien pozostać w tym mieście, dopóki nie stanie przed sądem zgromadzenia 

i aż do śmierci najwyższego kapłana, który w tym czasie będzie sprawował 
czynności. Potem może wrócić do swego miasta i do domu.”  

Już w tym prawie jest rozważana i nakazana miłosierna miłość wobec bliźniego. 

To prawo nałożył Bóg, bo nie jest dozwolone skazywanie bez wysłuchania 
oskarżonego ani nie jest godziwe zabijanie w chwili gniewu. 

Można to powiedzieć także w odniesieniu do przestępstw i oskarżeń moralnych. 

Nie jest dozwolone oskarżanie bez poznania ani osądzanie bez wysłuchania 

oskarżonego. Dziś do oskarżeń i potępień za winy zwykłe i za winy domniemane 

dołącza się nowa ich grupa. Oskarża się i występuje przeciw przychodzącym w 

imię Boże. Przez wieki powtarzało się to w odniesieniu do Proroków, a teraz 

powtarza się przeciw Poprzednikowi Chrystusa i przeciw Chrystusowi. Widzicie 

to. Chrzciciel – wyciągnięty podstępnie poza terytorium Sychem – czeka na 

śmierć w więzieniach Heroda. Nigdy bowiem nie zniży się do kłamstwa ani 

kompromisu. Będzie można przerwać jego życie i ściąć mu głowę, ale nie będzie 

można zniszczyć jego uczciwości i odciąć jego duszy od Prawdy. Służył jej 

wiernie we wszystkich jej różnorodnych formach: boskich, nadprzyrodzonych 

czy też moralnych. Podobnie prześladuje się Chrystusa – z podwójną i 

dziesięciokrotną wściekłością. On bowiem ze swoim: “nie wolno ci”, nie 

ogranicza się do Heroda. W imię Boże i dla chwały Bożej wypowiada grzmiącym 

głosem: “Nie wolno ci”, tam gdzie wchodząc znajduje grzech lub wie, że grzech 

istnieje. Nie pomija żadnego jego rodzaju. Jakże to możliwe? Czyż nie ma już 
sług Bożych w Izraelu? Oczywiście, są. Ale są “bożkami.”  

W liście Jeremiasza do wygnańców są, pośród wielu innych, następujące słowa. 

Ku nim zwracam wasz umysł. Każde bowiem słowo Księgi jest nauczaniem, 

które – od chwili gdy Duch kazał je zapisać jako wydarzenie aktualne – odnosi 
się do faktu mającego nastąpić w przyszłości. Jest więc powiedziane:  

“Gdy już wejdziecie do Babilonu... oto ujrzycie tam bogów ze srebra, złota i 

drewna... Uważajcie więc, byście się nie upodobnili do cudzoziemców i by was 

nie ogarnęła bojaźń przed tymi bogami... powiedzcie sobie w myśli: Tobie 

należy się cześć, o Panie”! I list wymienia właściwości tych bożków. Mają one 

język zrobiony przez rzemieślnika i nie posługują się nim, aby upominać swoich 

fałszywych kapłanów. Ci zaś ogołacają je, aby przyoblec nierządnice złotem 

bożka. Następnie – nie zważając na to, że złoto jest zbezczeszczone potem 

nierządu – ponownie przyoblekają nim bożka. Są to bożki, które rdza i mole 

mogą zniszczyć. Czyste i przyodziane są jedynie wtedy, gdy człowiek obmyje ich 

twarze i je ubierze. Same z siebie nie potrafią nic uczynić, choć mają berło lub 
topór w ręku. I Prorok kończy: “więc się ich nie bójcie!” 

I dalej mówi: “...Jak naczynie stłuczone nie jest już pożyteczne, tak się rzecz 

ma z ich bogami... Oczy mają pełne kurzu unoszącego się spod nóg 

wchodzących do świątyni i są trzymani w zamknięciu – jak w grobie lub jak 

ktoś, kto obraził króla. Każdy bowiem mógłby ich ograbić z cennych szat. Nie 

widzą światła lamp, bo są w świątyniach jak belki: lampy spowodowałyby tylko, 

że byliby czarni od dymu. Sowy zaś, jaskółki i inne ptaki – latając nad ich 
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głowami – brudzą ich wydalinami, a w szatach ich koty robią sobie kryjówki i 

rozrywają je. Nie trzeba więc się ich bać. To tylko martwe rzeczy.  

Nie służy im nawet złoto, którym dla ozdoby są pokryci. Nie będzie błyszczeć, 

jeśli ktoś śniedzi z niego nie zetrze. Tak samo niczego nie czuli, gdy ich 

odlewano. Ogień ich nie przebudził. Kupiono ich za ogromne sumy. Człowiek 

wodzi ich tam, gdzie chce, bo są zawstydzająco bezsilni... Dlaczego więc 
nazywa się ich bogami?  

Dlatego że cześć się im oddaje, składając im ofiary i urządzając przedstawienia 

w czasie fałszywych ceremonii. Nie rozumieją ich ci, którzy je wykonują, ani nie 

wierzą w nie ci, którzy je oglądają.  

A jeśli im kto co dobrego zrobi albo co złego, pozostają obojętni; nie mogą króla 

ani ustanowić, ani pozbawić go tronu. Nie mogą też za nic odpłacić... Nie wyrwą 

człowieka ze śmierci ani też nie wybawią słabego z ręki mocnego. Nad wdową 
się nie ulitują ani nad sierotą. Podobni są do górskich kamieni...”  

List wyraża się mniej więcej w ten sposób.  

Otóż my także mamy bożki, [a nie mamy] już świętych w szeregach Pana. Przez 

to może Zło podnosić się przeciwko Dobru. To zło zanieczyszcza odchodami 

umysł i serce tych, którzy już nie są świętymi, i robi sobie gniazdo w szatach ich 
fałszywej dobroci.  

Nie potrafią już mówić słowami Bożymi. To naturalne! Mają bowiem język 

uczyniony przez człowieka i wypowiadają słowa ludzkie, o ile nie wymawiają 

słów szatańskich. Potrafią czynić szaleńcze zarzuty niewinnym i biednym, 

milcząc jednak tam, gdzie widzą zepsucie potężnych. Wszyscy są zepsuci i 

dlatego nie potrafią oskarżać się wzajemnie o te same winy. Chciwi – nie dla 

Pana, ale dla Mamony – pracują, przyjmując złoto rozwiązłości i przestępstwa; 

wymieniają je, grabią, ogarnięci żądzą ponad wszelkie granice i ponad 

wszystko. Każdy pył gnieździ się na nich, piętrzy się na nich i choć ukazują 

czystą twarz, oko Boże widzi bardzo brudne serce. Rdza nienawiści i robak 

grzechu zżera ich, oni zaś nie potrafią zadziałać, ażeby się ocalić. Wymachują 

przekleństwami jak berłami i toporami, ale nie widzą, że sami są przeklęci. 

Zamknięci w swoich myślach i zawiści – jak trupy w grobie lub więźniowie w 

więzieniu – są tam i czepiają się prętów krat. Obawiają się, by jakaś ręka ich 

stamtąd nie uwolniła, gdyż tam ci umarli są jeszcze czymś: mumiami – już nie 

mumiami o wyglądzie ludzkim, ale ciałami podobnymi do wysuszonego drewna. 

[Gdyby zaś stamtąd wyszli], staliby się przedmiotami zbędnymi dla świata. Ten 

bowiem szuka Życia, potrzebuje Życia jak dziecko matczynej piersi i pragnie 
tego, kto mu da Życie, a nie – odór śmierci.  

Przebywają w Świątyni, tak, i dym lamp – zaszczyty – ich zaczernia, światło 

natomiast ich nie ogarnia. Wszystkie namiętności gnieżdżą się w nich jak ptaki i 

koty. Żar misyjny nie napełnia ich mistyczną udręką, żeby spalali się w Bożym 

ogniu. Są niewrażliwi na Miłość. Płomień Miłości nie zapala ich i Miłość nie 

przyodziewa ich swoimi złocistymi blaskami: Miłość o podwójnej formie i źródle. 

Miłowanie Boga i bliźniego – to formy miłości; miłowanie przez Boga i przez 

człowieka – to jej źródła. Bóg oddala się od człowieka, który nie kocha, dlatego 

to pierwsze źródło [miłości] ustaje. Oddala się i człowiek od człowieka złego, 

dlatego ustaje też drugie źródło. Wszystkiego jest pozbawiana Miłość w 

człowieku bez miłości. Pozwala się przekupić za przeklętą cenę i daje się 
prowadzić tam, dokąd prowadzi korzyść i potęga. 

Nie, to nie jest dozwolone! Nie można pieniędzmi kupować sumień, szczególnie 

zaś sumień kapłanów i nauczycieli. Nie wolno ustępować wobec potęg tej ziemi, 

gdy chcą doprowadzić do czynów przeciwnych temu, co nakazuje Bóg. Jest to 
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niemoc duchowa. Powiedziano zaś: “Nie wejdzie eunuch do zgromadzenia 

Pana”. Jeśli zatem nie może należeć do ludu Bożego ktoś odznaczający się 

niemocą naturalną, to czyż może być jego sługą osoba o niemocy duchowej. 

Zaprawdę powiadam wam, że wielu kapłanów i nauczycieli jest obecnie 

dotkniętych grzeszną bezpłodnością duchową, są bowiem okaleczeni w ich 
żywotności duchowej. Wielu. Zbyt wielu! 

Rozważajcie. Obserwujcie. Porównujcie. Zobaczycie, że mamy wiele bożków, a 

niewiele sług Dobra, którym jest Bóg. Dlatego właśnie może się zdarzyć, że 

miasta - schronienia nie będą już schronieniem. Niczego nie szanuje się już w 
Izraelu i święci umierają, bo znienawidzili ich ci, którzy nie są święci.  

Ale Ja was zapraszam: “Przyjdźcie!”. Wzywam was w imię waszego Jana, który 

opada z sił, gdyż był świętym. Jego jedyną winą jest to, że idzie przede Mną i że 

usiłował usunąć brud z drogi Baranka. Przyjdźcie służyć Bogu! Czas jest bliski. 

Nie bądźcie nie przygotowani na Odkupienie. Sprawcie, by deszcz spadł na 

glebę obsianą. Inaczej spadnie bez pożytku. Wy z Hebronu powinniście być na 

czele! Tu żyliście razem z Zachariaszem i Elżbietą: świętymi, którzy wysłużyli u 

Nieba Jana. Tu Jan rozsiewał zapach Łaski przez prawdziwą niewinność dziecka. 

Ze swojej pustyni posyłał wam zapobiegające psuciu zapachy kadzideł Łaski, 

która stała się cudem pokuty. Doprowadził miłość bliźniego do poziomu niemal 

boskiego, dlatego też tak kocha ostatniego mieszkańca pustyni, jak miłuje was, 

swoich współobywateli. Oczywiście, błaga o Zbawienie dla was. A Zbawieniem 

jest pójście za Głosem Pana i uwierzenie w Jego Słowo. Z tego kapłańskiego 

miasta idźcie licznie, aby służyć Bogu. Przechodzę i wzywam was. Nie bądźcie 

gorsi od nierządnic, którym wystarcza jedno słowo miłosierdzia, ażeby porzucić 

dawną drogę życia i wstąpić na drogę Dobra.  

Zapytano Mnie, gdy przybyłem: “Czy nie zachowujesz urazy?” Urazy? O, nie! 

Zachowuję Miłość do was! Przechowuję też nadzieję, iż zobaczę was w 

szeregach Mojego ludu. Ludu, który prowadzę do Boga, w nowym wyjściu do 

prawdziwej Ziemi Obiecanej: Królestwa Bożego; przez Morze Czerwone 

zmysłowości i pustynie grzechu; ludu wyzwolonego z niewoli wszelkiego 

rodzaju, [prowadzonego] do Ziemi wiecznej, obfitującej w radości, nasyconej 

pokojem... Przyjdźcie! To Miłość przechodzi. Kto chce, może za Nią iść, bo trzeba 
tylko dobrej woli, aby być przez Nią przyjętym.» 

Jezus skończył mówić pośród głębokiej ciszy wyrażającej zdumienie. Wydaje 

się, że wielu rozważa usłyszane słowa, bada, rozkoszuje się nimi, sprawdza je. 

Kiedy to wszystko się dzieje, a Jezus zmęczony i rozpłomieniony siada, 

rozmawiając z Janem i Judaszem, oto dochodzi krzyk spoza ogrodzenia. Okrzyk 
niewyraźny, a potem wyraźniejszy: «Czy jest Mesjasz? Jest?» 

Po otrzymaniu potwierdzenia wnoszą do przodu kalekę. Jest tak wykrzywiony, 

że [jego ciało] przypomina literę „S‟.  

«O, to Masalasz!» 

«On jest straszliwie ułomny! Czego oczekuje?» 

«To jego matka! Nieszczęśliwa!» 

«Nauczycielu, mąż ją oddalił z powodu tego odrażającego syna. Żyje tu z 

miłosierdzia. Teraz jest stara i nie pożyje już długo...» 

Straszliwie ułomny człowiek – jak słusznie powiedziano – stoi teraz przed 

Jezusem. Nie można nawet zobaczyć jego twarzy, tak jest pochylony i 

wykrzywiony. Wydaje się karykaturą człowieka - szympansa lub wielbłąda, 
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który przybrał postać człowieka. Matka, stara i biedna, nawet nie mówi. Jęczy 

tylko:  

«Panie, Panie... wierzę...» 

Jezus kładzie ręce na pokrzywione ramiona człowieka, sięgającego Mu zaledwie 

do pasa, podnosi oblicze do Nieba i mówi gromkim głosem:  

«Wyprostuj się i chodź drogami Pana!» 

Mężczyzna wzdrygnął się, a potem poderwał się i wyprostował jak 

najdoskonalej [ukształtowany] człowiek. Ruch jest tak gwałtowny, że wydaje 

się, jakby pękły sprężyny, które utrzymywały go w tej nienormalnej pozycji. 

Teraz sięga Jezusowi do ramion, patrzy na niego, a potem pada na kolana, z 

matką, całując stopy Zbawiciela. Trudno opisać to, co dzieje się pośród tłumu... 

I chociaż Jezus tego nie chce, jest zmuszony pozostać w Hebronie, bo ludzie są 

gotowi zrobić zaporę u wyjścia, ażeby przeszkodzić Mu odejść. Wchodzi więc do 
domu starego przełożonego synagogi, tak zmienionego od ubiegłego roku... 

74. W JUTCIE. KAZANIE W DOMU IZAAKA  

Napisane 8 lipca 1945. A, 5594-5604. 

Cała Jutta przybiegła, by otoczyć Jezusa. Mieszkańcy mają polne kwiaty ze 

zboczy górskich, niosą pierwociny upraw. Oprócz tego – uśmiechy dzieci i 

błogosławieństwa mieszkańców. I zanim jeszcze Jezus mógł postawić nogę w 

wiosce, już otaczają Go ci, którzy – powiadomieni przez Judasza z Kariotu i 

przez Jana, wysłanych wcześniej – przybiegli z tym, co najlepszego znaleźli, aby 
uczcić Zbawiciela, a przede wszystkim ze swoją miłością.  

Jezus błogosławi gestem i słowem dorosłych i dzieci. Wszyscy gromadzą się 

przy Nim, całując Jego szaty i ręce, kładąc Mu w ramiona dzieci, aby je 

pobłogosławił pocałunkiem. Pierwsza czyni to Sara, podając Mu swego 

cudownego dziesięciomiesięcznego amorka, którym jest teraz mały Jezus. 

Ich miłość utrudnia marsz, tak jest gwałtowna. Unosi jak fala. Sądzę, że Jezusa 

niesie do przodu bardziej ta fala niż Jego własne stopy. Zapewne Jego Serce 

unosi się w górę w jasność nieba z powodu radości, którą sprawia Mu ta miłość. 

Ma oblicze jaśniejące jak w chwilach największej radości Boga-Człowieka. Nie 

jest to ani potężne oblicze o przenikliwym spojrzeniu godzin cudu, ani oblicze 

pełne majestatu, gdy ujawnia Swą stałą jedność z Ojcem, ani też oblicze 

surowe, gdy gani grzech. Wtedy jaśnieje odmiennym światłem. To obecne jest 

światłem godzin wytchnienia całego Jego ja, atakowanego zewsząd – 

zmuszanego do stałego czuwania nad każdym najmniejszym Swoim gestem lub 

słowem – lub kogoś innego, omotanego wszelkimi zasadzkami świata, które jak 

złośliwa pajęczyna, zarzucają szatańskie sieci na Boskiego Motyla: Boga-

Człowieka. Usiłują one powstrzymać Jego lot i uwięzić Jego ducha, aby nie 

zbawił świata. [Usiłują] uciszyć Jego słowo, ażeby przez pouczenie nie 

rozpraszało najwyższych i zawinionych form niewiedzy ziemi. [Próbują] 

związać Mu ręce – Jego ręce Wiecznego Kapłana – aby nie uświęcały ludzi 

zdeprawowanych przez demona i ciało. [Próbują] zawiązać Mu oczy, aby 

doskonałość Jego spojrzenia – które jest magnesem, przebaczeniem, miłością i 

czarem pokonującym wszelki opór, nie będący doskonałym oporem szatańskim 
– nie przyciągnęło do Niego serc. 

O, czyż nie tak postępują zawsze wobec Chrystusa Jego nieprzyjaciele? Wciąż 

błędna Nauka i Herezja, nadal Nienawiść i Zazdrość, ciągle nieprzyjaciele 

Ludzkości, którzy z niej wyrośli jak zatrute gałęzie z dobrej rośliny... Czyż nie 
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czynią oni tego wszystkiego, aby Ludzkość umarła?... Ci, którzy nienawidzą jej 

bardziej niż Chrystusa. Nienawidzą ją bowiem aktywnie, pozbawiając radości, 

dechrystianizując, podczas gdy Jezusowi nie potrafią odebrać niczego, gdyż On 

jest Bogiem, a oni – prochem? Tak, czynią to. Ale Chrystus chroni się w sercach 

wiernych i z nich patrzy, z nich mówi, z nich błogosławi Ludzkość, a następnie... 
następnie oddaje się tym sercom a one... dotykają Nieba przez swe szczęście. 

Choć pozostają tu, to jednak płoną aż do doznania cudownego zawrotu 

wszystkiego co jest ich bytem: w zmysłach i w organach, w uczuciach i w 

umyśle, w duchu wreszcie... Łzy i uśmiechy, jęki i śpiew, wyczerpanie, a nawet 

pośpiech życia są naszymi towarzyszami, a nawet bardziej niż towarzyszami: są 

samym naszym bytem. Jak kości są w ciele, żyły i nerwy pod skórą i wszystko 

tworzy jednego człowieka, tak też rzeczy te rozpalone, zrodzone – gdyż Jezus 

się nam dał – są w nas, w naszej biednej naturze ludzkiej. Czymże jesteśmy w 

tych chwilach, które nie mogą trwać wiecznie, bo gdyby trwały dłużej niż tylko 

chwile, umarlibyśmy spaleni i rozdarci? Nie jesteśmy już ludźmi. Nie jesteśmy 

już zwierzętami obdarzonymi rozumem, żyjącymi na ziemi. Jesteśmy, 

jesteśmy... o Panie, pozwól, że to powiem jeden raz, nie z pychy, lecz aby 

opiewać Twoją chwałę, bo Twoje spojrzenie pali mnie i doprowadza mnie do 

szaleństwa... Jesteśmy serafinami. I dziwię się, że z nas nie wychodzi żar i 

płomienie, odczuwalne dla osób i dla materii, tak jak się dzieje, kiedy ukazują 

się potępieni. Skoro płomień piekielny naprawdę jest taki, że sam jego odblask 

emanujący z potępionego może zapalić drewno i stopić metale, to czymże jest 

Twój płomień, o Boże, który pod każdym względem jesteś nieskończony i 
doskonały? 

Nie umiera się od tej gorączki, to nie ona nas spala. To nie gorączka chorób 

ciała nas pochłania. Ty jesteś naszą gorączką, Miłości! I od niej się płonie, 

umiera, spala, od niej się rozrywają włókna serca, które nie potrafi się oprzeć 

czemuś tak wielkiemu. Źle się wyraziłam, bo miłość jest szaleństwem... Miłość 

jest wodospadem, który zrywa zapory i zstępuje, obalając wszystko, co nim nie 

jest. Miłość jest natłokiem odczuć w umyśle, całkowicie prawdziwych, 

całkowicie obecnych, ale nie potrafi ich zapisać ręka, tak szybki jest umysł w 

tłumaczeniu na myśli odczucia, którego doznaje serce. Nie jest prawdą, że się 

umiera. Żyje się... Prawdziwym życiem, dziesięciokrotnie bardziej 

intensywnym... Życiem podwójnym, żyjąc jako ludzie i jako błogosławieni: 

życiem ziemi i życiem Nieba. Zbliżamy się i przekraczamy – o jestem tego 

pewna – życie bez skaz, bez pomniejszeń ani ograniczeń, które Ty, Ojcze, Synu i 

Duchu Święty, Ty, Boże Stwórco, Jedyny w Trójcy, dałeś Adamowi, jako 

zapowiedź życia [które miało nastąpić] po wstąpieniu do Ciebie, żeby radować 

się w Niebie po spokojnym przejściu przez Raj Ziemski do Niebieskiego, po 

wędrówce w pełnych miłości ramionach aniołów – tak jak był słodki sen i 
uniesienie Maryi do Nieba – aby przybyć do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie!  

Żyje się prawdziwym Życiem. A potem odnajdujemy się znowu tutaj i – jak ja to 

robię teraz – jesteśmy zdumieni, zawstydzeni, że powędrowaliśmy tak daleko. I 

mówimy: “Panie, nie jestem godzien czegoś tak wielkiego. Wybacz, Panie!” I 

bijemy się w piersi z obawy, że wpadliśmy w pychę. Pozwalamy, by opadła 

jeszcze bardziej gęsta zasłona na tę wspaniałość, która – jeśli nie płonie nadal z 

jeszcze pełniejszym żarem, z litości dla naszych ograniczeń – zbiera się jednak 

w naszym sercu, gotowym rozpalić się mocniej w nowej chwili szczęśliwości, 

chcianej przez Boga. Zstępuje zasłona na sanktuarium, w którym Bóg rozpala 

Swe ognie, Swe światła, Swe miłości... i wyczerpani, a jednak nabrawszy sił, 

kontynuujemy marsz... upojeni winem silnym i słodkim, które nie przytępia 

rozumu, lecz nie pozwala odwrócić oczu ani myśli ku czemuś, co nie jest Panem. 

Ty, mój Jezu, ogniwo, które łączy naszą nędzę z Boskością, środek naszego 

odkupienia z naszej winy, Twórca szczęśliwości naszej duszy, Ty – Syn, który 
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Swymi poranionymi rękami wkładasz nasze dłonie w duchowe ręce Ojca i 

Ducha, abyśmy i my byli w Was, teraz i na wieki. Amen. 

Dokąd to podążyłam [myślami], gdy Jezus palił Swym wzrokiem miłości mnie i 

mieszkańców Jutty? Zauważył ojciec, że już wcale się nie odzywam lub bardzo 

rzadko mówię o sobie. Ileż rzeczy mogłabym powiedzieć! Zobowiązuje mnie 

jednak do zamilknięcia zmęczenie i słabość fizyczna – która mnie ogarnia 

natychmiast po dyktandach – a także duchowa wstydliwość, coraz większa, 

ciągle wzrastająca. Jednak dziś... Wzbiłam się zbyt wysoko, a ojciec wie, że 

powietrze stratosfery sprawia, iż człowiek traci kontrolę... Nie miałam już 

możliwości kontrolowania się... Poza tym sądzę, że gdybyśmy zawsze milczeli – 

my, ludzie porwani tym wirem miłości – skończyłoby się to pęknięciem, jak jest 
z nabojami czy też z piecami zbyt przegrzanymi, a zamkniętymi. 

Niech mi to ojciec wybaczy, a teraz dalej... 

Jezus wchodzi do Jutty. Prowadzą Go na plac targowy, a stąd do biednego 

domku, w którym Izaak cierpiał przez trzydzieści lat.  

Wyjaśniają Mu:  

«Tu przychodzimy, żeby mówić o Tobie i aby modlić się jak w najprawdziwszej 

synagodze. Bo tu zaczęliśmy Cię poznawać i tu modlitwy świętego przypominały 
nam Ciebie. Wejdź. Zobacz, jak tu urządziliśmy.» 

Mały domek jeszcze przed rokiem składał się z trzech skromnych izb: z 

pierwszej, w której chory Izaak żebrał, drugiej – spiżarni i trzeciej – kuchni 

wychodzącej na podwórko. [Obecnie] stanowią jedno pomieszczenie. Są tu ławy 

dla gromadzących się. Na podwórzu, w małej rupieciarni, złożono nieliczne 

przedmioty Izaaka, niemal jak relikwie. Szacunek mieszkańców Jutty uczynił 

podwórko mniej przygnębiającym. Posadzono tam pnące rośliny, które teraz 

okrywają kwiatami prymitywny płot i tworzą początek sklepienia. [Powstaje 

ono] z roślin przyczepionych do sznurów, rozciągniętych w formie sieci nad 
podwórzem, na wysokości niskiego dachu.  

Jezus chwali ich i mówi:  

«Tu możemy się zatrzymać. Proszę was tylko o udzielenie gościny kobietom i 

dziecku.» 

«O, nasz Nauczycielu! Nigdy tak się nie stanie! Przyjdziemy tu z Tobą i będziesz 

do nas przemawiać, ale Ty i Twoi [uczniowie] jesteście naszymi gośćmi. Udziel 

nam błogosławieństwa goszczenia Ciebie i sług Bożych. Żałujemy tylko, że nie 
ma takiej samej ilości domów...» 

Jezus zgadza się i wychodzi z domku [Izaaka], idąc do domu Sary, która nie 

ustępuje nikomu prawa do ugoszczenia posiłkiem Jezusa i Jego [uczniów]...  

...Jezus przemawia w domu Izaaka. Ludzie tłoczą się w izbie i na podwórku. 

Zgromadzili się licznie także na placu. Jezus, aby wszyscy Go słyszeli, staje 

pośrodku izby, tak że Jego głos dochodzi na podwórko i na plac. Chyba mówi na 
temat jakiejś poruszonej wcześniej w pytaniu sprawy lub wydarzenia. 

«Nie miejcie co do tego wątpliwości. Jak mówi Jeremiasz: oni poznają w swoim 

doświadczeniu, jak bolesne i gorzkie jest porzucenie Pana. Nie ma ługu 

sodowego ani drzewnego, przyjaciele, który mógłby doprowadzić do obmycia 

śladu niektórych przestępstw. Nawet ogień piekielny nie niszczy tego znaku. 
Jest nie do usunięcia.  
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Także tutaj trzeba uznać słuszność słów Jeremiasza. Naprawdę nasi wielcy 

Izraela są podobni do dzikich osłów, o których mówi Prorok. Przyzwyczajeni są 

do pustyni w swoim sercu... Bo wierzcie, dopóki ktoś jest z Bogiem – nawet jeśli 

jest ubogi jak Hiob, nawet osamotniony czy nagi – nie jest nigdy sam, nie jest 

nigdy biedny, nie jest nigdy ogołocony, nie jest nigdy pustynią. Jednak tamci 

usunęli Boga ze swych serc i dlatego znajdują się na wyjałowionej pustyni. Jak 

dzikie oślice węszą w powiewie wiatru samców, które tu – w naszym wypadku, 

[w odniesieniu] do ich pożądania – noszą imię władzy, pieniądza a także 

rozpusty prawdziwej i właściwej. Za tym zapachem idą aż od popełnienia 

zbrodni. Tak. Idą za nim i za nim pójdą. Nie wiedzą, że to nie nogi mają 

odsłonięte, lecz serce, które wystawione jest na strzały Boga. On pomści ich 

zbrodnię. Jakże wtedy będą zawstydzeni królowie, książęta, kapłani, uczeni w 

Piśmie, którzy naprawdę powiedzieli i mówią temu, co jest niczym lub gorzej – 
grzechem: “Ty jesteś dla mnie ojcem. Ty mnie zrodziłeś”! 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że Mojżesz roztrzaskał w gniewie Tablice 

Prawa, widząc lud oddany bałwochwalstwu, a potem wszedł ponownie na górę, 

modlił się, adorował i otrzymał. I tak jest od wieków. A nie ustało jeszcze ani 

nie ustanie, a nawet wzrasta – jak zaczyn złożony w mące – bałwochwalstwo w 

sercach ludzi. Teraz prawie każdy człowiek ma swego złotego cielca. Ziemia jest 

gajem bożków, bo każde serce jest ołtarzem, z trudnością [poświęcanym] dla 

Boga. Kto nie ma jakiejś złej namiętności, posiada inną; kto nie ma jednej 

pożądliwości, posiada inną, o innym imieniu. Kto nie oddaje się cały złotu, jest 

cały dla pozycji; kto nie oddaje się cały ciału jest cały dla egoizmu. Ileż ja, które 

stały się złotymi cielcami, jest adorowanych w sercach! Dlatego nadejdzie dzień, 

gdy uderzeni zawołają do Pana i usłyszą odpowiedź: “Zwróć się do twoich 

bogów. Ja ciebie nie znam”. Ja ciebie nie znam! To straszne słowo, jeśli 

wypowiada je Bóg do człowieka. Bóg stworzył cały rodzaj ludzki i zna każdego 

pojedynczego człowieka. Jeśli zatem mówi: “Ja ciebie nie znam”, to oznacza, że 

wymazał tego człowieka z pamięci potęgą Swojej woli. Ja ciebie nie znam! 

Czyżby zbyt surowy był Bóg w Swym wyroku? Nie. Przecież to człowiek krzyczał 

do Niego: “Ja Ciebie nie znam!”, więc i Niebo odpowiedziało człowiekowi: “Ja 

ciebie nie znam”. Wiernie, jak echo... Zastanówcie się: człowiek jest 

zobowiązany do poznania Boga z powodu długu wdzięczności i dla uszanowania 
własnego rozumu.  

Z powodu wdzięczności. Bóg stworzył człowieka, dając mu wspaniały dar życia i 

udzielając mu najwspanialszego daru Łaski. Kiedy człowiek utracił ją z własnej 

winy, usłyszał wielką obietnicę: “Ja ci przywrócę Łaskę”. To Bóg, znieważony, 

mówi w ten sposób do obrażającego, jakby On, Bóg, był winowajcą 

zobowiązanym do naprawienia. I Bóg podtrzymuje obietnicę. Oto Ja jestem 

tutaj, aby przywrócić Łaskę człowiekowi. Bóg nie ogranicza się do dania tego, co 

nadprzyrodzone, ale skłania Swą Istotę Duchową do zatroszczenia się o 

uciążliwe potrzeby ciała i krwi człowieka. Daje więc ciepło słońca, przynosi ulgę 

przez wodę, udziela zbóż i zwierząt wszelkiego rodzaju. I tak człowiek ma od 

Boga wszystkie środki do życia. On jest Dobroczyńcą. Trzeba więc być Mu 
wdzięcznym i okazywać to przez wysiłek poznawania Go.  

Ze względu na szacunek wobec swego rozumu. Człowiek upośledzony 

umysłowo, niedorozwinięty, nie jest wdzięczny temu, kto się o niego troszczy, 

bo nie rozumie właściwie wartości tej troski. Wobec osoby, która go myje i 

karmi, prowadzi lub kładzie na posłanie, czuwa, żeby nie przydarzyło mu się coś 

złego, żywi nienawiść, bo – okrutny z powodu swej dolegliwości – myli 

pielęgnację z dręczeniem. Człowiek, który uchybia wobec Boga, jest kimś, kto 

hańbi samego siebie, bo jest wyposażony w rozum. Tylko upośledzeni i szaleni 

nie radzą sobie z odróżnieniem ojca od obcego, dobroczyńcy od nieprzyjaciela. 

Człowiek rozumny zna swego ojca i dobroczyńcę. Znajduje radość w coraz 

lepszym poznawaniu go oraz rzeczy, których nie zna, bo wydarzyły się przed 
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jego narodzeniem. Lubi poznawać to, czym obdarzył go ojciec lub dobroczyńca. 

Tak trzeba postępować także wobec Pana i okazywać, że jest się kimś 

inteligentnym, a nie bezrozumnym. Ale zbyt wielu w Izraelu przypomina 
szaleńców, którzy nie rozpoznają ani ojca, ani dobroczyńcy.  

Jeremiasz zadaje sobie pytanie: “Czy może dziewica zapomnieć o swych 

klejnotach, a oblubienica o swoich przepaskach?” O, tak! Izrael składa się z tych 

głupich panien, z tych bezwstydnych żon, które zapomniały o swoich ozdobach i 

uczciwych przepaskach, nakładając na siebie świecidełka nierządnicy. To coraz 

częściej spotyka się w klasach, które powinny być nauczycielami dla ludu. I 

nagana Boża kieruje się do nich wraz z gniewem i Bożym płaczem: “Dlaczego 

usiłujesz ukazać szlachetność swego działania, aby znaleźć miłość, ty, który 

nauczasz tylko zepsucia i twego sposobu postępowania, a na połach szaty masz 
krew ubogich i niewinnych?” 

Przyjaciele, oddalenie jest dobrem i złem. Być bardzo daleko od miejsc, gdzie 

mówię z łatwością, jest złem, bo przeszkadza wam słuchać słów Życia. Nad tym 

ubolewacie. To prawda. Ale jest też dobrem. Trzyma was bowiem daleko od 

miejsc, gdzie fermentuje grzech, gdzie wrze zepsucie i syczy podstęp, gdzie 

serca wzbudzają podejrzenia i kłamstwa pod Moim adresem, aby oddziaływać 

na Mnie, przeszkadzając Mi w Moich dziełach. Ja wolę, abyście byli daleko od 

zepsutych. Zatroszczę się o waszą formację. Widzicie, że już Bóg zadbał o to, 

abyśmy się poznali, a dzięki temu pokochali. Nim się ujrzeliśmy, już Mnie 

znaliście. Izaak stał się dla was [Moim] głosicielem. Poślę wam wielu Izaaków, 

głoszących wam Moje słowa. A wiedzcie też, iż Bóg może mówić wszędzie Sam 
na sam z duchem człowieka i wychowywać go w Swej nauce.  

Nie obawiajcie się, że gdy zostaniecie sami, możecie popaść w błędy. Nie. Jeśli 

nie będziecie chcieli, nie staniecie się niewierni Panu i Jego Chrystusowi. 

Zresztą, niech wie ten, kto naprawdę nie potrafi pozostawać daleko od 

Mesjasza, że On otwiera przed nim serce i ramiona i mówi mu: “Przyjdź!”. Niech 

więc przyjdą ci, którzy pragną przyjść. Niech pozostaną ci, którzy chcą 

pozostać. Ale niech jedni i drudzy przepowiadają Chrystusa uczciwym życiem. 

Głoście Go przeciwko nieuczciwości, która gnieździ się w zbyt wielu sercach. 

Przepowiadajcie Go wobec lekkomyślności niezliczonych, którzy nie potrafią 

wytrwać w wierności i zapominają o swoich ozdobach i przepaskach dla duszy, 

wezwanej na zaślubiny Chrystusa. Powiedzieliście Mi, uszczęśliwieni: “Odkąd tu 

przyszedłeś, nie ma chorych ani umarłych. Twoje błogosławieństwo nas 

strzegło.” Tak, zbawienie to wielka rzecz. Ale pozwólcie, aby Moje przyjście 

uczyniło was wszystkich zdrowymi duchowo, zawsze i pod każdym względem. 

Dlatego błogosławię was i daję Mój pokój wam, waszym dzieciom, polom, 

domom, plonom, trzodom, sadom. Posługujcie się nimi w sposób święty, nie 

żyjąc dla tego wszystkiego, lecz dzięki temu wszystkiemu. Dajcie to, co 

zdobywacie, człowiekowi, który jest tego pozbawiony. Otrzymacie w ten sposób 

utrzęsioną miarę błogosławieństw Ojca i miejsce w Niebie. Idźcie. Ja pozostanę, 
żeby się modlić...» 

75. W KARIOCIE. PRZEMÓWIENIE W SYNAGODZE  

Napisane 9 lipca 1945. A, 5605-5611 

Czytam ponownie to, co zapisałam wczoraj i przepisuję niektóre słowa bardziej 

zrozumiale, z litości dla ojca oczu. Smutno mi, kiedy czytam to ponownie... To 

tak dalekie od tego, czego doświadczałam w tym czasie, gdy opisywałam stan 

mojej duszy! A jednak, aby mi pomóc wyrazić to, co Pan dał mi doświadczyć, i z 

lęku, żeby się źle nie wyrazić i żeby znaleźć ulgę – bo to też jest cierpieniem, 

czy ojciec wie o tym? – zawołałam mojego świętego Jana. Powiedziałam mu: 

“Ty znasz to dobrze. Sam tego doświadczałeś. Pomóż mi.” I nie brakowało mi 
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jego obecności ani jego uśmiechu, wiecznego dobrego dziecka, ani jego 

pieszczot. Teraz jednak czuję, że moje biedne słowo nie wyraża w odpowiednim 

stopniu uczucia, jakiego doświadczałam... Wszystko co ludzkie jest słomą. Tylko 
nadprzyrodzoność jest złotem. To, co jest ludzkie, nawet nie potrafi tego opisać. 

Wnętrze synagogi w Kariocie. W tym samym miejscu – gdzie leżał na ziemi Saul, 

który umarł, zobaczywszy przyszłą chwałę Chrystusa – ze ściśniętej grupy 

wyłania się Jezus i Judasz. To dwóch najwyższych wzrostem, o jaśniejących 

obliczach: jeden – dzięki Swej miłości, drugi – z radości, bo widzi swe miasto 

ciągle wierne Nauczycielowi i okazujące Mu pompatyczne honory. Są dostojnicy 

z Kariotu, a dalej od Jezusa, ściśnięci jak ziarna w woreczku, mieszkańcy 

miasta. Synagoga jest tak zapełniona, że nie można oddychać pomimo 

otwartych drzwi. Aby uczcić Nauczyciela, aby Go słyszeć, dochodzi do niemałego 
rozgardiaszu i hałasu, który nie pozwala nic usłyszeć.  

Jezus znosi to i milczy. Inni denerwują się, gestykulują i krzyczą:  

«Cisza!» 

To wołanie gubi się jednak w zgiełku jak okrzyk na plaży w czasie sztormu. 

Judasz nie robi ceregieli: wchodzi na wysoką ławę i uderza w lampy, które 

wiszą girlandami pośród nich. Wydrążony metal dźwięczy, a łańcuszki trzaskają, 

uderzając o siebie jak instrumenty muzyczne. Ludzie się uciszają i można 
wreszcie usłyszeć mówiącego Jezusa. Odzywa się do przełożonego synagogi:  

«Podaj mi dziesiąty zwój z tej półki.» 

Po otrzymaniu rozwija go, podaje przewodniczącemu synagogi ze słowami:  

«Przeczytaj czwarty rozdział historii drugiej Księgi Machabejskiej.» 

Przewodniczący posłusznie czyta. Wydarzenia z życia Oniasza, błędy Jazona, 

zdrady i kradzieże Menelaosa jakby przesuwają się przed oczyma obecnych. 

Rozdział się skończył. Przewodniczący synagogi patrzy na Jezusa, który słuchał 
uważnie.  

Jezus robi znak, że tyle wystarczy, a potem zwraca się do ludu:  

«W mieście Mojego umiłowanego ucznia nie wypowiem zwykłych słów 

pouczenia. Pozostaniemy tu przez kilka dni i chciałbym, aby to on wam je 

powiedział. Ponieważ chcę, żeby od tego miejsca zapoczątkowało się 

bezpośrednie spotkanie, stałe spotkanie apostołów z ludem. To zostało 

postanowione w Górnej Galilei i tam był pierwszy tego przebłysk. Ale pokora 

Moich uczniów kazała im potem ukryć się w cieniu. Obawiają się bowiem, że nie 

będą umieć zrobić tego i [nie chcą] przywłaszczyć sobie Mego miejsca. Nie. 

Powinni jednak to robić, zrobią to dobrze i pomogą swojemu Nauczycielowi. Tu 

więc – łącząc w jedynej miłości krańce Galilei i Fenicji z ziemiami Judy, leżącymi 

bardziej na południu, z granicami Palestyny aż do krain słońca i piasku – 

powinno zacząć się prawdziwe głoszenie apostolskie. Nauczyciel bowiem nie 

może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby tłumu. To słuszne, żeby orlęta 

opuściły gniazdo i odbyły pierwsze loty, podczas gdy jeszcze Słońce jest z nimi i 
mocne Jego skrzydło je podtrzymuje.  

Tak więc Ja w tych dniach będę waszym przyjacielem i umocnieniem. Oni zaś 

będą słowem i pójdą, rozrzucając nasienie, które im dałem. Nie będę więc 

publicznie nauczał, ale dam wam coś uprzywilejowanego – proroctwo. Proszę, 

byście pamiętali o nim w przyszłości, gdy najstraszniejsze wydarzenie 

Ludzkości przyćmi słońce i serca mogłyby w ciemnościach błędnie osądzać. Nie 

chcę, abyście zostali wciągnięci w błąd, byliście bowiem od pierwszej chwili 
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dobrzy wobec Mnie. Nie chcę, by świat mówił: “Kariot był nieprzyjacielem 

Chrystusa”. Jestem sprawiedliwy. Nie mogę pozwolić, by krytyka rodząca się z 

zaciętości lub miłości do Mnie, pobudzona przez emocje, mogła oskarżać was o 

winę wobec Mnie. Jak nie można w licznej rodzinie wymagać równej świętości 

dzieci, tak nie można jej wymagać od ludnego miasta. Mocno zaprzeczyłoby 

miłości powiedzenie z powodu jednego złego dziecka lub z powodu jednego 
niedobrego mieszkańca miasta: “Cała rodzina lub całe miasto jest przeklęte.”  

Słuchajcie przeto, przypomnijcie sobie później, bądźcie zawsze wierni. Jak Ja 

kocham was do tego stopnia, że chcę was obronić od niesprawiedliwego 

oskarżenia, tak i wy umiejcie kochać niewinnych. Zawsze. Kimkolwiek by byli. 

Jakiekolwiek byłoby ich spokrewnienie z winnymi. Teraz posłuchajcie.  

Nadejdzie czas, gdy w Izraelu znajdą się zdrajcy skarbu i ojczyzny. W nadziei, 

że staną się przyjaciółmi obcych, będą mówić źle o prawdziwym Najwyższym 

Kapłanie. Oskarżą Go o sprzymierzenie się z nieprzyjaciółmi Izraela i o czyny 

złe, [popełniane] wobec synów Bożych. Aby dojść do tego, będą zdolni 

popełniać zbrodnie, obarczając odpowiedzialnością za nie Niewinnego. I 

nadejdzie czas, także w Izraelu, gdy – bardziej jeszcze niż za czasów Oniasza – 

pewien nikczemnik będzie knuł, by sam zostać Arcykapłanem. Pójdzie do 

potężnych Izraela i zdeprawuje ich złotem, a jeszcze bardziej podłymi, 

kłamliwymi słowami. Równocześnie przekręci prawdziwość faktów. Nie będzie 

mówił przeciwko grzechom, lecz raczej – idąc za nikczemnymi zamiarami – 

zajmie się niszczeniem zwyczajów, aby łatwiej zagarnąć dusze pozbawione 

przyjaźni z Bogiem. Wszystko po to, aby osiągnąć swój cel. I uda mu się. O, to 

pewne! Bo nawet jeśli w samej siedzibie na górze Moria nie ma gimnazjonu 

bezbożnego Jazona, to przecież znajdują się one w sercach mieszkańców góry, 

którzy są gotowi sprzedać coś więcej niż ziemię – swoje własne sumienie. 

Owoce dawnego błędu widać teraz. Kto ma oczy do patrzenia, ten widzi, co się 

dzieje tam, gdzie powinna być miłość, czystość, sprawiedliwość, dobroć, 

religijność święta i głęboka. A są to owoce, które już teraz wywołują 

przerażenie. Owoce zaś zrodzone z ich nasion będą nie tylko powodem 
przerażenia, ale i przekleństwa Bożego.  

A oto prawdziwe proroctwo. Zaprawdę powiadam wam, że ten, który wymusił 

miejsce i zaufanie, za pośrednictwem gry długiej i sprytnej, wyda za pieniądze 

w ręce nieprzyjaciół Najwyższego Kapłana, Prawdziwego Kapłana. Oszukiwany 

zapewnieniami o uczuciach, wskazany katom gestem miłości, zostanie zabity 

bez liczenia się ze sprawiedliwością. Jakie oskarżenia wysunie się przeciw 

Chrystusowi – bo to o Mnie mówię – aby usprawiedliwić prawo do zabicia Go? 

Jaki los zostanie zgotowany tym, którzy tego dokonają? Natychmiast los 

straszliwej sprawiedliwości. Dla wspólników zdrajcy los nie indywidualny, lecz 

zbiorowy. Los odleglejszy i jeszcze straszniejszy od losu człowieka, którego 

wyrzuty sumienia doprowadzą do ukoronowania swej duszy demona ostateczną 

zbrodnią przeciwko samemu sobie. To w jednej chwili zakończy się. Ta druga 

kara będzie długa, straszliwa. Znajdźcie ją w następujących zdaniach: 

“zapłonąwszy gniewem natychmiast zdarł z Andronika purpurowy płaszcz i 

podarł jego szaty, i kazał go prowadzić przez całe miasto aż na to miejsce, na 

którym okazał na Oniaszu swą bezbożność. Tam mordercę zgładził. Tak Pan 

wymierzył mu zasłużoną karę...” Tak, klasa kapłańska zostanie dotknięta nie 

tylko w wykonawcach [zbrodni], ale i w dzieciach. A los mnóstwa 

współwinowajców odczytajcie w słowach: “Krew brata twego głośno woła ku 

mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty!...” I to zostanie powiedziane przez 

Boga całemu ludowi, który nie umiał troszczyć się o dar Nieba. Bo jeśli prawdą 

jest, że przyszedłem dla dokonania odkupienia, to biada tym, którzy będą 

mordercami i nie odkupionymi spośród tego narodu, który jako pierwszy posiadł 
wybawienie przez Moje Słowo.  
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To wam powiedziałem. Pamiętajcie o tym. I kiedy usłyszycie, że jestem 

złoczyńcą, powiedzcie: „Nie. On to przepowiedział. To jest znakiem tego, co się 
wypełnia, i On jest Ofiarą zabitą za grzechy świata‟.»  

Synagoga pustoszeje. Wszyscy rozmawiają gestykulując o proroctwie i o 

szacunku, którym Jezus otacza Judasza. Ludzie z Kariotu są podekscytowani z 

powodu zaszczytu okazanego im przez Mesjasza, który wybrał miasto apostoła 

– i to apostoła z Kariotu – aby rozpocząć nauczanie apostolskie, a także z 

powodu daru proroctwa. Chociaż było smutne, jednak wielkim zaszczytem było 
otrzymanie go wraz ze słowami miłości, które je poprzedziły...  

W synagodze pozostaje Jezus i grupa apostołów; ściślej mówiąc przechodzą do 

małego ogródka, który znajduje się między synagogą i domem przełożonego 
synagogi. Judasz usiadł i płacze.  

«Dlaczego płaczesz? Nie widzę powodu...» – stwierdza drugi Juda [Tadeusz].  

«Oj, niewiele by brakowało, a zrobiłbym to samo co on. Czy słyszeliście? Teraz 

my powinniśmy mówić...» – odzywa się Piotr.  

«Ale niedawno robiliśmy to na górze. Będziemy to czynić coraz lepiej. Ty i Jan 

zaraz byliście do tego zdolni» – mówi Jakub, syn Zebedeusza, aby dodać mu 
otuchy.  

«Najgorzej ze mną.. ale Bóg mi pomoże... Prawda, Nauczycielu?» – pyta 

Andrzej.  

Jezus, który wziął ze Sobą rulony i przeglądał je, odwraca się i pyta: «Co 

mówiłeś?» 

«Że Bóg mi pomoże, kiedy będę musiał mówić. Będę się starał powtarzać Twoje 
słowa – możliwie najlepiej, jak potrafię. Ale mój brat boi się, a Judasz płacze.» 

«Płaczesz? Dlaczego?» – pyta Jezus.  

«Bo naprawdę zgrzeszyłem. Andrzej i Tomasz mogą to powiedzieć. Źle się 

wyraziłem o Tobie, a Ty mi odpłacasz nazywając mnie „najdroższym uczniem‟ i 
chcesz, abym był tu nauczycielem... Co za miłość!..»  

«Czyżbyś nie wiedział, że cię kocham?» 

«Tak, ale... Dziękuję, Nauczycielu. Nie będę więcej mówił źle, bo naprawdę ja 

jestem ciemnością, a Ty jesteś Światłością.» 

Powraca przełożony synagogi i zaprasza ich do domu. W drodze mówi:  

«Myślę o Twoich słowach. Jeśli dobrze zrozumiałem, jak w Kariocie znalazłeś 

umiłowanego, naszego Judasza, syna Szymona, tak prorokujesz, że znajduje się 

tu ktoś niegodny. To mnie przygnębia. Całe szczęście, że Judasz wynagrodzi za 
drugiego.»  

«Całym sobą» – mówi Judasz, który przyszedł do siebie.  

Jezus nie odzywa się, tylko patrzy na Swoich rozmówców i rozkłada ręce, jakby 

tym gestem chciał powiedzieć: „Tak to jest‟. 
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76. W DOMU JUDASZA Z KARIOTU 

Napisane 10 lipca 1945. A, 5611-5621 

Jezus właśnie podchodzi do stołu, w pięknym domu Judasza, razem ze 

wszystkimi Swoimi [uczniami]. Mówi do matki Judasza, która przybyła z 

wiejskiego domu, ażeby godnie przyjąć Nauczyciela:  

«Nie, matko, także ty powinnaś pozostać z nami. Tu jesteśmy jak jedna rodzina. 

To nie jest chłodne przyjęcie, pełne powściągliwości, złożone z przypadkowych 

gości. Zabrałem ci syna i chcę, abyś Ty Mnie wzięła za syna, tak jak i Ja biorę 

ciebie za matkę, bo jesteś tego całkowicie godna. Czy to nie prawda, że tak 
poczujemy się wszyscy bardziej zadowoleni i mniej skrępowani?» 

Apostołowie i dwie Marie przytakują żarliwie. A matka Judasza, z załzawionymi 

źrenicami, siada między synem i Nauczycielem, który ma naprzeciw Siebie 

Margcjama [siedzącego] między dwiema Mariami. Służąca przynosi jedzenie. 

Jezus ofiarowuje je i błogosławi, a potem rozdziela, bo po tym wszystkim matka 

Judasza już nie wstaje. Rozdziela, zawsze rozpoczynając od niej. To coraz 

bardziej wzrusza niewiastę i napawa dumą Judasza, a równocześnie wprawia 

go w zadumę.  

Rozmowy dotyczą różnych tematów. Jezus usiłuje zainteresować matkę Judasza 

i [zachęcić ją] do rozmowy z dwiema uczennicami. Bardzo użyteczny jest w tym 

Margcjam, który oświadcza, że już bardzo kocha matkę Judasza, “gdyż nazywa 
się Maria, jak wszystkie dobre kobiety”. 

«A tej, która czeka na nas, tam nad jeziorem, nie będziesz kochał, mały 

łobuzie?» – pyta Piotr z odrobiną powagi. 

«O, bardzo, jeśli będzie dobra.» 

«Tego możesz być pewien. To mówią wszyscy i muszę to powiedzieć także i ja, 

gdyż zawsze była łagodna wobec swojej matki i wobec mnie. To jest 

prawdziwym znakiem, że jest dobra. Ale nie nazywa się Maria, synu. Ma 

dziwaczne imię. Ojciec nadał jej takie od rzeczy, która mu przyniosła bogactwo. 

Nazywa się Porfirea. Purpura jest piękna i cenna. Moja małżonka nie jest ładna, 

ale jest cenna z powodu swojej dobroci. I kochałem ją bardzo, gdyż była tak 

spokojna, czysta, cicha. Trzy cnoty... ech!... nie łatwo je znaleźć! Spoglądałem 

na nią od jej dzieciństwa. Chodziłem do Kafarnaum z rybami i widywałem ją 

przy sieciach czy przy źródle lub też w ogrodzie przy domu, jak pracowała i 

milczała. Nie była rozproszonym motylem, który lata to tu, to tam, ani też 

nierozważną kurką, przewracającą oczyma na każde „kukuryku‟ koguta. Nigdy 

nie podnosiła głowy, nawet gdy słyszała głos mężczyzny i gdy ja, zakochany w 

jej dobroci i we wspaniałych warkoczach, jedynej jej piękności, i także... tak, i 

również pełen litości dla jej życia niewolnicy w rodzinie... Zwróciłem się do niej 

z pierwszymi ukłonami... Wtedy miała szesnaście lat... Odpowiedziała tylko, 

spuszczając jeszcze bardziej swój welon i jeszcze bardziej wycofując się do 

domu. Ech! Upłynęło wiele czasu, nim pojąłem, że nie bierze mnie za 

wilkołaka... i potem posłałem swata!... Ale nie żałuję tego. Mógłbym obejść całą 
ziemię, a drugiej takiej bym nie znalazł. Prawda, Nauczycielu, że jest dobra?» 

«Bardzo dobra. I jestem pewien, że Margcjam pokocha ją, chociaż nie nazywa 

się Maria. Prawda, Margcjamie?» 

«Tak. Nazywa się “mama”, a mamy są dobre, jeśli kochają.»  
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Potem Judasz opowiada, co robił w ciągu dnia. Dowiaduję się, że poszedł 

powiadomić matkę o ich przybyciu. Następnie zaczął przemawiać na polach 
Kariotu, mając Andrzeja za towarzysza. Potem stwierdza:  

«Jutro chciałbym, żebyście przyszli wszyscy, jednak... Nie chcę sam błyszczeć. 

Pójdziemy, o ile to możliwe, jeden Judejczyk z jednym Galilejczykiem. Ja z 

Janem na przykład, a Szymon – z Tomaszem. Gdyby mógł też iść drugi Szymon 

[Zelota]! Wy dwaj (pokazuje na synów Alfeusza) możecie iść razem. 

Powiedziałem tym, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, że jesteście braćmi 

Nauczyciela. I także wy dwaj (pokazuje Filipa i Bartłomieja) możecie iść razem. 

Powiedziałem, że Natanael jest rabbim, który poszedł za Nauczycielem. To robi 

wrażenie... I... pozostajecie jeszcze wy troje. Ale gdy tylko przyjdzie Zelota, 

będzie można zrobić jeszcze jedną dodatkową parę. A potem się wymienimy, bo 

chcę, aby was wszyscy poznali...» Judasz, pełen werwy, [dodaje]: «Mówiłem o 

dekalogu, Nauczycielu, usiłując wyjaśnić szczególnie to, o czym wiem, że się 

temu uchybia w tej okolicy...» 

«Nie możesz mieć ciężkiej ręki, Judaszu. Proszę cię o to. Miej zawsze przed 

oczyma, że więcej otrzymuje się przez łagodność niż przez nieprzejednanie i że 

ty także jesteś człowiekiem. Dlatego badaj siebie i zastanawiaj się, jak jest 

łatwo także i tobie upaść i jak cię drażni upominanie zbyt otwarte» – mówi 
Jezus, podczas gdy matka Judasza schyla głowę, czerwieniąc się na twarzy.  

«Nie bój się, Nauczycielu. Usiłuję naśladować Cię we wszystkim. W okolicy, 

którą widzimy teraz przez te drzwi (jedzą przy otwartych drzwiach i widać 

piękny krajobraz z tego pokoju położonego nieco wyżej) jest jednak pewien 

chory, który chciałby doznać uzdrowienia. I nie można go było przynieść. Czy 
mógłbyś pójść ze mną?» 

«Jutro, Judaszu. Jutro rano z pewnością. I jeśli są inni chorzy, powiedzcie Mi to 

lub przyprowadźcie Mi ich.» 

«Chcesz naprawdę obdarować moją ojczyznę, Nauczycielu?»  

«Tak. Aby nie mówiono, że jestem niesprawiedliwy wobec tych, którzy Mi nie 

zrobili nic złego. Czynię dobro nawet złym! Dlaczego więc nie uczynić tego 

dobrym z Kariotu? Chcę zostawić niezatarte wspomnienie po Sobie...» 

«Jak to? Nie powrócimy tu już więcej?»  

«Powrócimy tu jeszcze, ale...» 

«Oto Matka, Matka z Szymonem!» – woła piskliwie dziecko, które widzi, jak 

Maryja i Szymon wchodzą po schodach prowadzących na taras, na którym jest 

izba. Wszyscy wstają i idą na spotkanie dwojga przychodzących. Hałas 

okrzyków, pozdrowień, poruszanych stołków... Nic jednak nie przeszkadza 

Maryi w pozdrowieniu najpierw Jezusa, a potem matki Judasza, która głęboko 

się pochyliła. Maryja podnosi ją i obejmuje, jakby była drogą przyjaciółką 

odnalezioną po czasie nieobecności. Wchodzą ponownie do izby i Maria, matka 

Judasza, nakazuje służącej przynieść jedzenie dla nowo przybyłych.  

«Oto, Synu, pozdrowienie od Elizy» – mówi Maryja i daje mały rulon Jezusowi, 

który otwiera go i czyta, a następnie mówi:  

«Wiedziałem o tym. Byłem tego pewien. Dziękuję, Mamo. W Moim imieniu i 

Elizy. Jesteś naprawdę ocaleniem dla chorych!» 

«Ja? Ty, Synu, a nie Ja» [– zaprzecza Maryja.] 
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«Ty. I jesteś Moją największą pomocą.» 

Potem odwraca się do apostołów i do uczennic, mówiąc:  

«Eliza pisze: “Powróć, mój Pokoju. Chcę Cię nie tylko kochać, ale też Ci służyć”. 

I tak wyrwaliśmy z przygnębienia i smutku jedno stworzenie i zdobyliśmy 
uczennicę. Powrócimy tam, tak.» 

«Ona chce poznać także uczennice – [mówi Maryja] – Powraca do siebie powoli, 

ale stale. Biedna! Ma jeszcze chwile pełnego lęku zagubienia się. Prawda, 

Szymonie? Któregoś dnia próbowała wyjść ze Mną, ale zobaczyła przyjaciela 

swojego Daniela... i natrudziliśmy się bardzo, aby ukoić jej płacz. Ale Szymon 

jest tak dzielny! I podsunął Mi myśl, żeby wezwać [na pomoc] Joannę, gdyż 

[Eliza] pragnie powrotu do świata, ale świat w Betsur zbyt przywodzi jej na 

myśl wspomnienia. Poszedł po nią. Powróciła po święcie do Beter, do swoich 

wspaniałych, różanych ogrodów w Judei. Szymon mówi, że wydawało mu się 

snem przemierzanie tych wzgórz, całych okrytych różami. Myślał, że przebywa 

w Raju. Przybyła natychmiast. Potrafiła zrozumieć matkę, która opłakuje 

synów! Eliza przywiązała się do niej, więc Ja [mogłam już] odejść. Joanna chce 

ją przekonać, by opuściła Betsur i udała się do jej pałacu. I osiągnie to, bo jest 
łagodna jak gołębica i twarda jak granit w swoich postanowieniach.» 

«Pójdziemy z powrotem do Betsur, a następnie się rozdzielimy. Wy, uczennice, 

pozostaniecie z Elizą i Joanną przez jakiś czas. My pójdziemy przez Judeę i 
spotkamy się w Jerozolimie na Pięćdziesiątnicę...» 

...[Teraz] Najświętsza Maryja i Maria, matka Judasza, są razem. Nie w domu w 

mieście, lecz na wsi. Są same. Apostołowie z Jezusem są na zewnątrz, 

uczennice z dzieckiem – we wspaniałym sadzie jabłoniowym. Słychać ich głosy 

połączone z odgłosami [pranej] bielizny, uderzanej w baliach. Być może piorą, 
gdy dziecko się bawi.  

Matka Judasza siedzi w półmroku izby obok Maryi.  

Mówi do Niej:  

«Te spokojne dni pozostaną we mnie jak słodki sen. Zbyt krótkie! Zbyt krótkie! 

Rozumiem, że nie mogę być egoistką i że to słuszne, abyście poszli do tej 

biednej niewiasty i do tylu innych nieszczęśliwych ludzi. Gdybym potrafiła, 

gdybym mogła zatrzymać czas lub pójść z wami!... Ale nie mogę. Nie mam 
krewnych oprócz mojego syna i muszę troszczyć się o posiadłość i dom...» 

«Rozumiem... Było dla ciebie cierpieniem rozstanie się z synem. My, matki, 

chciałybyśmy zawsze być z dziećmi. Ale dajemy je dla powodu o wiele 

ważniejszego i nie tracimy ich. Nawet śmierć nie odbiera nam dzieci, jeśli one i 

my jesteśmy w łasce w oczach Bożych. A przecież mamy je jeszcze na ziemi, 

nawet jeśli wola Boża odrywa je od naszego łona, aby dać je światu dla jego 

dobra. Możemy zawsze dotrzeć do nich i nawet echo ich dzieł daje jakby 
pieszczotę sercu, gdyż ich dzieła są zapachem ich dusz.» 

«Kim jest Twój Syn dla Ciebie, Niewiasto?» – pyta łagodnie Maria, matka 

Judasza.  

Matka Najświętsza odpowiada zdecydowanie:  

«Jest Moją radością.» 

«Jest Twoją radością!!!...»  
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Matka Judasza wybucha płaczem. Tak się pochyla, tak jest zgięta dla ukrycia 

płaczu, że czołem dotyka niemal kolan.  

«Dlaczego płaczesz, Moja biedna przyjaciółko? Dlaczego? Powiedz Mi. Jestem 

szczęśliwa w Moim macierzyństwie, jednak potrafię też zrozumieć matki 
nieszczęśliwe...» 

«Tak, nieszczęśliwe! Jestem jedną z nich. Twój Syn jest Twoją radością... Mój 

jest moim cierpieniem. Przynajmniej nim był. Teraz, odkąd jest z Twoim Synem, 

mniej mnie zadręcza. O, między wszystkimi tymi, którzy modlą się za Twoje 

święte Dziecko, o dobro i tryumf, nie ma ani jednej, po Tobie, Błogosławiona, 

która modliłaby się tak wiele, jak ta nieszczęśliwa, która do Ciebie mówi... 

Powiedz mi prawdę, co sądzisz o moim synu? Jesteśmy obie matkami, jedna 

naprzeciw drugiej. Pomiędzy nami jest Bóg. Porozmawiajmy o naszych synach. 

Tobie będzie łatwo mówić o Swoim. Ja... muszę zrobić wysiłek, aby mówić. Ale 

mówienie o tym może mi przynieść wielkie dobro lub wielki ból! Ale nawet jeśli 

będzie to ból, to przecież przyniesie też ulgę rozmawianie o tym... Ta niewiasta 

z Betsur doszła prawie do szaleństwa z powodu śmierci synów, nieprawdaż? A 

ja Ci przysięgam, że czasami myślałam i myślę – patrząc na mojego Judasza, 

pięknego, zdrowego, inteligentnego, ale niedobrego, pozbawionego cnót, 

nieprawego w duszy, o niezdrowych uczuciach – że wolałabym opłakiwać go 

martwego raczej, niż wiedzieć to... niż wiedzieć, że jest bardzo nie lubiany przez 

Boga. Powiedz, co myślisz o moim synu? Bądź szczera. To już więcej niż rok, jak 

to pytanie pali mi serce. Ale kogo miałam zapytać? Współmieszkańców miasta? 

Ci nie wiedzieli jeszcze, że pojawił się Mesjasz i że Judasz chciał iść za Nim. Ja 

to wiedziałam. Powiedział mi to, przychodząc tu po święcie Paschy, 

podekscytowany, gwałtowny – jak zawsze, kiedy go nachodzi jakiś kaprys – i 

jak zawsze lekceważący radami matki. [Czy miałam zapytać] jego przyjaciół z 

Jerozolimy? Święta roztropność i pobożna nadzieja powstrzymywały mnie przed 

tym. Nie chciałam im powiedzieć: “Judasz idzie za Mesjaszem”, bo ja nie umiem 

ich kochać... gdyż jest w nich wszystko, prócz świętości. I miałam nadzieję, że 

kaprys się skończy jak wiele innych, jak wszystkie, powodując może łzy i 

gorycz... jak dla niejednej dziewczyny, którą tu i gdzie indziej rozkochał w 

sobie, a potem nigdy nie pojął za żonę... Wiesz, że są miejsca, do których on już 

nie chodzi, bo musiałaby go spotkać zasłużona kara? Nawet pobyt w Świątyni 

był jego kaprysem. Nie wie, czego chce. Nigdy. Jego ojciec, Bóg niech mu 

przebaczy, zepsuł go. Nigdy nie miałam prawa do głosu przy dwóch 

mężczyznach w moim domu. Musiałam tylko płakać i naprawiać upokorzenia 

wszelkiego rodzaju... Umarła Joanna... i chociaż nikt tego nie powiedział, wiem, 

że umarła z cierpienia. Czekała na niego przez całą młodość. Judasz oświadczył, 

że nie chce żony. Potem jednak wydało się, że posłał przyjaciół do Jerozolimy, 

aby poprosić o córkę pewnej bogatej niewiasty, posiadającej sklepy nawet na 

Cyprze. Wiele musiałam płakać, bardzo wiele, z powodu wyrzutów matki 

zmarłej dziewczyny, jakbym to ja była wspólniczką mojego syna. Nie. Nie 

jestem nią. Jestem niczym przy nim. Ubiegłego roku, kiedy był tu Nauczyciel, 

pojęłam, że On to rozumie... i byłam gotowa porozmawiać. Ale to bolesne, 

bolesne dla matki musieć powiedzieć: “Miej się na baczności przed moim 

synem. Jest chciwcem o twardym sercu, człowiekiem pełnym wad, pyszałkiem, 

kimś niestałym”. I tak jest. Ja... proszę, aby jeden cud... On ich czyni tak wiele... 

aby Twój Syn uczynił dla mojego Judasza. Ale powiedz Ty, Ty mi powiedz, co 
sądzisz o nim...» 

Maryja – która ciągle zachowuje spokój i wyraża pełen współczucia ból wobec 

tej matczynej skargi, której Jej prawy duch nie może zaprzeczyć – mówi cicho:  

«Biedna matko!... Co myślę? Cóż, twój syn nie jest duszą czystą jak Jan ani 

łagodną jak Andrzej, ani stanowczą jak Mateusz, który chciał się zmienić i jest 

przemieniony. Jest... niestały, tak, jest taki. Ale będziemy się wiele modlić za 
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niego, Ja i ty. Nie płacz. Może w twojej miłości matki, która chciałaby móc 

szczycić się synem, widzisz go gorszym niż jest...» 

«Nie! Nie! Widzę dobrze i bardzo się boję...» 

Izbę wypełnia płacz matki Judasza. W półmroku bieleje twarz Maryi. Stała się 

bardziej blada od matczynego wyznania, które nasila wszystkie podejrzenia 

Matki Pana. Maryja jednak panuje nad Sobą. Przytula do Siebie nieszczęśliwą 

matkę i głaszcze ją. Ta – po pokonaniu wszelkich hamujących ją barier – 

opowiada w nieładzie, niespokojnie, o wszystkich formach zatwardziałości, 
żądań i gwałtowności Judasza. Kończy słowami:  

«Czerwienię się za niego, kiedy widzę, że Nauczyciel uczynił mnie celem Swojej 

miłości! Ja Go o nią nie proszę. Ale jestem pewna, że czyni to z dobroci, a także 

po to, aby powiedzieć [Swoim przykładem] Judaszowi: “Pamiętaj, że tak się 

traktuje matkę”. Teraz, teraz wydaje mi się samą dobrocią... O, oby to było 

prawdą! Pomóż mi, pomóż mi modlitwą, Ty, święta, aby mój syn nie był 

niegodny wielkiej łaski, której Bóg mu udzielił! Jeśli nie chce mnie kochać, jeśli 

nie umie być wdzięczny wobec tej, która go zrodziła i wychowała, to nic. Ale 

niech umie kochać prawdziwie Jezusa, niech umie służyć Mu wiernie i z 

wdzięcznością. Jeśli tak by nie było to wtedy... to wtedy niech Bóg mu odbierze 

życie. Wolę go mieć w grobie... Miałabym go w końcu... bo odkąd doszedł do 

rozumu, bardzo mało należał do mnie. Lepszy martwy niż zły apostoł... Czy 
mogę się modlić w taki sposób? Co na to powiesz?» 

«Proś Pana, aby uczynił to co najlepsze. Nie płacz już. Widziałam nierządnice i 

pogan u stóp Mojego Syna, a wraz z nimi celników i grzeszników. Stali się 

wszyscy barankami dzięki Jego Łasce. Ufaj, Mario, ufaj. Cierpienia matek 
ocalają dzieci, czy nie wiesz o tym?...»  

I na tym pełnym litości pytaniu wszystko się kończy. 

77. OPĘTANA DZIEWCZYNKA Z BETGINNY 

Napisane 11 lipca 1945. A, 5622-5632 

Nie widzę ani powrotu do Betsur, ani ogrodów różanych z Beter, które tak 

bardzo pragnęłam ujrzeć. Jezus jest sam z apostołami. Nie ma też Margcjama, 

który zapewne pozostał z Maryją i uczennicami. Miejsce jest bardzo górzyste, 

ale też bardzo bogate w roślinność i lasy iglaste, dokładniej – piniowe. Zapach 

żywic roznosi się wszędzie, balsamiczny i ożywczy. Przez te zielone góry idzie 
Jezus, zwrócony plecami w stronę wschodu, razem ze Swoimi [uczniami]. 

Słyszę, że rozmawiają o dobroci Joanny i o Elizie, która bardzo się zmieniła i 

przekonała do tego, by iść za Joanną do jej posiadłości w Beter. Kierując się w 

stronę żyznych równin, znajdujących się przed wybrzeżem, mówią jeszcze o 

nowej wędrówce, którą mają odbyć. Nazwy [związane z] chwałą z przeszłości 

przychodzą znowu na myśl, wywołują opowiadania, pytania, wyjaśnienia i 
dobroduszne dyskusje.  

«Kiedy będziemy na szczycie tej góry, pokażę wam wszystkie interesujące was 

okolice. Będziecie mogli z nich wydobyć myśli, aby mówić do ludu.»  

«Ale jakże to zrobimy, mój Panie? Nie jestem do tego zdolny» – jęczy Andrzej, 

a do niego dołącza się Piotr i Jakub.  

«Jesteśmy największymi nieszczęśliwcami!» 
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«O, pod tym względem to i ja nie jestem lepszy! Może o złocie i srebrze 

potrafiłbym mówić, ale o tych sprawach...» – mówi Tomasz.  

«A ja? Czym ja byłem?» – pyta Mateusz.  

«Ale ty nie boisz się publicznych [zgromadzeń]» – odpowiada Andrzej. 

«Ale co do innych rzeczy...» – mówi Mateusz.  

«No, to prawda!... Ale... Wiesz już, co chciałbym powiedzieć, i to jest już tak, 

jakbym ci to powiedział. Ty jesteś więcej wart od nas» – mówi Piotr.  

«Ależ, Moi drodzy... Nie trzeba mówić o rzeczach wzniosłych. Powiedzcie prosto 

to, co myślicie, z przekonaniem. Wierzcie, że gdy ktoś sam jest przekonany, 

przekonuje zawsze» – mówi Jezus.  

Judasz z Kariotu błaga [Jezusa]:  

«Ty nam podsuń liczne myśli. Idea dobrze przekazana może służyć wielu 

rzeczom. W tych miejscach nie było ani jednego słowa o Tobie. Tak sądzę, bo 
nikt nie ujawnia, że Cię zna.» 

«To dlatego, że tu wieje silny wiatr od strony góry Moria... Wyjaławia...» – 

odpowiada Piotr.  

«To dlatego, że nic nie zasiano. Ale my zasiejemy» – odpowiada Iskariota 

pewien siebie, szczęśliwy po pierwszych sukcesach.  

Weszli na szczyt góry. Rozciąga się stamtąd rozległa panorama. Jakże jest 

piękna i można ją podziwiać, stojąc w cieniu gęstych roślin, otaczających 

szczyt. Widok jest urozmaicony, pełen światła. To plątanina łańcuchów 

górskich. Idą one we wszystkich kierunkach – jak skamieniałe fale oceanu 

uderzanego przeciwnymi wiatrami. Potem, jak w spokojnej zatoce, wszystko się 

uspokaja w blasku światła bez granic, które poprzedza przestronną równinę. Na 
niej wznosi się samotnie – jak latarnia u wejścia do portu – niewielka góra. 

«Oto ten obszar. Rozciąga się jakby na grzbiecie, aby cieszyć się pełnym 

słońcem. Tu się zatrzymamy. To jakby punkt centralny miejsc historycznych. 

Podejdźcie tu. Oto tam, (na północy,) jest Gibeon. Czy przypominacie sobie 

Jozuego? Klęskę królów, którzy chcieli napaść na obóz Izraela wzmocniony 

przymierzem z Gibeonitami. I całkiem niedaleko Betszemesz, w mieście 

kapłańskim Judy, w którym Filistyni zwrócili Arkę z wotami ze złota. To narzucili 

ludowi wróżbici i kapłani, aby uzyskać uwolnienie od plag, które dręczyły 

winnych Filistynów. A tam, cała w słońcu, Sorea, ojczyzna Samsona; nieco dalej 

na wschód – Timna, w której pojął żonę i gdzie dokonał tylu czynów 

bohaterskich i popełnił wiele błędów. A tam – Azeka i Soko, a więc obóz 

filistyński, a jeszcze niżej – Szanoe, jedno z miast judejskich. A tu, odwróćcie 

się, oto Dolina Terebintu, gdzie Dawid pokonał Goliata. Tam – Makkeda, miejsce 

pokonania Amorytów przez Jozuego. Jeszcze się odwróćcie. Czy widzicie tę 

samotną górę pośród równiny, która niegdyś należała do Filistynów? Tam 

znajduje się Gat, ojczyzna Goliata i miejsce schronienia Dawida, przy Akiszu, 

gdy zbiegł przed gniewem Saula i gdzie mądry król udawał szaleńca, bo świat 

staje w obronie szaleńców przeciw mądrym. Ten otwarty horyzont to równiny 

bardzo urodzajnej ziemi Filistynów. Pójdziemy tamtędy aż do Ramli, a teraz 

wejdźmy do Betginny. Ty, właśnie ty, Filipie – który patrzysz na Mnie tak 

błagalnym wzrokiem – pójdziesz wraz z Andrzejem przez wioskę. Wy pójdziecie, 

a my zostaniemy tam, przy źródle lub na placu.» 

«O! Panie! Nie wysyłaj nas samych! Chodź i Ty także!» – błagają obydwaj.  



 357 

«Powiedziałem: idźcie. Posłuszeństwo bardziej wam pomoże niż Moja milcząca 

obecność.» 

...Filip i Andrzej idą więc, na chybił trafił, poprzez okolicę, aż napotykają bardzo 

małą gospodę, raczej karczmę. W środku są kupcy, targujący się o baranki z 

pasterzami. Wchodzą i zatrzymują się, onieśmieleni, pośrodku podwórka 
otoczonego bardzo prostymi portykami. Nadbiega właściciel:  

«Czego chcecie? Izby?»  

Dwóch uczniów porozumiewa się spojrzeniem – spojrzeniem bardzo 

zaniepokojonym. Bardzo prawdopodobne, że z wcześniej przygotowanego 

przemówienia nie znajdują już ani jednego słowa. Ale to właśnie Andrzej 
opamiętał się jako pierwszy i odpowiada:  

«Tak. Miejsca dla nas i dla Rabbiego z Izraela.» 

«Jakiego rabbiego? Jest ich tak wielu! Ale wszyscy są wielkimi panami. Nie 

przychodzą do wiosek biednych, żeby zanieść swą mądrość ubogim. To ubodzy 
muszą iść do nich... i to jeszcze łaska, jeśli nas znoszą blisko siebie!» 

«Rabbi Izraela jest tylko jeden. I On naprawdę przychodzi, aby przynieść Dobrą 

Nowinę ubogim, najuboższym, a im bardziej są ubodzy i grzeszni, tym bardziej 
ich szuka i zbliża się do nich» – odpowiada łagodnie Andrzej.  

«W takim razie nie zgromadzi majątku!» 

«Nie szuka bogactw. Jest ubogi i dobry. A Jego dzień jest całkowicie 

wypełniony, jeśli może zbawić jedną duszę» – odpowiada Andrzej. 

«Hm! Po raz pierwszy słyszę, żeby jakiś rabbi był dobry i ubogi. Chrzciciel jest 

ubogi, ale jest surowy. Wszyscy inni są surowi i bogaci, chciwi jak pijawki. Czy 

słyszeliście? Przyjdźcie tu, wy, którzy wędrujecie po świecie! Ci ludzie mówią, 

że istnieje jeden Nauczyciel, ubogi, dobry, który idzie do biednych i 
grzeszników.» 

«A! To musi być ten, który przywdziewa białą szatę jak Esseńczyk. Widziałem 

go jakiś czas temu w Jerychu» – mówi handlarz. 

«Nie. Tamten jest sam. To będzie ten, o którym mówił Tomasz, bo przypadkowo 

rozmawiał o Nim z pasterzami z Libanu» – odpowiada inny muskularny pasterz. 

«Tak, właśnie! I przychodzi akurat tutaj, bo był na Libanie! Dla twoich kocich 

oczu!» – wykrzykuje jeszcze inny.  

Gospodarz w tym czasie mówi i słucha swoich klientów! Apostołowie zostali na 

środku podwórka jak dwa słupy. W końcu jakiś mężczyzna mówi:  

«Ej, wy tam! Przyjdźcie tu! Kto to jest? Skąd przybywa Ten, o którym 

mówicie?» 

«To Jezus, syn Józefa, z Nazaretu» – mówi poważnie Filip i stoi jak ktoś, kto 

czeka na wyśmianie. A Andrzej dodaje:  

«Jest przepowiedzianym Mesjaszem. Błagam was, dla waszego dobra, 

posłuchajcie Go. Wspomnieliście Chrzciciela. Otóż ja byłem z nim i on nam 

wskazał przechodzącego Jezusa, i powiedział: “Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzechy świata”. Kiedy Jezus wszedł do Jordanu, aby przyjąć chrzest, otwarły 

się Niebiosa i rozległ się głos: “Oto Mój Syn umiłowany, w którym mam 
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upodobanie”, i Miłość Boża zstąpiła jak gołębica, aby zajaśnieć nad Jego 

głową.» 

«Widzisz? To rzeczywiście Nazarejczyk! Ale powiedzcie tylko... wy, którzy 

określacie się jako Jego przyjaciele...» 

«Przyjaciele – nie: apostołowie. Jesteśmy uczniami posłanymi przez Niego. 

Mamy ogłaszać Jego przybycie, aby każdy, kto potrzebuje zbawienia, przyszedł 

do Niego» – zachęca Andrzej.  

«No, dobrze. Ale powiedzcie coś. Czy naprawdę – jak to mówią niektórzy – jest 

bardziej święty niż Chrzciciel; albo może – jest demonem, jak to mówią inni? 

Wy, którzy jesteście razem – bo jeśli jesteście uczniami, przebywacie razem – 

powiedzcie i to szczerze. Czy to prawda, że jest rozwiązłym żarłokiem i 

pijakiem? Że kocha nierządnice i celników? Że jest wróżbitą i wywołuje duchy, 

aby poznać tajemnice serc?» 

«Czemu o to pytasz tych ludzi? Zapytaj raczej, czy to prawda, że jest dobry. 

Tych dwóch weźmie nam to za złe i odejdą. Powiedzą Rabbiemu o naszym złym 

myśleniu i zostaniemy za to przeklęci. Nigdy nie wiadomo!... Bóg to czy diabeł, 
zawsze lepiej traktować go dobrze.» 

Tym razem odzywa się Filip:  

«Możemy wam odpowiedzieć szczerze, bo nie ma nic złego, co trzeba by 

trzymać w ukryciu. On, nasz Nauczyciel, jest Świętym pośród świętych. Jego 

dzień mija w znoju nauczania. Niestrudzenie idzie z miejsca na miejsce, 

szukając serc. Swoją noc spędza na modlitwie za nas. Nie gardzi stołem i 

przyjaźnią, ale nie dla własnej korzyści, lecz aby zbliżyć się do tego, kto w inny 

sposób byłby nieprzystępny. Nie odrzuca celników ani nierządnic. Jedynie po to, 

by ich ocalić. Znaczy Swą drogę cudami wyzwalania i cudami uzdrawiania 

chorych. Są Mu posłuszne i wichry, i morze. Nie potrzebuje nikogo dla 

dokonywania cudów ani nie przywołuje duchów dla poznania serc.» 

«A jak to robi? Powiedziałeś, że są Mu posłuszne wichry i morze. Przecież są to 

rzeczy bez rozumu. Jakże może nimi rządzić?» – pyta karczmarz.  

«Odpowiedz mi, człowieku: według ciebie jest trudniej rozkazywać wichrowi i 

morzu czy śmierci?» 

«Na Jahwe! Przecież śmierci się nie rozkazuje! Na morze można wylewać oliwę, 

można się przeciwstawiać żaglami, można mądrze nie pływać po nim. Przed 

wichrem można zamknąć drzwi. Ale śmierci się nie rozkazuje. Nie ma oliwy, 

która by ją uspokoiła. Nie ma żagla, który – nałożony na nasz stateczek – 

uczyniłby go tak szybkim, by uciec przed śmiercią. I nie ma zamków przed nią. 

Kiedy chce przyjść, przychodzi – nawet jeśli są założone rygle. Ech, nikt nie 

może rozkazywać tej królowej!» 

«A jednak nasz Nauczyciel jej rozkazuje. Nie tylko gdy jest bliska... także 

wtedy, kiedy już kogoś zabrała. Pewien młodzieniec w Nain już miał być 

włożony w straszliwy otwór grobu, a On powiedział: “Ja ci mówię: wstań!” i 

młodzieniec powrócił do życia. Nain nie leży na dalekiej północy. Możecie iść i 
zobaczyć.» 

«Ale jak [to zrobił]? W obecności wszystkich?» 

«Na drodze, w obecności całego Nain.» 

Właściciel i goście patrzą na siebie w milczeniu. Potem karczmarz mówi:  
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«Ech, ale te rzeczy robi dla przyjaciół?» 

«Nie, człowieku. Dla wszystkich, którzy wierzą w Niego. Nie tylko dla przyjaciół. 

On jest Litością na ziemi, wierz w to. Nikt nie zwraca się do Niego nadaremnie. 

Posłuchajcie wszyscy. Czy nie ma pośród was kogoś, kto cierpi i płacze z 

powodu chorób w rodzinie, przez wątpliwości, wyrzuty sumienia, przez pokusy, 

niewiedzę? Zwróćcie się do Jezusa, Mesjasza Dobrej Nowiny. On jest tu dzisiaj. 

Jutro będzie gdzie indziej. Nie pozwalajcie, by przechodząca Łaska Pana 

przeszła bezużytecznie.» 

Właściciel gospody mierzwi włosy, otwiera usta, plącze frędzle pasa... wreszcie 

mówi:  

«Spróbuję!... Mam córkę. Do ubiegłego lata czuła się dobrze. Potem stała się jak 

lunatyczka. Stoi w kącie niczym milczące zwierzę, zawsze w tym [samym 

miejscu]. Matka ubiera ją i karmi z trudem. Lekarze mówią, że wypalił się jej 

mózg z powodu zbytniego słońca, inni – że to przez tragiczną miłość. Ludzie 

mówią, że jest opętana. Ale dlaczego, skoro dziewczyna nigdy stąd nie 

odchodziła?! Gdzie ją dopadł ten demon? Co mówi twój Nauczyciel? Czy demon 
może opętać także niewinnego?» 

Filip odpowiada z pewnością:  

«Tak, aby dręczyć rodziców i doprowadzić ich do rozpaczy.» 

«A... On leczy lunatyków? Muszę mieć nadzieję?» 

«Musisz wierzyć» – mówi szybko Andrzej i opowiada o cudownym uwolnieniu 

Gergeseńczyków. Potem kończy:  

«Jeśli legion, który przebywał w sercu grzeszników, uciekł w ten sposób, jakże 

nie ucieknie ten, kto wdarł się przemocą do młodego serca? Mówię ci to, 

człowieku: dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, niemożliwe staje się tak 

proste, jak oddychanie. Widziałem dzieła mojego Pana i świadczę o Jego 
potędze.»  

«O! Zatem kto pójdzie po Niego?» 

«Ja sam, człowieku. Poczekaj na mnie chwilę.» 

Andrzej idzie szybko. Filip zostaje, żeby rozmawiać.  

Zobaczywszy Jezusa – który przebywa w sieni, aby umknąć przed 

niemiłosiernym słońcem, napełniającym mały plac wioski – Andrzej biegnie Mu 
naprzeciw mówiąc:  

«Przyjdź, przyjdź, Nauczycielu. Córka oberżysty jest lunatyczką. Ojciec błaga 

cię o jej uleczenie.» 

«A czy on Mnie znał?»  

«Nie, Nauczycielu. Próbowaliśmy coś zrobić, aby Cię poznał.» 

«I uczyniliście to. Kiedy ktoś dochodzi do wiary, że Ja potrafię uleczyć chorobę 

bez lekarstwa, już postąpił naprzód w wierze. A baliście się, że nie będziecie 

umieli tego zrobić. Co powiedzieliście?» 

«Nawet nie potrafiłbym Ci tego powiedzieć. Powiedzieliśmy to, co myślimy o 

Tobie, i opowiedzieliśmy o Tobie oraz o Twoich czynach. Przede wszystkim 

powiedzieliśmy, że jesteś Miłością i Litością. Tak źle zna cię świat!!!» 
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«Ale wy Mnie znacie dobrze. I to wystarcza.» 

Doszli do małej gospody. Wszyscy goście są we drzwiach, zaciekawieni. 

Pośrodku, z Filipem, stoi właściciel, który ciągle coś do siebie mówi. Kiedy widzi 

Jezusa, wybiega Mu na spotkanie:  

«Nauczycielu, Panie, Jezu... ja... wierzę, wierzę mocno, że Ty jesteś Ty, że wiesz 

wszystko, że widzisz wszystko, że znasz wszystko, że możesz wszystko. Wierzę 

we wszystko to, co Ci mówię. Miej litość nad moją córką, chociaż mam wiele 

grzechów na sercu. Niech na moje dziecko nie spada kara za to, że byłem 

nieuczciwy w moim zawodzie. Nie będę już chciwy, przysięgam to. Widzisz moje 

serce z jego przeszłością i z tym, co teraz myślę. Przebaczenia i litości, 

Nauczycielu, a będę mówił o Tobie wszystkim, którzy przyjdą tutaj, do mojego 
domu...» 

Mężczyzna klęczy. Jezus mówi mu:  

«Wstań i wytrwaj w obecnych postanowieniach. Zaprowadź Mnie do twojej 

córki.» 

«Jest w oborze, Panie. Upał pogorszył jej chorobę i nie chce stamtąd wyjść.»  

«Nic nie szkodzi. Pójdę do niej. To nie upał. To demon czuje, że przyjdę.» 

Wchodzą na podwórko, a z niego do ciemnej obory. Wszyscy pozostali poszli za 

nimi. Dziewczynka – rozczochrana, wynędzniała – miota się w najciemniejszym 
kącie i na widok Jezusa krzyczy:  

«Precz, precz! Nie przeszkadzaj mi. Ty jesteś Chrystusem Pana, a ja – jednym z 

tych, których ścigasz. Zostaw mnie. Czemu ciągle depczesz mi po piętach?» 

«Wyjdź z niej. Odejdź stąd. Chcę tego. Oddaj Bogu swoją zdobycz i zamilknij!» 

Rozdzierający krzyk, szarpnięcie, opadnięcie ciała na słomę... a potem spokojne, 

smutne, pełne zaskoczone pytania:  

«Gdzie ja jestem? Dlaczego tutaj? Kim oni są?» 

I okrzyk dziewczyny, która wstydzi się, że jest bez welonu, w podartej sukience 

na oczach wielu nieznajomych.  

«O, Panie Wieczny! Ależ ona jest uzdrowiona!...»  

Dziwny to widok: dziecięcy płacz na rumianej twarzy karczmarza... Jest 

szczęśliwy i płacze. Potrafi tylko całować ręce Jezusa. Matka tymczasem płacze 

– pośród zdumionych główek dzieci – i całuje najstarszą córkę, wyzwoloną z 

mocy demona. Wszyscy obecni powodują nie ustający zgiełk. Nadbiegają inni, 
aby zobaczyć cud. Podwórze zapełnia się. 

«Zostań, Panie. Nadchodzi wieczór. Pozostań w moim domu.» 

«Ależ nas jest trzynastu, człowieku.» 

«Gdyby nawet było trzystu, to nic. Wiem, co chcesz powiedzieć. Jednak chciwy i 

nieuczciwy Samuel już umarł, Panie. Odszedł też już mój demon. Teraz jest 

nowy Samuel. Nadal będzie oberżystą, ale jako święty. Chodź, chodź ze mną, 

niech Cię uczczę jak Króla, jak Boga. Kimkolwiek jesteś. O, błogosławione 
[niech będzie] dzisiejsze słońce, które mi Ciebie przyprowadziło...» 
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78. NA RÓWNINIE, W DRODZE DO ASKALONU 

Napisane 12 lipca 1945. A, 5633-5640 

Równinę zalewa słońce. Rozpala dojrzałą pszenicę i wydobywa z niej zapach 

przypominający już chleb. Pachnie słońce, pranie, zbiory, lato.  

Jezus idzie przez pola. Dzień jest upalny. Okolica opustoszała. Nie widać nikogo 

na polach. Tylko dojrzałe kłosy, tu i tam – drzewa. Słońce, zboża, ptaki, 

jaszczurki, pasma zielone i nieruchome w spokojnym powietrzu – oto, co 

znajduje się wokół Jezusa. Z jednej strony głównej drogi, którą idzie Jezus – 

wstęgi zakurzonej i oślepiającej między falującymi zbożami – jest maleńka 
wioska, z drugiej – gospodarstwo. Nic więcej. 

Wszyscy idą w ciszy, zgrzani. Zdjęli płaszcze, ale z pewnością cierpią pod 

szatami z wełny, choćby i lekkimi. Tylko Jezus i dwóch kuzynów oraz Judasz 

Iskariota są ubrani w len czy w płótno konopne. Zapewne szata Jezusa i 

Iskarioty jest z lnu białego; inne, synów Alfeusza – z powodu swej spoistości – 

wydają mi się cięższe niż lniane. Są też ubarwione na kolor ciemnej kości 

słoniowej, właśnie tak jak nie wybielone płótno z konopi. Inni są [ubrani] jak 

zwykle. Idą, wycierając pot lnianym płótnem służącym za nakrycie głowy. 
Zatrzymują się w tym zbawiennym cieniu i piją chciwie z manierek.  

«Jest gorąca, jakby ją wyciągnięto z pieca» – zrzędzi Piotr. 

«Gdyby tu było przynajmniej źródełko. Ale nic, nic!» – wzdycha Bartłomiej.  

«Za chwilę nie będę miał już wody.» 

«Gotów byłbym rzec, że lepsze są góry» – jęczy Jakub, syn Zebedeusza, 

przekrwiony od upału.  

«Najlepsza ze wszystkiego jest łódź. Chłodna, spokojna, czysta, ach!» – serce 

Piotra podąża ku jezioru i łodzi.  

«Macie wszyscy rację. Ale grzesznicy są zarówno w górach jak i na równinie. 

Gdybym nie został przepędzony znad “Pięknej Rzeki” i gdyby nie deptano Mi po 

piętach, przyszedłbym tu w miesiącach Tebet i Szebat... Wkrótce będziemy na 
wybrzeżu morza. Powietrze chłodzi tam wiatr od morza» – pociesza Jezus. 

«Ech! Tego pragniemy. Tu wydajemy się umierającymi szczupakami. Ale jak to 

robią zboża, że są tak piękne, skoro nie ma wody?» – pyta Piotr.  

«Istnieją wody podziemne. Utrzymują w wilgoci glebę» – wyjaśnia Jezus.  

«Lepiej byłoby, gdyby były na powierzchni, zamiast pod spodem. Co mi z tego, 

że są w głębi? Nie jestem przecież korzeniem» – mówi porywczo Piotr, 

rozśmieszając wszystkich.  

Potem Juda Tadeusz poważnieje i mówi:  

«Egoistyczna jest ziemia – podobnie jak i dusze – i jest podobnie wysuszona. 

Gdyby nam pozwolono zostać w tamtej wiosce i spędzić szabat, mielibyśmy 
cień, wodę, spoczynek. Ale nas wypędzono...» 

«Mielibyśmy też jedzenie. A tu nawet tego. Chce mi się jeść. Żeby choć były 

owoce! Drzewa owocowe są blisko domów. I kto tam pójdzie? Jeśli wszyscy 

mają takie same humory jak tamci...» – mówi Tomasz, pokazując wioskę 

pozostawioną z tyłu, na wschodzie.  
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«Weź moje jedzenie. Nigdy nie chce mi się bardzo jeść» – mówi Zelota. 

«Weźcie także Moje. Niech je ten, kto jest najbardziej głodny» – mówi Jezus.  

Niewiele jest jedzenia oddanego przez Jezusa, Zelotę i Natanaela i wyrażają to 

przerażone oczy Tomasza oraz [innych] młodych. Ale milczą, posilając się 

mikroskopijnymi porcjami. Zelota, cierpliwy, idzie w stronę miejsca, gdzie pas 

zieleni na wypalonej ziemi każe przypuszczać, że istnieje wilgoć. Rzeczywiście 

jest tam strużka wody na dnie piaszczystego koryta: stróżka skazana na 

zniknięcie w niedługim czasie. Woła do oddalonych, aby przyszli do tego 

wytchnienia. Wszyscy przybywają pospiesznie, idąc w zbawiennym cieniu 

szeregu drzew rosnących na brzegach niemal wyschniętego strumyczka. Tam 

mogą ochłodzić zakurzone nogi, obmyć spoconą twarz, a przedtem napełnić 

wypróżnione już manierki. Zostawiają je w wodzie, tam gdzie jest cień, dla ich 

ochłodzenia. Siadają u stóp jednego drzewa i drzemią, zmęczeni. Jezus patrzy 

na nich z miłością i współczuciem. Potrząsa głową. Widzi to Zelota, który 
poszedł jeszcze się napić, i pyta Go: 

«Co Ci jest, Nauczycielu?» 

Jezus wstaje i idzie do Zeloty. Obejmuje go ramieniem, prowadząc w stronę 
innego drzewa, ze słowami:  

«Co Mi jest? Niepokoi Mnie wasze zmęczenie. Gdybym nie wiedział, co teraz z 

wami robię, nie miałbym spokoju, narażając was na takie niewygody.» 

«Niewygody? Nie, Nauczycielu! To nasza radość. Wszystko znika, gdy idziemy z 

Tobą. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, wierz w to. Nie ma tęsknoty, nie, jest...» 

«Zamilknij, Szymonie. Ludzka natura krzyczy także w dobrych. I po ludzku 

rzecz biorąc macie rację, krzycząc. Wyrwałem was z domów, z rodzin, 

oderwałem od waszych spraw i poszliście, myśląc, że zupełnie czym innym 

będzie podążanie za Mną... Ale wasz obecny krzyk, wewnętrzne wołanie uspokoi 

się któregoś dnia. Wtedy zrozumiecie, że było pięknie iść przez mgły i błota, w 

kurzu i upale... prześladowani, spragnieni, zmęczeni, pozbawieni jedzenia... iść 

za Nauczycielem odrzucanym, nie lubianym, prześladowanym... i jeszcze o wiele 

więcej... Wszystko wyda się wam wtedy piękne. Bo wtedy inaczej będziecie 

myśleć i wszystko zobaczycie w innym świetle. I będziecie Mnie błogosławić, że 
poprowadziłem was Moją trudną drogą...» 

«Jesteś smutny, Nauczycielu. Świat usprawiedliwia Twój smutek. Ale my – nie. 

My wszyscy jesteśmy zadowoleni...» 

«Wszyscy? Jesteś tego pewien?» 

«A Ty myślisz inaczej?» 

«Tak, Szymonie. Inaczej. Ty zawsze jesteś zadowolony. Ty zrozumiałeś. Wielu 

innych – nie. Spójrz na tych, którzy śpią. Czy wiesz, ile myśli roztrząsają nawet 

we śnie? A wszyscy ci, którzy są uczniami? Sądzisz, że będą wierni, aż wszystko 

zostanie wypełnione? Spójrz. Zabawmy się tak, jak z pewnością bawiłeś się i ty, 
gdy byłeś dzieckiem.»  

I Jezus zrywa dmuchawiec w pełni rozkwitu, rosnący pośród kamieni. Podnosi 

go delikatnie do ust i dmucha. Dmuchawiec rozpada się na drobniutkie 

parasolki, które rozpraszają się w powietrzu, błąkając się, wyprostowane na 

małej łodyżce z jakby rozwiniętymi frędzelkami.  
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«Widzisz? Zobacz... Ile z nich spadło na Moją pierś, jakby się zakochały we 

Mnie? Policz je... Dwadzieścia trzy. Było ich przynajmniej trzy razy tyle. A inne? 

Zobacz. Jeden jeszcze frunie, inny już spadł, jakby z ociężałości; inny – pyszny, 

wznosi się, dumny ze swego srebrzystego pióropusza; inny wpada w błoto, 

które zrobiliśmy [wodą] z naszych naczyń. Tylko... Popatrz, popatrz... Nawet z 

dwudziestu trzech, które opadły na Moją pierś, siedem jeszcze spadło. 

Wystarcza [powiew] tego lecącego szerszenia, żeby odfrunęły!... Czego się 

bały? Co je oczarowało? Może [bały się] żądła lub [zostały oczarowane] przez 

jego błękitne kolory, czerń i żółć, wygląd powabny, tęczowe skrzydła... 

Odfrunęły... Za złudnym pięknem... Szymonie, tak będzie z Moimi uczniami. 

Odejdą, jeden z powodu rozdrażnienia, drugi przez niestałość, inny przez 

ociężałość, inny z powodu pychy, inny przez lekkomyślność, inny przez 

pragnienie błota, inny ze strachu, a jeszcze inny z powodu naiwności. Sądzisz, 

że wszystkich, którzy teraz mówią Mi: “Idę z Tobą”, znajdę w decydującej 

godzinie Mojej misji przy Moim boku? Było zapewne więcej niż siedemdziesiąt 

małych pióropuszy dmuchawca, które stworzył Mój Ojciec... a teraz, na Mojej 

piersi, jest ich tylko siedem, bo inne odfrunęły z powodu podmuchu wiatru, 

który pociągnął za sobą pręciki najlżejsze. Tak będzie... I zastanawiam się, jakie 

walki toczą się w was, aby pozostać Mi wiernymi... Chodź, Szymonie. Chodźmy 

zobaczyć te ważki, które tańczą na wodzie. Chyba że wolisz odpocząć...» 

«Nie, Nauczycielu. Twoje słowa mnie zasmuciły. Ale mam nadzieję, że nie 

porzuci Cię trędowaty, którego uzdrowiłeś, prześladowany, któremu 

przywróciłeś szacunek, samotny, któremu dałeś towarzyszkę, stęskniony za 

uczuciami, któremu otwarłeś Niebo i świat, ażeby znalazł i okazywał miłość... 

Nauczycielu... Co myślisz o Judaszu? W ubiegłym roku płakałeś przy mnie przez 

niego. Potem... Nie wiem... Nauczycielu, zostaw te dwie ważki, popatrz na mnie, 

posłuchaj. Nie powiedziałbym tego nikomu. Ani towarzyszom, ani przyjaciołom. 

Ale Tobie – tak. Nie udaje mi się kochać Judasza. Wyznaję to. On odpycha moje 

pragnienie miłowania go. Nie okazuje mi lekceważenia, nie, bo nawet pochlebia 

staremu Zelocie, w którym wyczuwa kogoś bardziej doświadczonego od 

pozostałych, pod względem znajomości ludzi. Ale ma swój sposób 
postępowania. Czy wydaje Ci się szczery? Powiedz mi to.» 

Jezus milczy przez jakiś czas, jakby oczarowany dwoma ważkami, które 

spoczywają na powierzchni wody. Swoimi mieniącymi się skrzydełkami tworzą 

maleńką tęczę, cenną tęczę, która służy przyciągnięciu zaciekawionej muszki, 

niszczonej zaraz przez jedno z tych łapczywych żyjątek. Porywa je z kolei, w 
locie, czająca się ropucha czy żaba i pożera [ważki] razem z zabitą muszką.  

Jezus porusza się, podnosi, bo prawie leżał, przyglądając się małym dramatom 

natury, i mówi:  

«Tak to jest. Ważka ma swoje silne szczęki, aby żywić się roślinami, i silne 

skrzydła, ażeby zabijać muszki. Żaba zaś ma szerokie gardło, aby połykać 

ważki. Każdy ma swoje i swoim się posługuje. Chodźmy, Szymonie. Pozostali się 
budzą.» 

«Nie odpowiedziałeś mi, Panie. Nie chciałeś tego zrobić.»  

«Ależ odpowiedziałem ci! Mój stary mędrcu, rozważaj, a znajdziesz...» 

Jezus ponownie idzie w górę brzegiem i podchodzi do uczniów, którzy budzą się 

i szukają Go. 
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79. ZATARGI Z FARYZEUSZAMI. JEZUS PANEM SZABATU [por. Mt 12,1-8;] 

Napisane 13 lipca 1945. A, 5640-5646 

Wciąż to samo miejsce, ale słońce nie jest już tak nieubłagane, bo kieruje się ku 

zachodowi.  

«Musimy dojść do tamtego domu» – mówi Jezus.  

Idą. Dochodzą. Proszą o chleb i wypoczynek. Zarządca jednak odsyła ich 

szorstko.  

«Rasa filistyńska! Żmije! Zawsze tacy sami! Urodzili się z tego samego pnia i 

wydają zatruty owoc» – narzekają uczniowie wygłodzeni i zmęczeni. 

«Niech się wam zwróci to, co dajecie!» 

«Czemu uchybiacie miłości? To nie jest czas odwetu. Idźcie dalej. Jeszcze nie 

zapadła noc i nie umieracie z głodu. Trochę ofiary, ażeby te dusze zapragnęły 
Mnie...» – zachęca Jezus.  

Uczniowie jednak – sądzę, że bardziej ze złości niż z powodu nieznośnego głodu 

– wchodzą w sam środek pola i zabierają się do zrywania kłosów. Wyłuskują z 

nich ziarno na dłonie i jedzą.  

«Są dobre, Nauczycielu» – krzyczy Piotr.  

«Nie zjesz ich? A ponadto mają podwójny smak... Chciałbym zjeść wszystkie z 

całego pola.» 

«Masz rację! Przez to odczuliby, że nie dali nam chleba» – mówią i idą dalej 

pośród kłosów, jedząc ze smakiem. Jezus idzie sam po zakurzonej drodze. 
Jakieś pięć lub sześć metrów z tyłu kroczy Zelota z Bartłomiejem. Rozmawiają.  

Inne skrzyżowanie, z podrzędną drogą, która przecina drogę główną. Stoi w tym 

miejscu grupa nieprzystępnych faryzeuszy. Z pewnością powracają z obrzędów 

szabatowych, w których uczestniczyli w małej wiosce, widocznej na krańcu 

drogi podrzędnej, szerokiej, płaskiej, jakby była zwierzęciem leżącym na swojej 
norze. Jezus widzi ich, patrzy łagodnie i z uśmiechem pozdrawia:  

«Pokój niech będzie z wami.» 

Zamiast odpowiedzieć na pozdrowienie jeden z faryzeuszy pyta butnie: «Kim 
jesteś?» 

«Jezusem z Nazaretu.» 

«Widzicie, że to On?» – mówią do siebie.  

W tym czasie Natanael i Szymon zbliżają się do Nauczyciela, podczas gdy 

pozostali – idąc pomiędzy bruzdami – kierują się w stronę drogi. Jedzą jeszcze i 

mają w dłoniach ziarna pszenicy. Faryzeusz, który mówił jako pierwszy, być 

może najbardziej znaczący, ponownie odzywa się do Jezusa, który zatrzymał 
się, czekając na wysłuchanie reszty:  

«A! Zatem jesteś słynnym Jezusem z Nazaretu? Czemu to aż tutaj?» 

«Bo także tutaj są dusze, które trzeba ocalić.» 

«My wystarczymy do tego. Potrafimy zbawić nasze dusze i także dusze naszych 

podwładnych.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#1
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«Jeśli to prawda, robicie dobrze. Ja jednak zostałem posłany, aby głosić, 

nauczać i zbawiać.» 

«Posłany! Posłany! A kto nam to udowodni? Z pewnością nie Twoje czyny!» 

«Dlaczego tak mówisz? Nie zależy ci na Życiu?» 

«A, tak! Jesteś tym, który zadaje śmierć ludziom, którzy Cię nie adorują. Chcesz 

zatem zabić całą klasę kapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie i wielu innych, 

bo Cię nie adorują i nie będą Cię adorować nigdy. Nigdy, rozumiesz? Nigdy my, 
wybrańcy Izraela, nie będziemy Cię adorować. Ani też nie będziemy Cię lubić.» 

«Nie zmuszam was do miłowania Mnie, lecz mówię: “Adorujcie Boga”, bo...» 

«To znaczy Ciebie, gdyż Ty jesteś Bogiem, prawda? Ale my nie jesteśmy 

zawszonymi galilejskimi wieśniakami ani głupcami z Judy, którzy idą za Tobą, 
zapominając naszych rabinów...»  

«Nie martw się, mężu. Nie domagam się niczego. Wypełniam Moje 

posłannictwo: uczę kochać Boga i ustawicznie powtarzam Dekalog, bo jest 

zbytnio zapomniany i – więcej jeszcze – źle stosowany. Chcę dać Życie: Życie 

wieczne. Nie życzę śmierci cielesnej ani tym bardziej – śmierci duchowej. Życie 

– w związku z którym zapytałem cię, czy nie chcesz go utracić – to życie twojej 

duszy. Kocham bowiem twoją duszę, nawet jeśli ona Mnie nie miłuje. I smucę 
się widząc, że ją zabijasz, obrażając Pana i gardząc Jego Mesjaszem.» 

Wydaje się, że faryzeusz dostał konwulsji, tak się miota. Mnie szaty, wyrywa 

frędzle, zdejmuje nakrycie głowy, czochra włosy i krzyczy:  

«Słuchajcie! Słuchajcie! Mnie, Jonatanowi, synowi Uzzjela, w prostej linii 

potomkowi Szymona Sprawiedliwego, mnie, mówi się coś takiego! Ja miałbym 
obrażać Pana! Nie wiem, kto mnie powstrzymuje przed wyklęciem Cię, ale...» 

«To strach cię powstrzymuje. Ale zrób to. Nie zamienisz się w popiół. W swoim 

czasie to się stanie i wtedy będziesz Mnie wzywał. Jednak między Mną i tobą 

będzie wtedy czerwony strumień: Moja Krew.» 

«Dobrze, dobrze. A teraz, Ty, który uważasz się za świętego, dlaczego 

pozwalasz na coś takiego? Ty, który uważasz się za Nauczyciela, dlaczego nie 

pouczasz najpierw Swoich apostołów? Popatrz na nich, za Tobą... Oto jeszcze 

mają narzędzie grzechu w rękach! Widzisz ich? Zbierali kłosy, a jest szabat. 
Zerwali cudze kłosy. Złamali szabat i kradli.» 

«Byli głodni. Prosiliśmy w okolicy, do której wczoraj wieczorem przybyliśmy, o 

schronienie i pożywienie. Wypędzono nas. Tylko jakaś staruszka dała nam swój 

chleb i garść oliwek. Bóg jej za to odpłaci stokrotnie, bo dała wszystko, co 

posiadała, prosząc tylko o błogosławieństwo. Uszliśmy milę, a potem 

zatrzymaliśmy się, jak nakazuje prawo, pijąc wodę ze strumyka. Potem, po 

zachodzie słońca, poszliśmy do tego domu... Odrzucono nas. Widzisz, że było w 

nas pragnienie posłuszeństwa Prawu.» 

«Ale nie byliście posłuszni. Nie wolno wykonywać w szabat prac ręcznych i 

nigdy nie dopuszcza się zabierania tego, co należy do innych. Ja i moi 
przyjaciele zgorszyliśmy się tym.» 

«A Ja nie. Czy nigdy nie czytaliście, jak Dawid i Nob wzięli święte chleby 

pokładne, aby nakarmić siebie i swoich towarzyszy? Chleby święte należały do 

Boga, były w Jego domu, przeznaczone przez odwieczne prawo dla kapłanów. 

Jest powiedziane: “Będą należeć do Aarona i do jego synów, którzy je spożyją w 
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miejscu świętym, bo są rzeczą najświętszą.” A jednak Dawid wziął je dla siebie i 

dla swoich towarzyszy, gdyż był głodny. Skoro zatem święty król wszedł do 

domu Bożego i jadł chleby pokładne w szabat – ten, któremu nie wolno było ich 

spożywać – i skoro nie zostało mu to poczytane za grzech – bo i po tym czynie 

Bóg ciągle go miłował – jakże możesz mówić, że jesteśmy grzesznikami, bo 

zbieramy na glebie Bożej kłosy, które wyrosły i dojrzały z Jego woli – kłosy 
należące też do ptaków – i zakazujesz je jeść ludziom, dzieciom Ojca?»  

«[Dawid i Nob] poprosili o te chleby, a nie zabrali ich bez proszenia. A to 

zmienia sprawę. A poza tym nie jest prawdą, że Bóg nie poczytał tego Dawidowi 
za grzech. Uderzył go przecież Bóg mocno!» 

«Ale nie za to. Za rozwiązłość, za spisanie ludności, a nie za...» 

«O, dość! Tego nie wolno i nie jest to dozwolone. Nie macie prawa tego czynić, 

a jednak to robicie. Odejdźcie stąd. Nie chcemy was na naszych ziemiach. Nie 
potrzebujemy was. Nie wiemy, co z wami zrobić.» 

«Odejdziemy.» 

«I na zawsze, zapamiętaj to Sobie. Oby nigdy więcej Jonatan, syn Uzzjela, nie 

spotkał Cię przez swoim obliczem. Odejdź!» 

«Tak, odchodzimy. A jednak jeszcze się spotkamy. I wtedy to Jonatan będzie 

chciał Mnie zobaczyć, ażeby powtórzyć skazanie i na zawsze uwolnić świat ode 

Mnie. Ale wtedy Niebo ci powie: “Nie wolno ci tego czynić”. To: “nie jest ci 

dozwolone”, będzie ci brzmieć w sercu jak odgłos rogu, przez całe życie i poza 

tym życiem. Jak w dni szabatu kapłani w Świątyni przekraczają spoczynek 

szabatowy, a nie popełniają grzechu, tak i my, słudzy Pana, możemy – tym 

bardziej, że człowiek nam odmawia miłości – skorzystać z miłości i pomocy Ojca 

Najświętszego, nie popełniając przez to grzechu. Tu jest Ktoś, kto jest o wiele 

większy od Świątyni, i może brać, co chce, z tego, co zostało stworzone, gdyż 

Bóg położył wszystko, ażeby stało się podnóżkiem dla Słowa. Tak jest zarówno z 

kłosami Ojca – ułożonymi na ogromnym stole, którym jest Ziemia – jak i ze 

Słowem. Biorę i daję. I dobrym, i złym. Bo jestem Miłosierdziem. Gdybyście 

wiedzieli, co znaczy, że jestem Miłosierdziem, zrozumielibyście także, że Ja 

tylko tego pragnę. Gdybyście wiedzieli, czym jest Miłosierdzie, nie 

potępialibyście niewinnych. Ale wy tego nie wiecie. Nie wiecie nawet, że Ja was 

nie potępiam. Nie wiecie, że Ja wam przebaczę, że będę nawet prosił Ojca o 

przebaczenie dla was. Chcę bowiem miłosierdzia, a nie kary. Wy jednak nie 

wiecie. Nie chcecie wiedzieć. A to jest większym grzechem od tego, który Mi 

przypisujecie; od tego, który – według was – popełnili ci niewinni. Wiedzcie też, 

że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, i że Syn 

Człowieczy jest również Panem szabatu. Żegnajcie...» 

Jezus odwraca się do uczniów:  

«Chodźcie. Pójdziemy szukać posłania pośród piasków, które nie są już daleko. 

Będziemy mieć gwiazdy za towarzyszki, a rosa przyniesie nam wytchnienie. Bóg 

– Ten, który posłał mannę Izraelowi – zatroszczy się o nakarmienie również 

nas, biednych i wiernych Mu.»  

Jezus zostawia zawziętą grupę i odchodzi ze Swoimi [apostołami]. Zapada 

wieczór z pierwszymi fioletowawymi mrokami...  

Znajdują wreszcie żywopłot z figowców. Na ich wierzchołkach, najeżonych 

kolcami, znajdują się owoce zaczynające dopiero dojrzewać. Ale wszystko jest 

dobre dla głodnego. Dlatego, kłując się, zbierają najbardziej dojrzałe. Dochodzą 
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do miejsca, gdzie kończą się pola, zamieniając się w piaszczyste wydmy. Z 

daleka dochodzi szum morza.  

«Zatrzymajmy się tu. Piasek jest miękki i ciepły. Jutro wejdziemy do Askalonu» 

– mówi Jezus. 

Wszyscy upadają zmęczeni u stóp wysokiej wydmy. 

80. JEZUS I UCZNIOWIE W DRODZE DO ASKALONU 

Napisane 14 lipca 1945. A, 5646-5662 

Poranek budzi śpiących chłodnym powiewem. Powstają z piasku, na którym 

spali, osłonięci przez wydmę usianą kilkoma wyschniętymi trawami i wspinają 

się na jej szczyt. Przed nimi znajduje się głęboka piaszczysta zatoka, podczas 

gdy całkiem blisko i dalej są tereny, na których widać piękne uprawy. 

Wyschnięty strumyk ukazuje białe kamienie. Mają kolor jasny, jak piasek. 

Prowadzi w tej bieli wyschniętych kości aż do morza, błyszczącego w oddali 

falami przynoszącymi poranny przypływ, a przede wszystkim lekki wietrzyk, 

rysujący ocean. 

Idą wzdłuż wydmy aż do wyschniętego strumienia, przechodzą przez niego, 

podejmują marsz poprzez wydmy obsuwające się im pod stopami, a całe tak 

pofalowane, że wydają się przedłużeniem morza. Tu jednak zamiast 

poruszających się fal są fale suche, zmieniające się. Dochodzą do wilgotnego 

brzegu i idą swobodniej. Jan jest jak urzeczony widokiem morza bez końca, 

oświetlonego pierwszymi promieniami słońca. Wydaje się pić to piękno i jego 

oczy stają się bardziej błękitne. Piotr, bardziej praktyczny, zdejmuje obuwie, 

podnosi ubranie i brodzi po wodzie, przy brzegu, szukając kraba lub jakiejś 

muszli do wyssania. W odległości dwóch dobrych kilometrów rozciąga się przy 

brzegu piękne nadmorskie miasto, na linii skał w kształcie półksiężyca, na które 

wiatr i silne wichry nanoszą piasek. Teraz – gdy morze odchodzi po przypływie 

– odsłaniają się także i tutaj podwodne skały, zmuszając do powrotu na suchy 

piasek, aby nie męczyć stóp na kamieniach. 

«Którędy wchodzimy, Panie? Stąd widać tylko zwarty mur. Od strony morza nie 
można wejść. Miasto jest w najgłębszym punkcie łuku» – mówi Filip. 

«Chodźcie. Wiem, którędy się wchodzi.» 

«Byłeś już tutaj?» 

«Jeden raz, gdy byłem mały, ale tego nie przypomniałbym sobie. Wiem jednak, 

którędy się przechodzi.» 

«Dziwne! Zauważyłem to tyle razy... Nigdy nie pomylisz drogi. Kilka razy my ją 

Tobie pomyliliśmy. Ale Ty! Zawsze wydaje się, że bywałeś w miejscu, do którego 

zmierzasz» – zauważa Jakub, syn Zebedeusza.  

Jezus uśmiecha się, ale nie odpowiada. Idzie pewnie do małego wiejskiego 

przedmieścia, gdzie ogrodnicy uprawiają jarzyny dla miasta. Poletka i ogrody są 

uporządkowane i zadbane. Niewiasty i mężczyźni uprawiają je. Polewają bruzdy 

wodą, wyciąganą ze studzien mozolnie rękami albo też starym i skrzypiącym 

urządzeniem [złożonym z szeregu] wiader poruszanych przez biednego osiołka, 

który z zasłoniętymi oczyma krąży wokół studni. Nic jednak nie mówią.  

Jezus pozdrawia:  

«Pokój wam.»  



 368 

Ludzie pozostają jednak, jeśli nie wrodzy, to obojętni. 

«Panie, tu grozi nam śmierć z głodu. Nie rozumieją Twojego pozdrowienia. 

Teraz ja spróbuję» – mówi Tomasz.  

Zagaduje pierwszego ogrodnika, którego widzi, mówiąc:  

«Dużo kosztują twoje jarzyny?» 

«Nie więcej niż w innych ogrodach. Drogo lub tanio – to zależy od tego, jak 

gruba jest sakiewka.» 

«Dobrze to powiedziałeś. Jak widzisz, nie umieram z głodu. Jestem gruby i 

pełen kolorów, także bez twoich jarzyn. To znak, że moja sakiewka jest dobrą 

żywicielką. Krótko: jest nas trzynastu i możemy kupić. Co nam sprzedasz?» 

«Jajka, warzywa, wczesne migdały, jabłka wysuszone ze starości, oliwki... to, 
czego chcesz.» 

«Daj mi jajka, jabłka i chleba dla wszystkich.» 

«Chleba nie mam. Znajdziesz go w mieście.» 

«Jestem głodny teraz, a nie za godzinę. Nie wierzę, że nie masz chleba.» 

«Nie mam. Żona dopiero go wyrabia. Ale widzisz tam tego staruszka? On ma 

zawsze dużo, bo jest bliżej drogi i często wędrowcy proszą go o chleb. Idź do 

Ananiasza i poproś. Ja zaraz ci przyniosę jajka. Ale zwróć uwagę, że dwa 

kosztują denara.» 

«Łotr! Twoje kury znoszą może jajka ze złota?» 

«Nie. Ale nie jest przyjemnie pośród smrodu kurcząt i na darmo tam nie stoję. A 

poza tym, czyż nie jesteście Żydami? Płaćcie więc.» 

«Zostaw je sobie. Masz swoją zapłatę» – Tomasz odwraca się.  

«Ej, człowieku! Chodź. Dam ci je za mniej. Trzy za denara.» 

«Ani cztery. Wypij je i niech ci zostaną w gardle.» 

«Chodź, posłuchaj. Ile mi chcesz dać?»  

Ogrodnik dogania Tomasza.  

«Nic. Już ich nie chcę. Chciałem tylko coś przekąsić przed wejściem do miasta. 

Ale tak jest lepiej. Nie będę tracić głosu i apetytu, wygadując historyjki. Zjem 
dobry posiłek w gospodzie.» 

«Dam ci dwie sztuki za dwudrachmę.» 

«Ufff, jesteś gorszy od bąka. Daj mi twoje jajka, ale świeże. Jeśli nie, wrócę i 

zrobię ci gębę bardziej żółtą, niż ją masz.» 

Tomasz idzie i wraca. W pole płaszcza ma co najmniej dwa tuziny jajek.  

«Widzieliście? Ja będę robił zakupy w tym kraju złodziei, teraz i potem. Wiem, 

jak ich traktować. Mają dużo pieniędzy i przychodzą robić zakupy u nas dla 

swoich kobiet. Bransolety nigdy nie są wystarczająco duże, a o cenę targują się 

całymi dniami. Mszczę się. Teraz pójdziemy do tego drugiego skorpiona. Chodź i 
ty, Piotrze. Janie, weź jajka.» 
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Idą do starca, który ma pola obok głównej drogi. Prowadzi ona do miasta od 

strony północnej, wzdłuż domów przedmieścia. To piękna droga, dobrze 

wybrukowana, z pewnością zbudowali ją Rzymianie. Brama miasta od strony 

wschodniej jest teraz bliska. Widać, że poza nią droga ciągnie się dalej prosto, z 

prawdziwie artystyczną osłoną, bo zmienia się w podwójny zacieniony portyk, 

podtrzymywany marmurowymi kolumnami. Ludzie przechodzą w jego 

orzeźwiającym cieniu, pozostawiając środek drogi dla osłów, wielbłądów, psów 
i koni. 

«Witaj! Sprzedasz nam chleba?» – pyta Tomasz. 

Starzec albo nie słyszy, albo nie chce słyszeć. Trzeszczenie urządzenia 

[wyciągającego wodę] jest istotnie tak wielkie, że trudno się usłyszeć. Piotr 
traci cierpliwość i krzyczy:  

«Zatrzymaj twojego Samsona! Przynajmniej odetchnie, aby nie umrzeć na 

moich oczach. I posłuchaj nas!» 

Człowiek zatrzymuje osła i patrzy z ukosa na rozmówcę, ale Piotr rozbraja go, 

mówiąc:  

«Ech! Nie jest słuszne dawać imię Samsona osłu? Jeśli jesteś Filistynem, 

powinno ci się podobać, bo jest obrazą dla Samsona. Jeśli jesteś Izraelitą, 

powinno ci się podobać, bo przypomina klęskę filistyńską. Widzisz, z tego 
powodu...» 

«Jestem Filistynem i jestem z tego dumny.» 

«Robisz dobrze. Będę i ja cię chwalił, jeśli nam dasz chleba.» 

«Ale czy nie jesteś Żydem?» 

«Jestem chrześcijaninem.» 

«Gdzie to jest?» 

«To nie jest miejsce. To jest Osoba. I ja należę do tej Osoby.» 

«Jesteś niewolnikiem?» 

«Jestem bardziej wolny niż każdy inny człowiek, bo ten, kto należy do tej 

Osoby, zależy już tylko od Boga.» 

«Czy mówisz prawdę? Nie zależy nawet od Cezara?» 

«Phiii! Czymże jest Cezar w porównaniu z Tym, za którym idę, i do którego 

należę, i w imię którego proszę cię o chleb?» 

«Ale gdzie jest ten Potężny?» 

«To ten człowiek tam, który patrzy tu i uśmiecha się. Jest Chrystusem, 

Mesjaszem. Czy nigdy nie słyszałeś o Nim?» 

«Tak. Król Izraela. Pokona Rzym?» 

«Rzym? Ależ cały świat i także Piekło.» 

«A wy jesteście dowódcami Jego [wojsk]? Tak ubrani? Może po to, żeby 

umknąć przed prześladowaniami wstrętnych Żydów?» 

«Tak i nie. Ale daj mi chleba. W czasie jedzenia ci to wyjaśnię.» 
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«Chleba? Ależ i wody, i wina, i stołki w cieniu, dla ciebie i dla towarzysza, i dla 

twego Mesjasza. Zawołaj Go.» 

Piotr biegnie szybko do Jezusa:  

«Chodź, chodź! Ten stary Filistyn da nam wszystko, czego chcemy. Sądzę 

jednak, że zasypie Cię pytaniami... Powiedziałem mu, kim jesteś... powiedziałem 
mu to w przybliżeniu. Ale jest przychylny.» 

Idą wszyscy do ogrodu warzywnego, gdzie człowiek już rozłożył ławy wokół 

prymitywnego stołu ustawionego w altanie z winorośli.  

«Pokój tobie, Ananiaszu. Niech ziemia rozkwitnie tu za twoją miłość i niech ci 

daje żyzny owoc.» 

«Dziękuję. Pokój i Tobie. Usiądź, usiądźcie. Anibo! Nubi! Chleba, wina, wody. 

Szybko» – starzec rozkazuje dwóm niewiastom.  

Z pewnością pochodzą z Afryki, gdyż jedna jest całkowicie czarna, ma grube 

wargi i włosy kręcone, druga – bardzo ciemna, chociaż o urodzie europejskiej. 
Starzec wyjaśnia:  

«Córki niewolnic mojej małżonki. Zmarła ona i zmarły te, które z nią przyszły. 

Córki pozostały. Górny i dolny Nil. Moja żona była stamtąd. Zakazane, co? Ja się 
o to nie troszczę. Nie jestem z Izraela, a niewiasty niższej rasy są spokojne.» 

«Nie jesteś z Izraela?» 

«Jestem siłą faktu, bo Izrael jest dla nas jak jarzmo na szyi. Ale... Ty jesteś 

Izraelitą i obrażam Cię moim mówieniem...» 

«Nie. Nie obrażam się. Chciałbym tylko, abyś i ty usłyszał głos Boga.» 

«Nie mówi do nas.» 

«To ty tak sądzisz. Mówię do ciebie... i to jest Jego głos.» 

«Ty jesteś Królem Izraela.» 

Niewiasty – które akurat przybyły z chlebem, wodą, winem i słyszą rozmowę o 

“królu” – zatrzymują się, oniemiałe. Spoglądają na młodego jasnowłosego 

mężczyznę, uśmiechającego się, pełnego godności, którego pan nazywa 

“królem”, a potem wycofują się, prawie czołgając się z szacunku. [Jezus mówi 
do nich:]  

«Dziękuję wam, niewiasty. Pokój także wam.» 

Potem, zwróciwszy się do starca:  

«Są młode... Możesz dalej wykonywać swoją pracę.» 

«Nie. Ziemia jest nawodniona i może poczekać. Mów choć trochę. Anibo, 

odepnij osła i daj mu schronienie. A ty, Nubi, rozlej ostatnie wiadra, a potem... 
Zatrzymasz się, Panie?» 

«Nie przeszkadzaj sobie więcej. Wystarczy Mi trochę się posilić, a potem wejdę 

do Askalonu.» 

«Nie przeszkadzasz mi. Idź zatem do miasta. Ale wieczorem przyjdź. Podzielimy 

się chlebem i solą... Pośpieszcie się! Ty – do chleba. A ty zawołaj Geteusza. 
Niech zabije koźlę i przygotuje je na wieczór. Idźcie.» 
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Dwie niewiasty odchodzą bez słowa.  

«A więc jesteś królem? A gdzie wojska? Herod jest okrutny, w każdej 

dziedzinie. Odbudował nam Askalon, ale dla swojej chwały. A teraz!... Ale Ty 

znasz lepiej ode mnie to, co jest hańbą Izraela. Jak to zrobisz?» 

«Mam tylko broń, która pochodzi od Boga.»  

«Miecz Dawida?» 

«Miecz Mojego słowa.» 

«O! Biedny marzycielu! Stępi się i utraci ostrość na brązie serc.» 

«Tak sądzisz? Moim celem nie jest królestwo świata. Dla was wszystkich 

pragnę Królestwa Niebieskiego.» 

«Dla nas wszystkich? I dla mnie też, Filistyna. Także dla moich niewolnic?»  

«Dla wszystkich. Dla ciebie i dla nich. I nawet dla największego dzikusa, który 

żyje pośród afrykańskich puszcz.» 

«Chcesz utworzyć królestwo tak wielkie? Dlaczego nazywasz je [Królestwem] 

Nieba? Mógłbyś je nazwać Królestwem Ziemi.» 

«Nie. Nie pojmuj tego niewłaściwie. Moje Królestwo jest Królestwem 

prawdziwego Boga. Bóg jest w Niebie. Dlatego to jest Królestwo Niebieskie. 

Każdy człowiek ma duszę przyobleczoną w ciało, a dusza może żyć tylko w 

Niebie. Ja chcę uleczyć duszę, usunąć z niej błędy i różne formy nienawiści. 
Pragnę doprowadzić ją do Boga przez dobroć i miłość.» 

«To mi się bardzo podoba. Inni... ja do Jerozolimy nie chodzę, ale wiem, że inni 

z Izraela od wieków nie mówią w ten sposób. Zatem Ty nas nie nienawidzisz?» 

«Nie nienawidzę nikogo.» 

Starzec zastanawia się, potem pyta:  

«A te dwie niewolnice też mają dusze jak wy z Izraela?» 

«Oczywiście. Nie są przecież schwytanymi dzikimi zwierzętami. Są 

nieszczęśliwymi stworzeniami. Trzeba je kochać. Czy ty je kochasz?» 

«Nie traktuję ich źle. Pragnę posłuszeństwa, ale nie używam bata i odżywiam je 

dobrze. Zwierzę źle odżywione nie pracuje – tak się mówi. Ale i człowiek 

wynędzniały nie przynosi korzyści. A ponadto urodziły się w domu. Widziałem je 

jako maleństwa. Zostaną teraz same, bo ja jestem bardzo stary. Wiesz, prawie 

osiemdziesiąt lat. One i Geteusz to pozostałość po moim domu z przeszłości. 

Przyzwyczaiłem się do nich jak do mebli. Zamkną mi oczy...» 

«A potem?...» 

«A potem... Hmm! Nie wiem. Pójdą służyć i dom się rozpadnie. To przykre. Stał 

się bogaty dzięki mojej pracy. Ta ziemia znowu stanie się piaszczysta, 

nieurodzajna... Ta winnica... Sadziliśmy ją z moją małżonką. I to rozarium. 

Egipskie, Panie. Odczuwam w nim zapach mojej małżonki... Wydaje mi się 

dzieckiem... jedyne dziecko już pogrzebałem... proch teraz, u jej stóp... 

Cierpienia... Lepiej umrzeć za młodu i nie widzieć tego... i śmierci, która 

nadchodzi przed...» 
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«Twój syn nie jest martwy ani twoja małżonka. Żyje nadal ich duch. Martwe 

jest ciało. Śmierć nie powinna przerażać. Śmierć jest życiem dla tego, kto 

pokłada nadzieję w Bogu i żyje sprawiedliwie. Myśl o tym... Idę do miasta. 

Powrócę wieczorem i poproszę cię o szopę na spoczynek z Moimi 

[apostołami].» 

«Nie, Panie. Mam wiele pustych pokoi. Ofiarowuję Ci je.» 

Judasz kładzie na stole pieniądze. 

«Nie. Nie chcę. Jestem z ziemi znienawidzonej przez was. Ale może jestem 

lepszy od panujących nad nami. Żegnaj, Panie.» 

«Pokój tobie, Ananiaszu.» 

Dwie niewolnice razem z Geteuszem – muskularnym starszym wieśniakiem – 

przybiegły, aby zobaczyć, jak odchodzi.  

«Pokój i wam. Bądźcie dobrzy. Żegnajcie.»  

Jezus dotyka lekko kręconych włosów Nubi i również jaśniejących i prostych 

Aniby, uśmiecha się do mężczyzny i odchodzi.  

Po niedługim czasie wchodzą do Askalonu, drogą z podwójnym portykiem, 

prowadzącą prosto do centrum miasta. Znać tu naśladownictwo [stylu] 

rzymskiego ze zbiornikami i źródłami, z placami, służącymi za forum, z wieżami 

wzdłuż murów, a wszędzie imię Heroda naniesione przez niego samego dla jego 

chwały, wziąwszy pod uwagę to, że Askalonici go nie uwielbiają. Jest duży ruch, 

a wzmaga się jeszcze bardziej w miarę upływu czasu i zbliżania się do centrum 

miasta. Jest ono otwarte, przestrzenne. Na morzu – błyski światła. Wydaje się 

ono zamknięte – jak turkus w objęciu czerwonego korala – przez domy rozsiane 

wzdłuż głębokiego łuku, który formuje wybrzeże. To nie zatoka, lecz prawdziwy 

łuk, cząstka koła. Słońce maluje je całe bladoróżowym kolorem. 

«Podzielimy się na cztery grupy. Ja odchodzę, a raczej wam pozwalam iść. 

Potem sam zdecyduję, [dokąd się udam]. Idźcie. Po godzinie nony spotkamy się 
u Bramy, przez którą weszliśmy. Bądźcie rozważni i cierpliwi.»  

Jezus patrzy, jak odchodzą. Został tylko z Judaszem, który oświadczył, że do 

“tych” on nic nie powie, bo są gorsi od pogan. Gdy jednak czuje, że Jezus chce 
chodzić tu i tam bez przemawiania, wtedy zmienia postanowienie i mówi:  

«Może wolałbyś zostać sam? Poszedłbym z Mateuszem, Jakubem i Andrzejem. 

Są najmniej zdolni...» 

«Idź więc. Żegnaj.» 

I Jezus obchodzi sam miasto, idąc wzdłuż i wszerz, nieznany pośród ludzi – 

zajętych, nie zauważających Go nawet. Tylko dwoje lub troje zaciekawionych 

dzieci podnosi głowy. Jakaś niewiasta ubrana prowokacyjnie zdecydowanym 

[krokiem] wychodzi Mu naprzeciw, z uśmiechem pełnym ukrytych myśli. Jezus 

patrzy na nią tak surowo, że ta – zaczerwieniwszy się i spuściwszy oczy – 

odchodzi. Na rogu jeszcze się odwraca. Jakiś wieśniak, który zaobserwował to 

wydarzenie, rzuca jej ostre słowo, więc ze wstydu – z powodu porażki – owija 

się płaszczem i ucieka. Dzieci natomiast krążą wokół Jezusa, patrzą na Niego, 
odpowiadają uśmiechem na Jego uśmiech. Jedno bardziej odważne pyta:  

«Kim jesteś?» 

«Jezusem» – odpowiada głaszcząc je.  
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«Co robisz?» 

«Czekam na przyjaciół.» 

«Z Askalonu?» 

«Nie, z Moich stron i z Judei.» 

«Jesteś bogaty? Bo ja jestem. Mój ojciec ma piękny dom i robi w nim dywany. 

Chodź obejrzeć. Jest tu blisko.»  

Jezus idzie sam z dzieckiem. Wchodzą długim korytarzem, który jest jakby 

zadaszoną uliczką. Jego półmrok ożywia jaśniejący w głębi skrawek morza, 
całego rozpalonego słońcem. Spotykają drobną, płaczącą dziewczynkę. 

«To Dina. Jest biedna, wiesz? Moja matka daje jej jedzenie. Jej matka nie może 

już zarabiać na życie, a ojciec zginął na morzu. Burza... gdy płynął z towarem z 

Gazy... po towar do portu Wielkiej Rzeki. Ponieważ rzeczy należały do mojego 

ojca, a ojciec Diny kierował naszym statkiem, dlatego teraz mama dba o nich. 

Jest jednak tak wiele dzieci, które zostały bez ojca... Co Ty na to powiesz? Musi 

być ciężko być sierotą i ubogim. Oto mój dom. Nie mów, że byłem na ulicy. 

Powinienem być w szkole, ale mnie odesłano, bo rozśmieszałem kolegów 
tym...» 

Wyciąga spod ubrania pajaca wystruganego z drewna, z kawałka miękkiego 

drewna, rzeczywiście bardzo śmiesznego. Ma drewniaki i bardzo karykaturalny 
nos.  

Jezus opanowuje uśmiech, który drży na Jego wargach, i mówi: 

«Może to jest nauczyciel, co? Albo krewny? To nieładnie.»  

«Nie. To przełożony synagogi żydowskiej. Jest stary i brzydki i zawsze się z 

niego śmiejemy.» 

«I to właśnie nie jest dobre. Jest z pewnością starszy od ciebie i...» 

«O! Jest stary, kuleje i jest prawie ślepy, a taki brzydki!... To nie moja wina, że 

tak jest!» 

«Nie, lecz jesteś w błędzie wyśmiewając się ze starca. Ty też, kiedy będziesz 

stary, będziesz brzydki. Przygarbisz się, będziesz miał niewiele włosów, 

będziesz źle widział i będziesz chodził z laską. Tak będziesz wyglądał. I co 

wtedy? Czy będzie ci się podobało, że wyśmieje cię jakieś dziecko nie okazujące 

szacunku? A poza tym po co wywoływać gniew nauczyciela i rozpraszać 

kolegów? To źle. Twój ojciec, gdyby o tym wiedział, ukarałby cię. Twojej matce 

sprawiłoby to cierpienie. Ja nic im nie powiem. Ty jednak daj Mi zaraz dwie 

rzeczy: obietnicę, że nie będziesz więcej popełniał tych uchybień, i tę kukiełkę. 
Kto ją zrobił?» 

«Ja, Panie... – mówi zasmucone dziecko, świadome teraz powagi swoich złych 

czynów... i dodaje: – Tak lubię obrabiać drewno! Czasem biorę wzór z kwiatów 

dywanu lub ze zwierząt, które są na nim przedstawione. Wiesz?... Smoki, 
sfinksy i jeszcze inne zwierzęta...» 

«To możesz robić. Jest tyle pięknych rzeczy na ziemi! Dajesz Mi więc obietnicę i 

oddasz Mi tę kukiełkę? W przeciwnym razie nie będziemy przyjaciółmi. 

Zachowam to na pamiątkę po tobie i będę się za ciebie modlił. Jak się 
nazywasz?» 
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«Aleksander. A co Ty mi dasz?» 

Jezus jest zakłopotany. Ma zawsze tak niewiele! Przypomina sobie jednak, że 

ma piękną zapinkę do kołnierza płaszcza. Szuka w torbie, znajduje, odpina i 

daje ją dziecku.  

«A teraz chodźmy. Uważaj jednak, bo nawet gdy odejdę, to nie przeszkodzi Mi 

wiedzieć o wszystkim. I jeśli się dowiem, że jesteś zły, powrócę tu i powiem 

wszystko twojej mamie.» 

Układ został zawarty. Wchodzą do domu. Za korytarzem jest wielki dziedziniec, 

po jego bokach – duże pomieszczenia, w których znajdują się krosna. Służąca, 

która otwarła, zaskoczona widokiem dziecka z nieznajomym, zawiadamia swą 
panią. Ta – niewiasta wysoka o bardzo łagodnym obliczu – nadbiega i pyta: 

«Czy chłopiec poczuł się źle?» 

«Nie, niewiasto. Przyprowadził Mnie, abym zobaczył dywany. Jestem 

cudzoziemcem.» 

«Chcesz coś kupić?» 

«Nie. Nie mam pieniędzy, ale mam przyjaciół, którzy lubią piękne rzeczy i są 

bogaci.» 

Niewiasta patrzy z zaciekawieniem na mężczyznę, który w ten sposób, bez 

wstydu przyznaje się do ubóstwa. Mówi: 

«Sądziłam, że jesteś jakimś panem. Masz zachowanie i wygląd wielkiego 

pana.» 

«Wcale nie. Jestem po prostu galilejskim rabbim: Jezusem z Nazaretu.» 

«Zajmujemy się handlem i nie mamy uprzedzeń. Wejdź i oglądaj.» 

Prowadzi Go, aby pokazać dywany, nad którymi pracują młode dziewczęta pod 

nadzorem pani. Dywany mają rzeczywiście wielką wartość dzięki wzorom i 

barwom. Wielkie, miękkie, można by rzec: kobierce kwiatów lub kalejdoskopy z 

klejnotów. Na innych, zmieszane z kwiatami, alegoryczne symbole: skrzydlate 
konie, syreny, smoki lub heraldyczne gryfy, podobne do naszych [wzorów]. 

Jezus podziwia: 

«Jesteś bardzo zręczna. Cieszę się, że mogłem to wszystko zobaczyć. I jestem 

zadowolony, że jesteś dobra.» 

«Skąd o tym wiesz?» 

«To widać na twojej twarzy. A twój syn mówił mi o Dinie. Bóg ci to wynagrodzi. 

Nawet nie wierząc bliska jesteś Prawdy, bo masz w sobie miłość.» 

«Jakiej prawdy?» 

«O Panu Najwyższym. Ten – kto kocha bliźniego, kto swej rodzinie i robotnikom 

okazuje miłość i rozszerza ją na nieszczęśliwych – ma już w sobie samym 

Religię. Ta mała to Dina, prawda?» 

«Tak. Jej matka umiera. Wezmę ją potem do siebie, ale nie do [pracy przy] 

dywanach. Jest zbyt mała i mizerna. Podejdź, Dino, do tego Pana.» 
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Dziewczynka o smutnym obliczu nieszczęśliwych dzieci podchodzi nieśmiało. 

Jezus głaszcze ją mówiąc: 

«Zaprowadzisz Mnie do twojej matki? Chciałabyś, żeby wyzdrowiała, prawda? 

Zaprowadź Mnie więc do niej. Żegnaj, niewiasto. Żegnaj i ty, Aleksandrze, i bądź 
dobry.» 

Wychodzi, trzymając dziewczynkę za rękę. 

«Jesteś jedynaczką?» – pyta. 

«Mam trzech młodszych braci. Ostatni nie poznał swego ojca.» 

«Nie płacz. Czy potrafisz uwierzyć, że Bóg może uzdrowić twoją matkę? Wiesz 

przecież, że istnieje jeden Bóg, który kocha ludzi... który ich stworzył... że 
szczególnie kocha dobre dzieci... że On wszystko może?» 

«Wiem o tym, Panie. Przedtem mój brat, Tolmesz, chodził do szkoły i w szkole 

był z Żydami. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o wielu rzeczach. Wiem, że On 

istnieje i że nazywa się Dżeowa i że nas ukarał, bo Filistyni byli dla Niego 

niedobrzy. Dzieci hebrajskie zawsze nam to wyrzucają. W tamtym jednak czasie 

ja nie istniałam ani moja mama, ani ojciec... Dlaczego więc...» – łzy przerywają 
jej słowa. 

«Nie płacz. Bóg cię kocha... ciebie także... i przyprowadził Mnie tutaj do ciebie i 

do twojej mamy. Czy wiesz, że Izraelczycy oczekują Mesjasza, który ma przyjść 

ustanowić Królestwo Niebieskie? Królestwo Jezusa, Odkupiciela i Zbawiciela 
świata?» 

«Wiem o tym, Panie. I oni straszą nas, mówiąc: “A wtedy biada wam!”» 

«A czy wiesz, co zrobi Mesjasz?» 

«Sprawi, że Izrael będzie wielki, a nas potraktuje bardzo źle.» 

«Nie. On odkupi świat, usunie grzech, nauczy nie grzeszyć. Będzie kochał 

ubogich, chorych, strapionych. Pójdzie do nich. Nauczy bogatych, zdrowych i 

szczęśliwych miłowania ich. Przypomni, że należy być dobrym, aby otrzymać 

Życie wieczne i szczęśliwe w Niebie. To uczyni i nikogo nie będzie uciskał.» 

«A jak się dowiemy, że to On?» 

«Będzie kochał wszystkich i uzdrawiał chorych, którzy będą w Niego wierzyć. 

On wybawi grzeszników i nauczy miłości.» 

«O! Gdyby tu przybył zanim umrze moja mama! Jakże bym wierzyła! Jak bardzo 

bym Go prosiła! Poszłabym Go szukać, aż bym Go znalazła, i powiedziałabym 

Mu: “Jestem biednym dzieckiem, bez ojca, moja matka umiera. W Tobie 

pokładam nadzieję.” Jestem pewna, że On by mnie przyjął, chociaż jestem 
Filistynką.» 

Cała wiara, prosta i silna, drży w głosie dziewczynki. Jezus uśmiecha się, 

patrząc na biedne maleństwo idące u Jego boku. Dziewczynka nie widzi tego 
promiennego uśmiechu, bo patrzy przed siebie, na dom teraz już bliski. 

Dochodzą do bardzo ubogiego domku w głębi zaułku. 

«To tutaj, Panie, wejdź...» 



 376 

Ubogi pokoik, siennik, a na nim – wyczerpane ciało. Troje dzieci, od dziesięciu 

do trzech lat, siedzi przy posłaniu. Wszędzie obraz nędzy i głodu. 

«Pokój tobie, niewiasto. Nie ruszaj się. Nie trudź się. Spotkałem twoją córeczkę 

i wiem, że jesteś chora. Przyszedłem. Czy chciałabyś wyzdrowieć?» 

Niewiasta bardzo słabym głosem odpowiada: 

«O, Panie!... Dla mnie już wszystko skończone!...» – i płacze. 

«Twoja córka doszła do wiary, że Mesjasz mógłby cię uzdrowić. A ty?» 

«O! Ja też bym uwierzyła, gdzież jednak jest Mesjasz?» 

«Jestem Nim Ja, który z tobą mówię.» 

Jezus – który stał pochylony nad posłaniem i szeptał te słowa blisko twarzy 

chorej – teraz prostuje się i woła: 

«Chcę tego. Bądź uzdrowiona!» 

Dzieci niemal boją się Jego majestatycznego wyglądu i stoją wokół posłania 

matki. Na ich twarzach maluje się zaskoczenie. Dina przyciska ręce do piersi. 

Promyk nadziei i szczęścia błyszczy na jej twarzyczce. Ciężko oddycha, jeśli 

można tak powiedzieć, tak wielkie jest jej wzruszenie. Ma otwarte usta, aby 

powiedzieć coś, co już szepcze jej serce. Widzi, jak jej matka, przedtem 

woskowa i wyczerpana, teraz – jakby przyciągana i przenikana jakąś siłą – 

podnosi się, by usiąść, a potem wciąż z oczami utkwionymi w Zbawicielu, 

wstaje. Dina wydaje okrzyk: «Mamusiu!» 

Wypowiedziała słowo, które wypełniało jej serce!...  

A potem inne: «Jezu!» 

I obejmując matkę, zmusza ją do uklęknięcia. Mówi: «Uwielbiaj! Uwielbiaj! To 

On, ten, o którym nauczyciel Tolmesza mówił: “Mesjasz zapowiedziany przez 
Proroków”.» 

«Uwielbiajcie prawdziwego Boga, bądźcie dobrzy, pamiętajcie o Mnie. 

Żegnajcie» [– mówi Jezus.] 

Wychodzi szybko, podczas gdy one obydwie, szczęśliwe, pozostają z twarzami 

przy ziemi... 

81. [OPOWIADANIE O] NAUCZANIU I CUDZIE W ASKALONIE 

Napisane 15 lipca 1945. A, 5662-5673 

Posłuszne otrzymanemu nakazowi małe grupki apostołów podchodzą jedna po 

drugiej do bram miasta. Jezusa jeszcze nie ma. Wkrótce jednak nadchodzi małą 
dróżką, wzdłuż murów.  

«Nauczycielowi musiało pójść dobrze – mówi Mateusz. – Zobaczcie, jak się 

uśmiecha.» 

Wychodzą Mu na spotkanie i przechodzą razem przez bramę, idąc ponownie 

główną drogą, biegnącą wzdłuż ogrodów warzywnych przedmieścia. Jezus pyta 
ich: 

«I co? Co robiliście? Jak wam poszło? » 
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«Bardzo źle» – mówią razem Iskariota i Bartłomiej. 

«Dlaczego? Co wam się przydarzyło?» 

«O mało co, a zostalibyśmy ukamienowani. Musieliśmy uciekać. Odejdźmy z 

tego barbarzyńskiego kraju. Wróćmy tam, gdzie nas kochają. Ja tu nie będę 

więcej przemawiać. Nie chciałem mówić. Potem mnie przekonano, a Ty mnie nie 

powstrzymałeś. A przecież Ty znasz wydarzenia...» – Iskariota jest 

zaniepokojony.  

«Ale co ci się stało?» 

«Ech! Poszedłem z Mateuszem, Jakubem i Andrzejem. Udaliśmy się na plac 

sądów, bo tam są ludzie dystyngowani, którzy mają czas do tracenia go na 

wysłuchiwanie tego, kto mówi. Zadecydowaliśmy, że będzie mówił Mateusz, 

najbardziej nadający się do publicznego przemawiania i do takich właśnie 

klientów. I on rozpoczął. Zwrócił się do dwóch, którzy procesowali się, aby 

zdobyć pole przypadające w zagmatwanym spadku: “Nie miejcie do siebie 

nienawiści z powodu tego, co ginie i czego nie można zabrać ze sobą do 

drugiego życia. Ale miłujcie się, aby móc się cieszyć dobrami wiecznymi, 

zdobywanymi nie inną walką, jak tylko pokonywaniem złych namiętności, które 

powinno się zwalczać, aby zwyciężyć i posiąść Dobro.” Prawda, że tak 

powiedziałeś? A potem kontynuował, gdy dwóch lub trzech podeszło, aby 

posłuchać. “Posłuchacie Prawdy, która poucza świat, aby mógł posiąść pokój. 

Widzicie, że cierpi się z powodu zbytniego zainteresowania rzeczami, które 

giną. Ale ziemia nie jest wszystkim. Jest jeszcze Niebo. A w Niebie jest Bóg, tak 

jak na ziemi jest teraz Jego Mesjasz. On nas posyła, aby wam ogłosić, że czas 

Miłosierdzia nadszedł i że nie ma grzesznika, który mógłby powiedzieć: „nie 

zostanę wysłuchany‟. Jeśli bowiem ktoś naprawdę żałuje, ten otrzymuje 

przebaczenie, zostaje wysłuchany, jest kochany i zaproszony do Królestwa 

Bożego.” Wielu ludzi zgromadziło się wtedy i byli tacy, którzy słuchali z 

szacunkiem. Inni stawiali pytania, przeszkadzając Mateuszowi. Ja sam nigdy nie 

odpowiadam, ażeby nie psuć mojego przemówienia. Mówię i odpowiadam 

poszczególnym osobom na końcu. Niech zapamiętają sobie to, co chcemy 

powiedzieć, i niech milczą. Ale Mateusz miał zamiar odpowiedzieć 

natychmiast!... I także nas zaczynali wypytywać. Ale był także ktoś, kto 

uśmiechał się szyderczo, mówiąc: “Oto nowy szaleniec! Z pewnością przychodzi 

z tej izraelskiej nory. To są chwasty, które się plenią wszędzie: Żydzi! Oto 

właśnie, oto ich odwieczne bujdy! Mają za kompana Boga. Posłuchaj ich! Jest na 

ostrzu ich miecza i w kwasie ich języka. Oto, proszę! Teraz wciągają w to swego 

Mesjasza. Jakiś nowy szaleniec, który nas będzie nękał, jak zawsze było przez 
wieki. Zaraza na Niego i na całą rasę!” 

Wtedy straciłem cierpliwość. Odsunąłem na bok Mateusza, który nadal mówił 

uśmiechając się, jakby mu okazano cześć. Zacząłem mówić ja, biorąc 

Jeremiasza za podstawę mojego przemówienia: “Oto wody wychodzą z północy 

i stają się potokiem, który zalewa...” “Na ich szum” – powiedziałem – bo kara 

Boga nad wami, zła raso, będzie jak szum wielu wód... I będą wojska, i 

uzbrojeni na ziemi, i niebiescy procarze z Niebios... Wszyscy powstali na rozkaz 

Głowy Ludu Bożego, aby ukarać was za waszą krnąbrność... Na ich odgłos 

utracicie moc, opadnie pycha, serca, ramiona, uczucia, wszystko. Wygubieni 

zostaniecie, resztki wyspy grzechu, bramo Piekła! Powróciliście do buty, bo 

Herod was odbudował? Ale jeszcze bardziej zgoleni zostaniecie... będziecie 

całkiem łysi... nie do naprawienia... dotknięci wszelką karą w miastach i 

wioskach, w dolinach i na równinach. Proroctwo jeszcze nie umarło...” I 

chciałem mówić dalej, ale rzucili się na nas i tylko dlatego, że opatrznościowo 

przejeżdżała karawana drogą, mogliśmy umknąć, bo już leciały kamienie. 

Uderzyli w wielbłądy i w ich poganiaczy i zrobiło się zbiegowisko, a my 
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wymknęliśmy się. Potem staliśmy spokojnie na jakimś podwórku przedmieścia. 

Ach, ja nie przyjdę tu więcej...» [– kończy opowiadanie Judasz.] 

«Wybacz, ale ich obraziłeś! To twoja wina! Teraz można zrozumieć, dlaczego 

przyszli tak wrogo nastawieni, aby nas wypędzić! – wykrzykuje Natanael. 

Potem mówi dalej: – Posłuchaj, Nauczycielu. My – to znaczy Szymon, syn Jony, 

ja i Filip – poszliśmy w stronę wieży, która wychodzi na morze. Tam byli 

marynarze i właściciele statków, którzy ładowali towary na Cypr i do Grecji, i 

także jeszcze dalej. I przeklinali słońce, kurz, zmęczenie. Przeklinali swój los 

Filistynów, niewolników despotów – jak mówili – a przecież mogliby być 

królami. I bluźnili na proroków, na świątynię i na nas wszystkich. Chciałem 

stamtąd odejść, lecz Szymon nie chciał i stwierdził: “Nie, przeciwnie! To są 

właśnie ci grzesznicy, do których mamy się zbliżyć. Nauczyciel zrobiłby to, więc 

i my powinniśmy to uczynić.” “Mów zatem ty” – powiedziałem ja i także Filip. “A 

jeśli sobie nie poradzę?” – zapytał Szymon. “Wtedy ci pomożemy” – 

odrzekliśmy.  

Szymon podszedł wtedy uśmiechnięty do dwu, którzy, spoceni, usiedli na 

wielkiej pace towarów, której nie udało im się władować na statek. Powiedział: 

“Ciężka, co?” “Strasznie ciężka, bo jesteśmy zmęczeni. A trzeba zakończyć 

ładowanie, bo właściciel tego chce. Chce odpłynąć w godzinie spokoju wód, bo 

tego wieczoru morze będzie bardziej wzburzone i trzeba będzie mijać skały 

podwodne, żeby uniknąć niebezpieczeństwa”. “Skały podwodne w morzu?” 

“Tak. Tam gdzie się kotłuje woda. Brzydkie miejsca.” “Prądy, ech? Oczywiście! 

Wiatr z południa obraca grzbiety fal i powoduje ich zderzanie się z tym 

prądem...” “Jesteś marynarzem?...” “Rybakiem. Wód słodkich. Ale woda jest 

zawsze wodą, a wiatr – wiatrem. I ja napiłem się [wody] nie jeden raz... i 

ładunek poszedł na dno nie jeden raz. Piękny i brzydki jest nasz zawód. Ale we 

wszystkim jest piękno i brzydota, dobro i zło. Na żadnym miejscu nie ma też 

samych złych ludzi ani żadna rasa nie jest cała okrutna. Z odrobiną dobrej woli 

można zawsze dojść do porozumienia i wszędzie są ludzie szlachetni. No, dalej! 

Chcę wam pomóc”, i Szymon zawołał Filipa mówiąc: “No, naprzód! Chwyć tam, a 

ja złapię tu... a ci porządni ludzie poprowadzą nas tam, na statek, do ładowni.” 

Filistyni jednak nie chcieli, ale potem nie przeszkadzali. Położywszy na miejscu 

pakę i inne jeszcze [towary], które były na pokładzie, Szymon zaczął wychwalać 

statek – jak on to potrafi – i morze, miasto tak piękne, widziane od morza. 

Okazał zainteresowanie żeglugą morską z miasta do miast innych krajów. I 

wszyscy wokół, wszyscy, dziękowali mu i chwalili go... Aż jeden zapytał: “A ty 

skąd jesteś? Mieszkasz nad Nilem?”“Nie, nad Morzem Galilejskim. Ale, jak 

widzicie, nie jestem tygrysem.” “To prawda. Szukasz pracy?” “Tak.” “Biorę cię, 

jeśli chcesz. Widzę, że jesteś zdolnym żeglarzem” – mówi właściciel. “Nie, to ja 

biorę ciebie.” [– odpowiedział mu Piotr.] “Mnie? Ale czyż nie powiedziałeś, że 

szukasz pracy?” “To prawda. Moją pracą jest prowadzenie ludzi do Mesjasza 

Bożego. Ty jesteś też człowiekiem. Jesteś więc pracą dla mnie.” “Ale ja jestem 

Filistynem!” “I co chcesz przez to powiedzieć?” “Chcę powiedzieć, że wy nas 

nienawidzicie, prześladujecie nas od najdawniejszych czasów. Mówili to wasi 

przywódcy, zawsze...” “Prorocy, co? Ale teraz Prorocy są głosami, które więcej 

nie rozbrzmiewają. Teraz jest Jeden: wielki, święty – Jezus. On nie krzyczy, ale 

wzywa przyjacielskim głosem. On nie przeklina, lecz błogosławi. Nie przynosi 

nieszczęść, lecz je usuwa. Nie kieruje się nienawiścią i nie chce, aby ludzie się 

nienawidzili. I kocha wszystkich, i chce, abyśmy kochali też nieprzyjaciół. W 

Jego Królestwie nie będzie już zwycięzców ani zwyciężonych; nie będzie już 

wolnych i niewolników; nie będzie przyjaciół i nieprzyjaciół. Nie będzie już 

więcej tych szkodliwych różnic, które przyszły przez ludzką nikczemność. Będą 

w nim tylko Jego naśladowcy, to znaczy ludzie żyjący miłością, wolnością, 

zwyciężający wszystko to, co jest brzemieniem i bólem. Proszę was, zechciejcie 

uwierzyć w moje słowa i pragnijcie Jego. Proroctwa zostały zapisane... ale On 
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jest większy niż Prorocy, a dla tego, kto Go kocha, proroctwa zostały zniesione. 

Widzicie to wasze piękne miasto? Jeszcze piękniejsze odnajdziecie w Niebie, 
jeśli dojdziecie do miłowania Pana naszego Jezusa, Chrystusa Bożego.” 

Tak mówił Szymon, dobrotliwy i natchniony równocześnie. Wszyscy go słuchali 

z uwagą i szacunkiem. Tak, z szacunkiem. Potem z jakiejś ulicy wylegli krzycząc 

mieszkańcy miasta, uzbrojeni w kije i kamienie. Zobaczyli nas i rozpoznali po 

innym odzieniu, że jesteśmy cudzoziemcami... i to cudzoziemcami – teraz 

rozumiem – należącymi do twojej rasy, o Judaszu. I uznali nas za ludzi twojego 

pokroju. Gdyby nas nie obronili ci ze statku, już bylibyśmy martwi! Spuścili 

szalupę i przewieźli nas drogą morską na plażę, blisko ogrodów południowych. 

Powróciliśmy stamtąd wraz z hodowcami kwiatów dla miejscowych bogaczy. 
Ale ty, Judaszu, niszczysz wszystko! Po co to obrzucanie [ich] obelgami?» 

«To jest przecież prawda.» 

«Ale trzeba umieć się nią posługiwać. Przecież Piotr nie kłamał, a potrafił 

przemawiać!» – odpowiada Natanael.  

«O, ja... usiłowałem postawić się na miejscu Nauczyciela i pomyślałem: On 

byłby w taki sposób łagodny. To i ja także...» – mówi z prostotą Piotr.  

«Ja lubię sposób mocny. Jest bardziej królewski.» 

«To twój stały pogląd! Mylisz się, Judaszu. To już rok, jak Nauczyciel pragnie 

wyprostować twoje przekonanie. Ale nie może cię doprowadzić do poprawy. 

Jesteś tak uparty w błędzie jak ci Filistyni, na których się rzucasz» – gani go 
Szymon Zelota. 

«Kiedyż mnie poprawiał pod tym względem? A ponadto każdy ma swój sposób i 

nim się posługuje » [– broni się Judasz.] 

Szymon Zelota aż podskoczył na te słowa. Patrzy na Jezusa, który milczy i – 

przypominając [o czymś] spojrzeniem – odpowiada mu lekkim 
porozumiewawczym uśmiechem.  

«To nie jest powód... – mówi spokojnie Jakub, syn Alfeusza, i kontynuuje: – 

Jesteśmy tu, żeby poprawiać siebie, zanim zaczniemy poprawiać [innych]. 

Nauczyciel stał się najpierw naszym Nauczycielem. Nie byłby nim, gdyby nie 

chciał, żebyśmy zmieniali nasze przyzwyczajenia i poglądy.» 

«Był Nauczycielem mądrości...» [– odzywa się Judasz.] 

«Był?... Jest.» – mówi poważnie Tadeusz.  

«Co za subtelności! Jest, tak, jest.» 

«Jest także Nauczycielem czegoś innego. Nie tylko mądrości. Jego pouczanie 

dotyczy wszystkiego, co jest w nas. On jest doskonały, my – niedoskonali. 

Usiłujmy więc stać się takimi...» – radzi łagodnie Jakub, syn Alfeusza.  

«Nie widzę, żebym popełnił grzech. To dlatego, że to plemię jest przeklęte... 

Wszyscy nikczemni...» 

«Nie, nie możesz tak mówić – przerywa [Judaszowi] Tomasz. – Jan poszedł do 

najniższych: do rybaków, którzy przynosili ryby na targ. I popatrz na tę mokrą 

torbę. To wyborna ryba. Pozbawili się zarobku, aby nam ją dać. Obawiając się, 

że ryba z rannego [połowu] wieczorem nie będzie już świeża, powrócili na 

morze i zabrali nas ze sobą. Wydawało się, że jesteśmy na Jeziorze Galilejskim. 

Zapewniam cię, że przypominało je miejsce, przypominały je łodzie pełne 
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uważnych twarzy, a jeszcze bardziej przypominał je Jan. Wydawał się drugim 

Jezusem. Z jego uśmiechniętych ust wychodziły słodkie jak miód słowa, a jego 

uśmiech promieniował jak drugie słońce. Jakże był do Ciebie podobny, 

Nauczycielu! Byłem tym wzruszony. Pozostaliśmy trzy godziny na morzu w 

oczekiwaniu aż sieci rozciągnięte pośród boi napełnią się rybami. To były trzy 

szczęśliwe godziny. Potem chcieli Cię zobaczyć. Ale Jan powiedział: 

“Wyznaczam wam spotkanie w Kafarnaum”, tak jakby powiedział: “Wyznaczam 

wam spotkanie na placu waszej wioski”. A jednak przyrzekli: “Przyjdziemy”, i 

zapamiętali to. I musieliśmy walczyć, aby nas zbytnio nie przeciążyli rybami. 

Dali nam tę najpiękniejszą. Chodźmy ją upiec. Dziś wieczorem – wielkie 
przyjęcie, aby wynagrodzić wczorajszy post.» 

«Ale cóż im powiedziałeś?» – pyta osłupiały Iskariota.  

«Nic nadzwyczajnego. Mówiłem o Jezusie» – odpowiada Jan.  

«Ale jak o Nim mówiłeś! Także Jan wziął [za podstawę przemówienia] 

Proroków. Ale [przedstawił] ich inaczej» – wyjaśnia Tomasz.  

«Inaczej?» – pyta oszołomiony Iskariota.  

«Tak. Ty wydobyłeś z Proroków surowość, on – słodycz. Bo ich surowość jest w 

końcu tylko i wyłącznie miłością, choćby gwałtowną, ale zawsze miłością ku 

duszom. Oni chcieliby, ażeby wszystkie dusze były wierne Panu. Nie wiem, czy 

dobrze to przemyślałeś, ty, wychowany pośród uczonych w Piśmie. Ja – tak, 

chociaż jestem złotnikiem. Także złoto trzeba kuć i obrabiać w żarze, ale po to, 

by je uczynić piękniejszym. Nie z powodu nienawiści, lecz – z miłości. 

Rozumiem to może dlatego, że jestem złotnikiem. [Jan] wziął Zachariasza i jego 

proroctwo na temat Chadraku i Damaszku i doszedł do miejsca: “Askalon, 

widząc to, z bojaźni zadrży, podobnie Gaza pogrąży się w trwodze i Ekron 

zawiedzie się w nadziei. Król z Gazy będzie usunięty...” i zaczął wyjaśniać, jak 

to wszystko się przydarzyło, bo człowiek oderwał się od Boga. Mówił o przyjściu 

Mesjasza, który jest przebaczeniem i miłością. Przyrzekł, że ludzie, którzy pójdą 

za Nauką Mesjasza, dojdą do posiadania godności królewskiej wiecznej i 

nieskończonej w Niebie, zamiast do biednej godności królewskiej, której 

synowie ziemi życzą sobie dla swego narodu. Powiedzieć to – to nic... Ale 

gdybyście go słyszeli... Wydawało się, że słychać muzykę i że unoszą nas 

aniołowie. I oto Prorocy – przez których ty otrzymałeś razy kijem – nam dali 
wyśmienite ryby.»  

Judasz milczy oszołomiony.  

«A wy?» – pyta Nauczyciel kuzynów i Zelotę.  

«My poszliśmy w stronę doku, gdzie pracowali uszczelniacze statków. Także my 

woleliśmy iść do biednych. Ale byli tam i bogaci Filistyni, czuwający nad budową 

swych statków. Nie wiedzieliśmy, kto ma mówić, i wtedy, jak dzieci, zagraliśmy 

w punkty. Juda rzucił kostki i zdobył siedem punktów, ja – cztery, Szymon – 
dwa. Przypadło na Judę i mówił» – wyjaśnia Jakub, syn Alfeusza.  

«Co powiedziałeś?» – dopytują się wszyscy.  

«Powiedziałem po prostu, kim jestem, i że ze względu na ich gościnność proszę 

o łaskę przyjęcia słowa pielgrzyma. [Powiedziałem,] że widzę w nich braci 

mających to samo pochodzenie i cel oraz nadzieję – nie wspólną, lecz pełną 

miłości, że mogę doprowadzić ich do domu Ojca i do nazywania braćmi na 

wieczność, w wielkiej radości Nieba.  
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Powiedziałem następnie: Nasz prorok Sofoniasz rzekł: „I będzie wybrzeże 

morskie pastwiskiem – lęgowiskiem pasterzy i miejscem na zagrody dla trzód. 

Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy: tam będą oni paśli swe stada, 

w domach Askalonu będą się wieczorem wylegiwali‟. I rozwinąłem myśl, 

mówiąc: “Najwyższy Pasterz przybył do was uzbrojony nie w strzały, lecz w 

miłość. On powołuje się na przeszłość jedynie po to, by wyrazić ludziom Swe 

współczucie z powodu wielkiego zła, jakie sobie wyrządzają i jakie sobie 

wyrządzali, jak szalone dzieci, z nienawiści, podczas gdy mogli uniknąć tylu 

cierpień dzięki wzajemnej miłości, gdyż są braćmi. Ta ziemia – powiedziałem – 

będzie miejscem świętych pasterzy, sług Pasterza Najwyższego, którzy już 

wiedzą, że tu będą mieć swe pastwiska najżyźniejsze i najlepsze stada, a ich 

serca, pod koniec życia, będą mogły odpocząć, myśląc o waszych sercach, o 

sercach waszych synów, bardziej bliskich niż domy przyjaciół, bo będą miały za 
nauczyciela Jezusa, naszego Pana.”  

Zrozumieli mnie. Zadawali mi, czy raczej nam, pytania. I Szymon opowiedział o 

swym uleczeniu, mój brat o Twojej dobroci względem ubogich. Oto dowód: 

pełna sakwa dla biednych, których spotkamy po drodze. I nam Prorocy nie 
przynieśli zła...» 

Iskariota zamilkł.  

«No cóż – mówi pocieszając go Jezus – innym razem Judasz zrobi lepiej. Sądził, 

że dobrze robi, postępując w ten sposób. Działając więc w uczciwym celu nie 

zgrzeszył w żaden sposób. Jestem zadowolony także z niego. Nie jest łatwe 

apostołowanie. Ale potem się nauczy. Jedno Mi się nie podoba. To, że nie 

miałem tych pieniędzy wcześniej i że was nie znalazłem. Byłyby potrzebne dla 
pewnej nieszczęśliwej rodziny.» 

«Możemy iść z powrotem. Jest jeszcze wcześnie... Ale, wybacz, Nauczycielu. Jak 

ją znalazłeś. Co zrobiłeś? Naprawdę nic? Nie ewangelizowałeś?»  

«Ja? Spacerowałem. Milczeniem powiedziałem pewnej nierządnicy: “Porzuć 

swój grzech”. Spotkałem dziecko, łobuza, którego ewangelizowałem, 

wymieniając z nim podarunki. Dałem mu zapinkę, którą Maria Salome przypięła 

Mi do płaszcza w Betanii, a on dał Mi to...» – Jezus wyjmuje karykaturalną 

kukiełkę. Wszyscy patrzą i śmieją się. 

«Następnie poszedłem obejrzeć wspaniałe dywany, które pewien mieszkaniec 

Askalonu wytwarza i sprzedaje w Egipcie i gdzie indziej... Potem pocieszyłem 
małą dziewczynkę, która utraciła ojca, i uzdrowiłem jej matkę. To wszystko.» 

«I to wydaje Ci się czymś małym?» 

«Tak, bo potrzebne były także pieniądze, a Ja ich nie miałem.» 

«Ależ wracamy tam... my, którzy... z nikim się nie sprzeczaliśmy» – mówi 

Tomasz. 

«A twoja ryba?» – żartuje Jakub, syn Zebedeusza. 

«Ryba? Oto ona. Wy, którzy macie na sobie klątwę, idźcie do starca 
udzielającego nam gościny i zacznijcie ją oporządzać. My idziemy do miasta.» 

«Tak – zgadza się Jezus. – Ja jednak wskażę wam dom z daleka. Będzie tam 

wielu ludzi. Nie pójdę tam. Zatrzymaliby Mnie. Nie chcę obrazić oczekującego 

nas gospodarza, uchybiając jego zaproszeniu. Brak grzeczności jest zawsze 
sprzeczny z miłością.»  
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Iskariota jeszcze niżej spuszcza głowę i staje się bardzo czerwony. Zmienia tak 

bardzo kolor, przypominając sobie, ile razy popełnił ten błąd. Jezus mówi dalej: 

«Wy pójdziecie do domu poszukać dziewczynkę. Jest tam tylko jedna córka, nie 

możecie się pomylić. Dacie jej tę sakiewkę i powiecie: “Bóg ci to posyła, bo 

potrafiłaś uwierzyć. To dla ciebie, dla mamy i dla młodszych braci.” Nic więcej. I 
zaraz wracajcie. Chodźmy.» 

Grupa rozdziela się. Jezus, Jan, Tomasz i kuzyni idą do miasta, podczas gdy inni 

udają się do domu filistyńskiego ogrodnika. 

82. JEZUS W MAGDALGAD. ZNISZCZENIE POGAŃSKIEGO BOŻKA 

Napisane 16 lipca 1945. A, 5673-5684 

Askalon i jego warzywniki to już tylko wspomnienie. W świeżości wspaniałego 

poranka – zostawiając morze za Sobą – Jezus kieruje się z [uczniami] ku 

pagórkom, całym w zieleni, niskim, lecz pełnym wdzięku, wznoszącym się nad 

urodzajną doliną. Apostołowie, wypoczęci i zadowoleni, są radośni. Rozmawiają 

o Ananiaszu, jego niewolnikach, o Askalonie, o wrzawie, jaką zastali w mieście, 
gdy poszli zanieść pieniądze Dinie. Tomasz mówi: 

«Doświadczyłem ucisku Filistynów. Nienawiść i miłość przejawiają się 

właściwie tak samo. Nie ucierpiałem z powodu ich nienawiści, lecz niewiele 

brakowało, żeby mnie poranili swą miłością. Ci ludzie, których zachwycił cud, o 

mało co nie wtrącili nas do więzienia, żebyśmy tylko powiedzieli, gdzie jest 

Nauczyciel. A co za wrzawa! Prawda, Janie? Miasto wrzało jak kocioł. Ci, którzy 

byli obrażeni, nie chcieli słuchać racji i szukali Żydów, aby ich obić. Ci, którzy 

doświadczyli cudu lub ich przyjaciele, usiłowali przekonać pierwszych, że 

przechodził jakiś bóg. Prawdziwy zamęt! Mają o czym mówić miesiącami! 

Problem polega na tym, że dyskutują bardziej kijami niż językami. Zresztą... są 
u siebie, niech robią, co chcą.» 

«Jednak... nie są źli...» – zauważa Jan. 

«Nie. Tylko wiele rzeczy ich zaślepia» – odpowiada Zelota. 

Jezus nie odzywa się przez dobry odcinek drogi. Potem mówi: «Udaję się teraz 

tą dróżką w góry, a wy idźcie dalej do Azot. Uważajcie. Bądźcie uprzejmi, 

łagodni, cierpliwi. Jeśli nawet was wyśmieją, znieście to ze spokojem, jak 

wczoraj zrobił to Mateusz, a Bóg wam pomoże. O zachodzie słońca wyjdźcie, 
idąc blisko stawu, który jest w pobliżu Azot. Tam się spotkamy.» 

«Ależ, Panie, nie pozwolę ci iść samemu! – wykrzykuje Iskariota – To są ludzie 

gwałtowni!... To nieostrożność.» 

«Nie bójcie się niczego, jeśli chodzi o Mnie. Idź, idź, Judaszu, i bądź roztropny. 

Żegnaj. Pokój niech będzie z wami.» 

Dwunastu odchodzi bez zbytniego entuzjazmu. Jezus patrzy, jak odchodzą, a 

potem wspina się na pagórek ścieżką chłodną, zacienioną. Wzgórze porastają 

zagajniki oliwne, orzechowe, figowe i winnice zadbane i już obiecujące obfite 

zbiory. W miejscach bardziej poziomych są poletka zbóż, a na pochyłych pasą 

się jasne kozy na zielonej trawie. Jezus dochodzi do pierwszych domów wioski. 

Już ma wejść, gdy spotyka dziwny pochód, złożony z kobiet i mężczyzn 

wykrzykujących naprzemian zawodzącą pieśń. Wszyscy wykonują rodzaj tańca 

wokół kozła, który idzie z oczyma przewiązanymi, bity. Krwawią mu już golenie, 

bo potykał się i przewracał na kamienie ścieżki. Druga grupa, która tak samo 

wykrzykuje i zawodzi, porusza się wokół wyrzeźbionego posągu, naprawdę 
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szkaradnego. Wysoko wznoszą tygle i rozżarzone węgle. Ożywiają [płomień] 

rzucając nań żywicę i sól, a przynajmniej takie mam wrażenie, gdyż pierwsza 

wydaje zapach terebintu, a druga skwierczy w ogniu, jak to czyni sól. Ostatnia 
grupa otacza derwisza, przed którym kłaniają się nisko, krzycząc: 

«Przez twoją moc!» (mężczyźni) 

«Ty jeden to potrafisz!» (kobiety) 

«Odsuń czary!» (kobiety) 

«Błagaj bóstwo!» (mężczyźni)  

«Ocal tę kobietę!» (kobiety) 

I wszyscy razem z piekielnym wrzaskiem: 

«Śmierć wróżbiarce!» 

A potem na nowo, zmieniając nieco: 

«Przez twoją moc!» (mężczyźni) 

«Ty jeden to potrafisz!» (kobiety) 

«Rozkaż bóstwu!» (mężczyźni) 

«Niech ją wskaże!» (kobiety) 

«Rozkaż capowi!» (mężczyźni) 

«Niech wskaże wróżbiarkę!» (kobiety) 

I krzyki jakby potępieńców: 

«Która nienawidzi dom Fary!» 

Jezus zatrzymuje mężczyznę z ostatniej grupy i pyta łagodnie:  

«Co się tu dzieje? Jestem cudzoziemcem...» 

Pochód zatrzymał się na chwilę – aby uderzyć kozła, rzucić żywicę na żarzące 

się węgle i złapać oddech – więc mężczyzna wyjaśnia:  

«Małżonka Fary, możnego z Magdalgad, umiera przy porodzie. Ktoś, kto ją 

nienawidzi, rzucił urok. Wnętrzności się związały i dziecko nie może się urodzić. 

Szukamy wróżbiarki, aby ją zabić. Tylko w taki sposób żona Fary zostanie 

ocalona. A jeśli nie znajdziemy wróżki, poświęcimy kozła, aby prosić o 
najwyższe miłosierdzie boginię Matrycę.»  

Pojmuję, że ta pokraczna kukła to bogini... 

«Zatrzymajcie się. Potrafię uleczyć niewiastę i ocalić syna. Przekażcie to 

kapłanowi» – mówi Jezus mężczyźnie i dwóm innym, którzy podeszli.  

«Jesteś lekarzem?» 

«Kimś więcej.» 

Trzech mężczyzn przedziera się przez tłum i idzie do kapłana - bałwochwalcy. 

Rozmawiają z nim. Słychać szmer. Procesja, która ponownie ruszyła, 
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zatrzymuje się. Okazały kapłan w wielobarwnych szatach daje znak Jezusowi i 

nakazuje:  

«Młody człowieku, podejdź tutaj!» 

Kiedy Jezus jest już blisko, pyta:  

«Czy prawdą jest to, co mówisz? Uważaj, bo jeśli nie wypełnisz tego, co 

obiecujesz, pomyślimy, że duch wróżbiarki wcielił się w Ciebie, i zabijemy Cię 
zamiast niej.»  

«To prawda. Zaprowadźcie Mnie natychmiast do niewiasty i dajcie mi w 

międzyczasie kozła. Jest Mi potrzebny. Odwiążcie mu opaskę i przyprowadźcie 
Mi go tutaj.» 

Robią to. Prowadzą do Jezusa biedne zwierzę, oszołomione, chwiejące się, 

krwawiące. Jezus głaszcze jego gęstą, ciemną sierść.  

«Teraz jednak trzeba Mnie słuchać bez zastrzeżeń. Zrobicie to?» 

«Tak!» – krzyczy tłum.  

«Chodźmy. Nie krzyczcie już, nie palcie kadzideł. Nakazuję to.» 

Idą. Wchodzą do wioski i lepszą drogą dochodzą do domu usytuowanego w 

środku sadu. Krzyk i jęki dochodzą przez otwarte na oścież drzwi, a nad 

wszystkim – żałosny i straszliwy lament niewiasty, która nie może wydać na 

świat dziecka. Biegną powiadomić Farę, który wychodzi do przodu, ziemisty, z 

rozczochranymi włosami, w towarzystwie płaczących niewiast i bezużytecznych 
świętych mnichów, palących kadzidła i liście na tyglach z miedzi.  

«Ocal mi żonę!»  

«Ocal moją córkę!» 

«Ocal ją, ocal ją!»  

Krzyczą kolejno mężczyzna, staruszka, tłum.  

«Ocalę ją, a z nią twojego syna, bo to jest syn... i to przepiękny... z dwoma 

słodkimi oczkami koloru dojrzewającej oliwki i główką pokrytą włoskami 

czarnymi jak ta sierść.» 

«Skąd to wiesz? Widzisz? Także w łonie?» 

«Widzę wszystko i wszystko przenikam. Wszystko znam i potrafię. Jestem 

Bogiem.» 

Gdyby posłał piorun, wywołałoby to mniejszy skutek. Wszyscy rzucają się na 

ziemię jak martwi.  

«Podnieście się. Posłuchajcie. Jestem Bogiem potężnym i nie znoszę innych 

bogów przede Mną. Rozpalcie ogień i wrzućcie do niego ten posąg.» 

Tłum się wzbrania i zaczyna wątpić w tajemniczego „boga‟, który nakazuje 

spalić boginię. Najbardziej rozgorączkowani są kapłani. Fara jednak i matka 

jego żony, którym zależy na życiu kobiety, przeciwstawiają się wrogiemu 

tłumowi. Ponieważ Fara jest możnym w okolicy, tłum opanowuje oburzenie. 

Mężczyzna jednak wypytuje:  
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«Jak mogę uwierzyć w to, że jesteś jakimś bogiem? Daj mi znak, a nakażę, aby 

zostało wykonane to, czego chcesz.» 

«Popatrz. Widzisz rany tego kozła? Są otwarte, prawda? Zakrwawione, prawda? 

Zwierzę niemal umiera, prawda? Ale Ja chcę, aby tak nie było... Popatrz 
tylko...» 

Człowiek pochyla się i patrzy... i krzyczy:  

«Nie ma ran! – i rzuca się na ziemię, błagając: – Moja żona, moja żona!» 

Ale kapłan, [który brał udział] w procesji, mówi:  

«Lękaj się, Faro! Nie wiemy, kim On jest! Obawiaj się zemsty bogini.» 

Męża ogarnia podwójny lęk: przed boginią i o żonę... Pyta:  

«Kim jesteś?»  

«Jestem Tym, Który Jest, w niebie i na ziemi. Każda siła jest Mi poddana, każda 

myśl – znana. Mieszkańcy Nieba Mnie adorują, mieszkańcy Piekła boją się Mnie. 

A ci, którzy uwierzą we Mnie, zobaczą dokonanie każdego cudu.» 

«Ja wierzę! Ja wierzę... Twoje Imię!» 

«Jezus Chrystus, Wcielony Pan. A ten bożek – do ognia! Nie znoszę bogów 

przed Moim obliczem. Zgaście te kadzielnice. Jest tylko Mój Płomień, w którym 

znajduje się moc i pragnienie. Bądźcie posłuszni albo zamienię w popiół 

próżnego bożka i odejdę stąd bez ocalenia.» 

Straszny jest Jezus. Ma lnianą szatę, a na ramionach niebieski płaszcz, 

opadający do tyłu. Wznosi ramiona w postawie rozkazującej, a oblicze ma takie, 

jakby miotał błyskawice. Boją się Go. Już nikt nie mówi... W ciszy słychać coraz 

bardziej wyczerpany i rozdzierający krzyk niewiasty. A jednak ociągają się z 

posłuszeństwem. [Wyraz] twarzy Jezusa staje się coraz trudniejszy do 

zniesienia. To naprawdę ogień, spalający materię i dusze. Miedziane tygle 

pierwsze poddają się Jego woli. Trzymający je muszą je rzucić na ziemię, bo nie 

mogą znieść ich gorąca. A przecież wydaje się, że węgle już nie płoną... 

Następnie niosący boginię muszą postawić na ziemi lektykę – którą opierali na 

ramionach, na drążkach – bo drewno zwęgla się tak, jakby dotknął go 

tajemniczy płomień. Gdy tylko lektyka bogini znajduje się na ziemi, staje w 
płomieniach. Ludzie uciekają przerażeni... Jezus zwraca się do Fary:  

«Czy możesz więc naprawdę uwierzyć w Moją potęgę?»  

«Wierzę, wierzę! Ty jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem, Jezusem.»  

«Nie, jestem Słowem Ojca, Jahwe Izraela, które przyszło w Ciele, Krwi, z Duszą 

i Bóstwem, aby odkupić świat i dać mu wiarę w Boga Prawdziwego, Jedynego, 

Trójosobowego, który jest na wyżynach Nieba. Przychodzę, żeby okazać pomoc 

i miłosierdzie ludziom, aby porzucili Błąd i poszli za Prawdą, którą jest Jedyny 
Bóg Mojżesza i Proroków. Czy w to potrafisz uwierzyć?» 

«Wierzę, wierzę!»  

«Przyszedłem przynieść Drogę, Prawdę, Życie ludziom i zniszczyć bożki, 

nauczyć mądrości. Dzięki Mnie świat dozna odkupienia, bo umrę z miłości do 
świata i dla zbawienia wiecznego ludzi. W to potrafisz uwierzyć?» 

«Wierzę, wierzę!» 
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«Przyszedłem powiedzieć ludziom, że jeśli uwierzą w Boga Prawdziwego, będą 

mieć życie wieczne w Niebie, przy Najwyższym, który jest Stwórcą każdego 
człowieka, zwierzęcia, rośliny i planety. Czy nadal potrafisz wierzyć?» 

«Wierzę, wierzę!» 

Jezus nawet nie wchodzi do domu. Wyciąga ramiona w kierunku izby cierpiącej 
niewiasty. Ma ręce wyciągnięte jak w chwili wskrzeszenia Łazarza i woła: 

«Wyjdź do światła, aby poznać Światłość Bożą, i na rozkaz Światłości, którą jest 

Bóg!» 

To grzmiące polecenie. Po chwili wtóruje mu okrzyk zwycięstwa, w którym 

słychać skargę i radość, a potem słaby krzyk nowo narodzonego dziecka – 

słaby, a jednak czysty, nabierający stopniowo mocy. 

«Twój syn płacze, witając ziemię. Idź i mów mu ciągle, że to nie ziemia jest 

ojczyzną, lecz Niebo. Wychowuj go i wzrastaj z nim, dla Nieba. Prawdą jest Ten, 

który mówi do ciebie. A to (Jezus wskazuje miedziane tygle, pozwijane jak 

suche liście, niezdatne do niczego, leżące na ziemi, i popiół, który został na 

miejscu lektyki bogini) jest Kłamstwem, które nie pomaga i nie przynosi 

zbawienia. Żegnaj.» 

Chce odejść, ale nadbiega jakaś niewiasta z ożywionym noworodkiem 

zawiniętym w płótno i woła:  

«To chłopczyk, Faro. Piękny, mocny, o oczkach czarnych jak dojrzewająca 

oliwka i o loczkach ciemniejszych i delikatniejszych niż te u świętego koźlęcia. A 

twoja małżonka odpoczywa, szczęśliwa. Już nie cierpi, jakby się nic nie stało. 
Rzecz nieoczekiwana, bo była umierająca... a po tych słowach...» 

Jezus uśmiecha się, a ponieważ mężczyzna pokazuje Mu nowo narodzone 

dziecko, dotyka jego główki czubkami palców dłoni. Ludzie podchodzą, ciekawi, 

chcąc zobaczyć noworodka i pragnąc popatrzeć na Jezusa. Odeszli tylko kapłani 
– oburzeni tym, że Fara wyrzekł się ich wiary. 

Fara chce dać Jezusowi jakieś przedmioty i pieniądze za cud. Jezus jednak mówi 

łagodnie i stanowczo: 

«Nic. Za cud można zapłacić tylko wiernością Bogu, który go zdziałał. 

Zachowam jedynie kozła na pamiątkę po twym mieście.» 

I odchodzi z kozłem, który drepcze obok Niego, jakby należał do Jezusa. 

Powrócił do życia szczęśliwy, beczy o swej radości przebywania z Kimś, kto go 

nie bije... Schodzą tak po stokach wzgórza, aby dostać się na główną drogę 

wiodącą do Azot... 

Kiedy wieczorem, blisko zacienionego stawu, Jezus spotyka nadchodzących 

uczniów, zauważa się zaskoczenie: ich dziwi widok Jezusa z kozłem, a Jego – 

widok udręczonych twarzy osób, które nic nie zrobiły.  

«Klęska, Nauczycielu! Nie bili nas, ale zostaliśmy wypędzeni za miasto. 

Błąkaliśmy się po okolicy i płacąc bardzo drogo kupiliśmy żywność. A przecież 
byliśmy łagodni...» – mówią zrozpaczeni. 

«Nie szkodzi. W zeszłym roku wypędzono nas z Hebronu, a tym razem przyjęto 

nas z honorami. Nie możecie się zniechęcać.» 

«A Ty, Nauczycielu? To zwierzę...?» – pytają. 
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«Byłem w Magdalgad. Spaliłem boginię i jej kadzielnice. Sprawiłem, że narodził 

się chłopiec. Głosiłem Boga Prawdziwego, czyniąc cuda, i wziąłem ze Sobą w 

nagrodę kozła przeznaczonego na ofiarę w bałwochwalczym obrzędzie. Biedne 
zwierzę, było jedną raną!» 

«Teraz jednak ma się dobrze! To wspaniałe zwierzę.» 

«To było zwierzę przeznaczone na ofiarę dla bogini... Jest zdrowe, tak. To był 

Mój pierwszy cud, aby ich przekonać, że to Ja jestem Potężnym, a nie ich 
kawałek drewna.»  

«A co z nim zrobisz?» 

«Dam go Margcjamowi. Wczoraj – kukiełka, a dziś – kozioł. Zrobię mu 

przyjemność.» 

«Chcesz go doprowadzić aż do Beter?»  

«Oczywiście. Nie widzę w tym nic strasznego. Jestem Pasterzem, więc mogę 

mieć kozła. Potem damy go niewiastom i pójdą z nim do Galilei. Znajdziemy 

kozę. Szymonie, będziesz pasterzem kozłów. Byłoby lepiej – owiec... ale na 

świecie więcej jest kozłów niż baranków... To symbol, Mój Piotrze. Pamiętaj o 

tym... Przez swą ofiarę uczynisz z kozłów baranki. Chodźcie. Dojdziemy do 

tamtej wioski pośród sadów. Znajdziemy miejsce do spania w domach lub w już 
powiązanych snopkach na polach. Jutro pójdziemy do Jamni.» 

Apostołowie są zaskoczeni, zasmuceni, zniechęceni. Zaskoczeni cudami, 

zasmuceni, że nie było ich przy tym, zniechęceni – z powodu własnej 

niezdolności, podczas gdy Jezus wszystko może.  

On natomiast jest tak zadowolony!... I udaje Mu się przekonać ich, że: «...nic 

nie jest bezużyteczne, nawet niepowodzenie, gdyż uczy pokory. Dzięki zaś 

słowu rozbrzmiewa Moje imię i pozostaje w sercach wspomnienie o Mnie.» 

Jezus jest tak przekonywujący, a Jego radość tak promienna, że i apostołowie 

odnajdują pokój. 

A teraz powinnam coś powiedzieć, bo inaczej dojdę do obłędu. Przed 

piętnastoma dniami, a może już więcej, drogi mi Głos pobudzał mnie sercu w 
ten sposób:  

«Pamiętaj o braciach oddzielonych. Pamiętaj, że także dla nich jesteś ofiarą. 

Pamiętaj, że ich podtrzymywała twoja przyjaciółka Gabriela z Trappy. Pamiętaj, 

że przeszkoda wojny ustała. Pamiętaj, że dusze trzeba wspierać nie tylko 

modlitwą. Pamiętaj, że jestem Chrystusem wszystkich i że wszyscy 

chrześcijanie są Chrystusa. Pamiętaj, że twoje posłannictwo ma sięgać poza 

więzy krwi i uczucia. Jesteś nosicielką Głosu, a głos docierał do wszystkich. Nie 

możesz go zanegować. Pamiętaj, że – jak sama to wyczułaś – w innych 

wyznaniach kochają Mnie z większym szacunkiem niż wy. Trzeba zrobić tylko 

jeden krok, aby uczynić jedną Owczarnię pod jednym jedynym Pasterzem. I 

trzeba ręki wyciągniętej, ponad strumykiem, który dzieli, aby pomóc im przyjść. 
Pragnienie Mnie jest tam bardzo żywe...»  

Ale cóż mogę zrobić? Oddać sen, który mi pozostaje, z powodu tego 

przenikliwego upominania, nigdy nie milknącego w moim umyśle. Mogę utracić 

spokój. Nie wiem bowiem, jak to zrobić. Jestem niezdolna do działania, a czuję, 

że nie podobam się Jezusowi, gdy nic nie robię. Braci rozdzielonych znam tylko 

z imienia, tych z Nashdom Abbey. I jak to zrobić? I co mam powiedzieć? Nie 

znam angielskiego. I dlaczego Jezus chce ode mnie rzeczy tak 
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przewyższających moje zdolności i predyspozycje? Niech mi pomoże, bo kiedy 

On chce, to chce i nie uspokoi się, zanim się Go nie zadowoli. Jezus mówi:  

«Skoro brak jedności pomiędzy narodami, niech będzie przynajmniej jedność 

między chrześcijanami, bo czasy antychrześcijańskie są bardzo bliskie i ma się 
wypełnić to, co zostało przepowiedziane.»  

No, dobrze, ale jak?... W międzyczasie oddaję wszystkie cierpienia, zatrzymując 

z nich tylko odrobinę dla [ofiarowania ich] w innych intencjach. Ale wydaje się, 

że to nie wystarcza, a ja nie potrafię dołączyć innych cierpień do mojego bólu. 
Cóż zatem [zrobić]? 

83. POUCZENIA APOSTOŁÓW W DRODZE DO JAMNI  

Napisane 17 lipca 1945. A, 5684-5695 

«Z Jamni pójdziemy do Ekronu?» – pytają [apostołowie].  

Idą przez bardzo urodzajną wioskę. Zboża śpią tu swoim ostatnim snem na 

słońcu, wielkim słońcu, powodującym ich dojrzewanie. Rozpościerają się w 

snopkach na polach, skoszonych i smutnych jak ogromne pogrzebowe mary. 

[Tak wyglądają] teraz, gdy nie mają już szat kłosów, lecz szczątki ziarna 

oczekującego na przeniesienie gdzie indziej. Pola są ogołocone. Za to sady 

jabłoniowe są przyobleczone odświętnie. Są w nich owoce, śpieszące się, by 

dojrzeć. Przechodzą od ciemnej zieleni małych owoców do zieleni delikatnej, 

żółtawej, czerwonawej, jaśniejącej jak wosk dojrzewającego owocu. Figi 

otwierają swą szkatułę, bardzo słodką szkatułkę owocu-kwiatu. Ich elastyczna 

skórka pęka i ukazują – pod rysą zielono-białą lub fioletową i białą – żelatynę 

przeźroczystą z nasionkami ciemniejszymi od miąższu. Oliwki na lekkim wietrze 

potrząsają owalnymi łezkami w kolorze nefrytu, zawieszonymi na delikatnym 

ogonku pośród srebrzystej zieleni gałęzi. Ich owoce pęcznieją pod pluszem 

zielonej łupiny. Migdały już dojrzewają w pokrywie, która marszczy swój 

aksamit i zmienia jego kolor. W winoroślach pęcznieją grona. Kilka kiści, 

rosnących w korzystnym miejscu, ośmiela się już pokazywać w przejrzystym 

topazie i w przyszłym rubinie dojrzałego grona. W tym samym czasie kaktusy 

równin lub pierwszych wzgórz radują się z dnia na dzień coraz żywszymi 

ozdobami koralowych kuleczek, śmiesznie umieszczonych przez radosnego 

dekoratora na szczycie mięsistych łopatek. Wyglądają one jak ręce, które 

zamykając się formują jakby kłujący futerał, wznosząc ku niebu owoce, które 
dzięki nim wyrosły i dojrzały. 

Osamotnione palmy i gęsty chleb świętojański przywodzą na myśl całkiem już 

bliską Afrykę. Pierwsze brzmią kastanietami twardych wachlarzy swych liści, a 

drzewa świętojańskie, odziane w ciemnozieloną emalię, stoją wyprężone, 

wyniosłe w swych tak pięknych szatach. Kozice białe i czarne, wielkie, zwinne, o 

długich skręconych rogach, o oczach łagodnych i żywych, skubią kaktusy i 

szturmują mięsiste agawy z ich wielkimi kolcami twardych i grubych liści. Są 

one jak otwarte karczochy, pośrodku których wznosi się katedralny świecznik 

na olbrzymiej łodydze o siedmiu ramionach, a na nich płonie kwiat żółty i 
czerwony o wspaniałym zapachu. 

Afryka i Europa podają sobie dłoń, aby okryć ziemię wspaniałą roślinnością. 

Grupa apostołów właśnie opuściła równinę, wchodząc na pierwszą ścieżkę 

prowadzącą na wzniesienie dosłownie pokryte winoroślami, na stoku 

zwróconym ku morzu. To zbocze, kamieniste, wapienne pozwala winnym 

gronom uformować jakże cenną odmianę, o soku słodkim jak prawdziwy syrop. 

A oto widać morze, moje morze, morze Jana, morze Boga. Ukazuje się w swej 

bezkresnej szacie z niebieskiego jedwabiu i mówi o oddali, o nieskończoności, o 
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mocy, wyśpiewując z niebem i słońcem potrójną pochwałę stworzenia. Równina 

ukazuje się cała, w pofalowanym pięknie zarysów wzgórz, wznoszących się na 

kilka metrów, pomieszanych z obszarami płaskimi, złoconymi wydmami, 
miastami i wioskami nad brzegiem morza. Ich biel kontrastuje z jego lazurem. 

«Jakie to piękne! Jakie piękne! – szepcze w ekstazie Jan.  

«Ależ, mój Panie! Ten chłopak żyje błękitem. Powinieneś go mu przeznaczyć. 

Wydaje się, że widzi żonę, kiedy widzi morze!» – mówi Piotr, który nie zauważa 

większej różnicy między wodą morską i wodą w jeziorze. I śmieje się 
dobrotliwie.  

«Ma już wyznaczone [miejsce], Szymonie. Każdy ma swój los.» 

«O! Pięknie! A mnie dokąd poślesz?» 

«Och, ty!...» 

«Powiedz mi to, bądź tak dobry!»  

«Na miejsce większe od twojej i Mojej miejscowości i od Magdali i Tyberiady 

wziętych razem.» 

«Zgubię się tam.» 

«Nie bój się. Będziesz podobny do mrówki na wielkim szkielecie. Chodząc 

jednak niestrudzenie tam i z powrotem wskrzesisz ten szkielet.» 

«Nic nie rozumiem... Mów jaśniej.» 

«Zrozumiesz, zrozumiesz!...» – Jezus uśmiecha się.  

«A ja?»  

«A ja?»  

Wszyscy chcą wiedzieć.  

«Zrobię tak.» [– mówi] Jezus i pochyla się. Są przy brzegu żwirowatego 

potoku, jeszcze pełnego wody. Bierze garść bardzo drobnego żwiru. Rzuca go w 
powietrze, a on opada z powrotem, rozpraszając się we wszystkie strony.  

«Tak. Ten jeden kamyczek został Mi między włosami. Także wy zostaniecie 

podobnie rozproszeni.» 

«A Ty, Bracie, reprezentujesz Palestynę, prawda?» – pyta poważnie Jakub, syn 

Alfeusza. 

«Tak.» 

«Chciałbym wiedzieć... Kto będzie tym, kto pozostanie w Palestynie?» – pyta 

dalej Jakub.  

«Weź ten kamyczek. Na pamiątkę» – i Jezus podaje kuzynowi Jakubowi 

kawałek żwiru, który pozostał Mu we włosach, i uśmiecha się.  

«Nie mógłbyś mnie pozostawić w Palestynie? Jestem najbardziej odpowiedni, 

bo jestem najbardziej nieokrzesany i w domu naszym jeszcze się obracam, ale 

poza nim...» – mówi Piotr. 
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«Przeciwnie, najmniej się nadajesz do tego, żeby pozostać. Jesteście 

uprzedzeni do reszty ludzi i sądzicie, że łatwiej ewangelizować w kraju 

wiernych niż bałwochwalców i pogan. Tymczasem jest akurat na odwrót. 

Pozbylibyście się uprzedzeń, gdybyście się zastanowili nad tym, co nam 

ofiarowuje prawdziwa Palestyna w swoich wyższych klasach oraz – choć mniej 

– w swoim ludzie, i gdybyście pomyśleli, że tu – w miejscu, w którym nazwa 

Palestyny jest w nienawiści, a prawdziwy sens imienia Boga nieznany – 

zostaliśmy przyjęci z pewnością nie gorzej niż w Judei, Galilei czy w Dekapolu. 

Zobaczylibyście wtedy, że słusznie mówię, iż łatwiej przekonać nie znających 

Boga Prawdziwego niż należących do ludu Bożego bałwochwalców. 

Wyrafinowani, pełni winy, uważają się w pysze za doskonałych i chcą pozostać 

takimi, jacy są. Ileż klejnotów, ileż pereł dostrzega Moje oko tam, gdzie wy 

widzicie tylko ziemię i morze! Ziemię niezliczonych, która nie jest Palestyną. 

Morze Ludzkości, która nie jest Palestyną i która jak morze pragnie przyjąć 

poszukiwaczy, aby dać im swe perły, i która, jak ziemia, chce, by ją 

przeszukano, i pozwala wyrwać sobie klejnoty. Skarby są wszędzie. Ale trzeba 

ich szukać. Każda skiba może ukrywać skarb i żywić nasienie, każda głębia 

może chować perłę. Co? Wyobrażacie sobie, że morze wstrząśnie głębiną przez 

straszliwe nawałnice i wyrwie ławicom małże z perłami, aby otworzyć je 

uderzeniem bałwanów i wyrzucić na brzeg leniwcom, którzy nie chcą się 

trudzić, małodusznym, którzy nie chcą wystawiać się na niebezpieczeństwa? 

Może wyobrażacie sobie, że ziemia zrodzi roślinę z ziarenka piasku i da wam 

owoce bez żadnego zasiewu? Nie, Moi drodzy. Trzeba trudu, pracy, odwagi. 

Przede wszystkim trzeba odrzucić uprzedzenia. Wiem o tym, że – jeden więcej, 

drugi mniej – ganicie podróż do Filistynów. Nawet chwała, którą te ziemie 

przypominają – chwała Izraela, przemawiająca przez te pola użyźnione krwią 

hebrajską, rozlaną dla uczynienia wielkim Izraela, przez miasta, wyrywane 

jedno po drugim z ręki tych, którzy je posiadali, aby ukoronować Judę i uczynić 

ją potężnym narodem – to wszystko nie wystarcza, żebyście polubili tę 

wędrówkę. Nie mówię już o przygotowywaniu gruntu na przyjęcie Ewangelii i o 

nadziei zbawienia dusz, bo i to nie byłoby dla was ważne. Waszym umysłom nie 

podsuwam do przemyślenia racji uzasadniających słuszność tej podróży. Ta 

myśl jest jeszcze dla was zbyt wzniosła. Dojdziecie do niej jednak któregoś 

dnia. I wtedy powiecie: “Sądziliśmy, że to był kaprys; sądziliśmy, że to było 

przesadne wymaganie; sądziliśmy, że to był brak miłości Nauczyciela względem 

nas, bo kazał nam iść tak daleko, drogą długą i uciążliwą, narażając nas na 

przeżycie ciężkich chwil. A tymczasem to była miłość, przewidywanie. To było 

wyrównywanie nam drogi na teraz, kiedy Go już nie mamy i czujemy się jeszcze 

bardziej zagubieni. Wtedy byliśmy jak młode pędy, rozrastające się we 

wszystkich kierunkach, ale wiedzące, iż żywi je winorośl i że blisko nich jest 

zawsze mocny pal, który może je podtrzymywać. Teraz zaś jesteśmy młodymi 

pędami, które same muszą utworzyć altanę, wydobywając pokarm, tak, z pnia 

winorośli, ale już bez trzonu podpórki, na której można by się wesprzeć.” Tak 

powiecie i wtedy będziecie Mi wdzięczni. A poza tym!... Czyż to nie piękne tak 

iść, pozostawiając [za sobą] opadające iskry światła, nuty dźwięku, niebiańskie 

korony kwiatów, zapachy prawdy, w służbie Boga i dla Jego chwały, na 

ziemiach pogrążonych w mrokach, w sercach niemych, w duszach 

wyjałowionych jak pustynie, aby pokonać odór Kłamstwa, a czynić to razem, 

tak, Ja i wy, wy i Ja, Nauczyciel i apostołowie, wszyscy jednym jedynym sercem, 

jednym życzeniem, jednym pragnieniem. Aby Bóg był znany i kochany. Aby Bóg 

zgromadził wszystkie narody pod Swoim namiotem. Aby wszyscy byli tam, gdzie 

On jest. Taka jest nadzieja, pragnienie, głód Boga. I taka jest nadzieja, 

pragnienie, głód duchów, które nie są z różnych ras, lecz z jedynej rasy: tej, 

którą Bóg stwarza. A będąc wszyscy dziećmi Jedynego, mają te same dążenia, 
te same nadzieje, te same pragnienia: Nieba, Prawdy, prawdziwej Miłości...  
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Wydaje się, że wieki błędów zmieniły dążenie duchów. Ale tak nie jest. Błąd 

ogarnia umysły. Bo umysły są złączone z ciałem i odczuwają truciznę 

wszczepianą przez szatana. I tak błąd może ogarnąć serce, bo także ono jest 

włączone w ciało i odczuwa jego truciznę. Potrójna pożądliwość kąsa zmysły, 

uczucia i myśli. Ale duch nie jest wszczepiony w ciało. Mogą zamroczyć go ciosy, 

zadawane mu gwałtownie przez szatana i pożądliwość. Mogą niemal zaślepić go 

bastiony cielesne i burzenie się kipiącej krwi zwierzęcia-człowieka, w którym 

jest rozproszony. Nie zmieni jednak swego gorącego pragnienia Nieba, Boga. 

Nie może się zmienić.  

Widzicie czystą wodę tego potoku? Wyszła z nieba i do nieba powróci przez 

parowanie wody dzięki wiatrowi i słońcu. Zstępuje i wstępuje ponownie. Żywioł 

nie zużywa się, lecz powraca do źródeł. Duch powraca ku początkom. Ta woda 

między kamieniami, gdyby umiała mówić, powiedziałaby wam, że wzdycha za 

powrotem na wysokości, aby wiatry gnały ją [jako chmurę] po pięknych polach 

firmamentu – puszystą, białą albo też różowawą od zórz, albo jak miedź 

zapaloną o zachodzie słońca, albo jak kwiaty fioletową o zmierzchu już usianym 

gwiazdami. Powiedziałaby wam, że chciałaby być sitem dla gwiazd, które 

spoglądają spoza rozjaśnionych chmur, aby przypominać ludziom Niebo, albo 

też służyć księżycowi za welon, aby nie widział nocnych nikczemności. Wolałaby 

to – ona, która tak bardzo lubi samotną wolność atmosfery – zamiast być tutaj, 

zamkniętą między groblami, zagrożoną zamienieniem się w błoto, zmuszoną 

poznawać porozumiewanie się węży i żab. Także dusze, gdyby ośmieliły się 

mówić, powiedziałyby wszystkie to samo: “Dajcie nam Boga! Dajcie nam 

Prawdę!” Ale nie mówią tego, bo wiedzą, że człowiek nie usłyszy, nie zrozumie 

lub wyśmieje błaganie “wielkich żebraków”, duchów szukających Boga z 

powodu swego przerażającego głodu. Głodu Prawdy. Odczuwają ten głód ci 

bałwochwalcy, ci Rzymianie, ci ateiści, ci nieszczęśliwi, których idąc spotykamy, 

których zawsze będziecie spotykać, ci pogardzani w swoich pragnieniach Boga 

przez politykę albo przez egoizm rodzinny, albo przez herezję zrodzoną przez 

zepsute serce i rozszerzoną między narodami. Są głodni! Mam litość nad nimi. 

Jakże nie miałbym się litować będąc Tym, kim jestem? Skoro troszczę się o 

pokarm dla człowieka i mam litość dla wróbla, dlaczegóż nie miałbym okazywać 

litości duchom, którym przeszkadza się należeć do Boga prawdziwego; tym 

duchom, które wyciągają duchowe ramiona, wołając: “Jesteśmy głodni!”? 

Uważacie ich za złych? Nieokrzesanych? Niezdolnych dojść do umiłowania 
Religii Bożej i Boga? Mylicie się. Są duchami, które oczekują miłości i światła. 

Tego poranka obudziło nas groźne beczenie kozła. Chciał wypędzić wielkiego 

psa, który przyszedł Mnie obwąchać. I śmialiście się widząc, jak kozioł groźnie 

kierował rogi zerwawszy sznurek, który go przytwierdzał do drzewa, pod 

którym spaliśmy. Stanął jednym susem między Mną i psem, nie myśląc, że może 

być zaatakowany i zagryziony przez niego w nierównej walce obronnej o Mnie. 

Tak samo ludy, które wydają się wam dzikimi baranami, będą umiały stanąć 

odważnie w obronie Wiary Chrystusa, gdy poznają, że Chrystus jest Miłością 

zapraszającą ich do pójścia za Nim. On ich zaprasza. Tak. A wy powinniście 
pomóc im przyjść. Posłuchajcie przypowieści.  

Pewien człowiek ożenił się i jego żona zrodziła wiele dzieci. Jedno urodziło się z 

ciałem zdeformowanym i pozornie jakby innej rasy. Człowiek uznał, że przynosi 

mu wstyd i nie kochał go, chociaż dziecko było niewinne. Dziecko wzrastało 

zaniedbane między sługami najmniej znaczącymi, dlatego wydawało się gorsze 

również dla braci. Matka, która umarła wydając je na świat, nie mogła złagodzić 

surowości ojca, przeszkodzić kpinom braci, wyprostować błędnych mniemań, 

zrodzonych z powodu prymitywnego sposobu myślenia dziecka. Było jak dzikie 

zwierzątko źle traktowane w domu ulubionych dzieci. I tak stało się dorosłym 

człowiekiem. Rozum rozwinięty z opóźnieniem w końcu osiągnął dojrzałość. 

Chłopiec zrozumiał, że choć był synem, żył w oborach, otrzymywał kawałek 
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chleba i strzęp szaty, ale nigdy – pocałunku, nigdy słowa, nigdy zaproszenia do 

wejścia do ojcowskiego domu. I cierpiał, cierpiał jęcząc w swej norze: “Ojcze! 

Ojcze!”. Jadł swój chleb, ale pozostawał mu wielki głód serca. Okrywał się 

szatą, ale odczuwał wielki chłód w sercu. Miał za przyjaciół zwierzęta i niektóre 

miłosierne osoby z okolicy, ale serce było samotne. “Ojcze! Ojcze!...” Słuchali go 

słudzy, bracia, współmieszkańcy, jak ciągle tak jęczał, niczym szalony. I 

nazwano go “szalonym”. W końcu pewien sługa odważył się pójść do niego – bo 

stał się jakby dzikim zwierzęciem – i powiedział mu: “Dlaczego nie rzucisz się 

do stóp ojca?” “Zrobiłbym to, lecz się nie ośmielam...” “Dlaczego nie przyjdziesz 

do domu?” “Boję się.” “A chciałbyś to zrobić?” “O, tak! Przecież z tego powodu 

jestem głodny, przez to jest mi zimno i czuję się osamotniony jak na pustyni.” I 

dobry sługa zaczął wtedy pouczać chłopca, postarał się, by wyglądał lepiej, by 

wyzbył się przerażającej myśli, że ojciec go nie lubi. Mówił mu: “Twój ojciec 

chciałby cię [ujrzeć], lecz nie wie, czy go kochasz. Ciągle od niego uciekasz. 

Odejmij ojcu żal, że postępował zbyt surowo, i jego boleść, bo wie, że się tułasz. 

Chodź. Także i bracia teraz nie chcą już więcej wyśmiewać się z ciebie, bo im 

opowiedziałem o twoim bólu”. I biedny syn poszedł któregoś wieczoru – 

zaprowadzony przez dobrego sługę – do ojcowskiego domu i zawołał: “Ojcze, 

kocham cię! Pozwól mi wejść!...” Stary ojciec rozmyślał smutny o swej 

przeszłości i o przyszłości wiecznej. Poderwał się na ten głos i powiedział: “Moja 

boleść wreszcie ustaje, bo w głosie zdeformowanego [dziecka] usłyszałem mój 

głos, a jego miłość jest dowodem, że ono jest krwią z mojej krwi i ciałem z 

mojego ciała. Pójdź zatem i zajmij miejsce blisko braci. Bądź błogosławiony, 

dobry sługo, za to, że dzięki tobie moja rodzina jest pełna. Wprowadziłeś 
bowiem odrzuconego syna między wszystkie dzieci ojca.” 

Taka jest przypowieść. W tłumaczeniu jej powinniście pamiętać, że Ojciec 

zdeformowanych duchowo, Bóg – bo zdeformowanymi duchowo są schizmatycy, 

heretycy, odłączeni – był zmuszony do surowości z powodu dobrowolnego 

zniekształcenia, którego oni chcieli. Jego miłość jednak nigdy nie ustała. 

Oczekuje ich. Zaprowadźcie ich do Niego. To wasz obowiązek. Nauczyłem was 

mówić: “Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, o, Ojcze nasz.” Ale czy 

wiecie, co znaczy to „nasz‟? Nie odnosi się [tylko] do was, dwunastu. Nie – 

„wasz‟ jako uczniów Chrystusa, lecz „wasz‟ jako ludzi. Wszystkich ludzi. Tych 

obecnych, tych przyszłych. Tych znających Boga i tych, którzy Go nie znają. 

Tych, którzy kochają Boga i Jego Chrystusa i tych, którzy Go nie kochają lub 

kochają źle. Włożyłem wam w usta modlitwę za wszystkich. To wasza posługa. 

Wy, którzy znacie Boga, Jego Chrystusa i kochacie Go, powinniście modlić się za 

wszystkich. Powiedziałem, że Moja modlitwa jest powszechna i będzie trwała 

tak długo, jak długo będzie trwać ziemia. Wasza modlitwa powinna być 

powszechna, jednocząc wasze głosy i serca apostołów i uczniów Kościoła 

Jezusowego z głosami i sercami tych, którzy należą do innych Kościołów, które 

będą chrześcijańskie, jednak nie – apostolskie. Jesteście braćmi: wy – w domu 

Ojca, tamci – poza domem Ojca wszystkich, ze swoimi pragnieniami, ze swoją 

tęsknotą. Nalegajcie więc, aż im jak i wam zostanie dany „chleb‟ prawdziwy. 

Jest Nim Chrystus Pan, udzielany na stołach apostolskich, a nie na innych, na 

których miesza się go z pokarmami nieczystymi. Nalegajcie, aż Ojciec będzie 

mógł powiedzieć tym braciom „zdeformowanym‟: “Mój ból się uśmierza, bo w 

was, w waszym głosie usłyszałem głos i słowa Mojego Jedynego i 

Pierworodnego. Niech będą błogosławieni ci słudzy, którzy was przyprowadzili 

do Domu Ojca waszego, aby Moja Rodzina była pełna. Słudzy Boga 

Nieskończonego, powinniście włączyć nieskończoność we wszystkie wasze 

zamierzenia. Zrozumieliście? Oto Jamnia. Raz tędy przechodziła Arka, kiedy ją 

niesiono do Ekronu, który – nie mogąc jej zachować – odesłał ją do Betszemesz. 

Arka ponownie idzie do Ekronu. Janie, chodź ze Mną. Wy pozostańcie w Jamni. 

Umiejcie zastanawiać się i mówić. Pokój niech będzie z wami.» 
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Jezus odchodzi z Janem i z kozłem, który becząc idzie za nimi jak pies. 

84. JEZUS I JEGO UCZNIOWIE W DRODZE DO MODIN  

Napisane 18 lipca 1945. A, 5695-5701 

Wzgórza za Jamnią, od zachodu w kierunku wschodnim, w odniesieniu do 

gwiazdy polarnej, są coraz wyższe i coraz bardziej widoczne, w miarę jak 

wznoszą się coraz wyżej, coraz wyżej. Powoli, w ostatnim blasku wieczoru, 

zarysowują się zielone i fioletowe szczyty gór judejskich. Dzień skończył się 

nagle, jak dzieje się to w krajach południowych. W ciągu niecałej godziny 

przeszedł od bogactwa barw czerwieni zachodu do pierwszego migotania 

gwiazd. Wydaje się niemożliwe, żeby płomień słońca gasł tak szybko, iż znika 

krwistość nieba wywołana warstwą coraz gęstszego krwawego ametystu, a 

potem koloru malwy. Kolor zmienia się następnie i staje się coraz bardziej 

blady, pozwalając ujrzeć niebo nierzeczywiste,, które nie jest lazurowe, lecz 

lekko zielone. Potem się ściemnia, przybierając niebieskozielony kolor młodego 

owsa, zapowiadający barwę indygo, która będzie królowała nocą poprzetykana 
diamentami [gwiazd] jak królewski płaszcz.  

Pierwsze gwiazdy śmieją się już na wschodzie razem z małym sierpem księżyca 

w pierwszej kwadrze. Ziemia wpada w rajską ekstazę, w świetle gwiazd i ciszy 

ludzi. Teraz śpiewa to, co nie grzeszy: słowiki, wody grające niby na harfie, 

szeleszczące liście, cykające świerszcze, ropuchy, wprowadzające wstawki jak 

obój, śpiewając do rosy. Może nucą też gwiazdy w górze... są przecież bliżej 

aniołów niż my. Płomień upału gaśnie coraz bardziej w powietrzu nocy, chłodnej 

od rosy, a tak słodkiej dla traw, ludzi i zwierząt! 

Jezus – który czekał u stóp wzgórza na apostołów wychodzących z Jamni, dokąd 

poszedł po nich Jan – rozmawia teraz z Iskariotą, powierzając mu woreczki z 

monetami i dając mu pouczenia dotyczące sposobu ich rozdzielania. Za Nim stoi 

Jan. Milczy i trzyma kozła. Obok niego – Zelota i Bartłomiej mówią o Jamni, 

gdzie dzielnie się zachowali Andrzej i Filip. Jeszcze dalej z tyłu, w grupie, 

znajdują się wszyscy pozostali. Podsumowują krzykliwie wydarzenia w ziemi 

filistyńskiej i ujawniają wyraźnie radość z powodu bliskiego powrotu do Judei 
na Pięćdziesiątnicę.  

«Ale pójdziemy tam naprawdę zaraz?» – pyta Filip, bardzo zmęczony wędrówką 

po rozpalonych piaskach. 

«Tak powiedział Nauczyciel. Słyszałeś» – odpowiada Juda, syn Alfeusza.  

«Mój brat wie to na pewno. Ale wydaje się śnić z otwartymi oczami. Co oni 
robili przez te pięć dni to tajemnica» [– mówi o Janie Jakub, syn Zebedeusza.] 

«O, tak. I już nie potrafię opanować pragnienia dowiedzenia się. Przynajmniej 

to w nagrodę za tamto... oczyszczenie w Jamni. Pięć dni pilnowania się w 

każdym słowie, spojrzeniu i kroku, aby nie popaść w tarapaty» – mówi Piotr.  

«Jednak udało się nam. Zaczynamy umieć to robić.» – mówi zadowolony 

Mateusz. 

«Naprawdę... drżałem dwa lub trzy razy. Co za chłopak ten Judasz, syn 

Szymona!... Czy nigdy nie nauczy się opanowania?» – zastanawia się Filip.  

«Gdy będzie stary. A przecież, właściwie, robi to w dobrym celu. Słyszałeś? 

Nauczyciel też to powiedział. Robi to z gorliwości...» – usprawiedliwia 

[Judasza] Andrzej.  
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«Ależ! Nauczyciel powiedział tak, bo jest Dobrocią i Roztropnością. Nie sądzę 

jednak, żeby to pochwalał» – odzywa się Piotr.  

«On nie kłamie» – odpowiada Tadeusz.  

«Nie kłamie. Ale potrafi zawrzeć w odpowiedziach całą roztropność – czego my 

nie potrafimy zrobić – i mówi prawdę bez wywoływania krwawienia 

jakiegokolwiek serca, bez pobudzania do gniewu, bez wymówek. Ech, On to 

On!» – wzdycha Piotr.  

Milczenie. Idą w jasności coraz wyraźniejszego księżyca. Potem Piotr mówi do 

Jakuba, syna Zebedeusza:  

«Spróbuj zawołać Jana. Nie wiem, dlaczego nas unika.» 

«Zaraz ci to powiem: bo wie, że go będziemy dręczyć, żeby się dowiedzieć» – 

odpowiada Tomasz.  

«No tak! I jest z dwoma roztropnymi i mądrymi» – potwierdza Filip.  

«No więc spróbuj sam, Jakubie, bądź tak dobry» – nalega Piotr.  

Jakub, ustępliwy, woła trzy razy Jana, który nie słyszy lub zachowuje się tak, 

jakby nie słyszał. Odwraca się natomiast Bartłomiej, któremu Jakub mówi:  

«Powiedz mojemu bratu żeby tu do nas przyszedł – a potem do Piotra: – Nie 

sądzę jednak, że się dowiemy...» 

Jan, posłuszny, przychodzi szybko i pyta:  

«Czego chcecie?» 

«Wiedzieć, czy stąd idziemy prosto do Judei» – mówi jego brat.  

«Tak powiedział Nauczyciel. Postanowił nie wracać do Ekronu i chciał, abym 

was stamtąd przyprowadził. Ale potem wolał podejść aż do ostatnich stoków... 
Do Judei idzie się także tędy.» 

«Przez Modin?» 

«Przez Modin.» 

«To niebezpieczna droga. Złoczyńcy czyhają tam i napadają na karawany» – 

zauważa Tomasz.  

«O!... z Nim!... Nic się Mu nie oprze!...» – Jan unosi ku niebu twarz, porwaną nie 

wiadomo jakimi wspomnieniami, i uśmiecha się. Wszyscy go obserwują i Piotr 
mówi:  

«Powiedz no, czytasz jakąś szczęśliwą historię na gwiaździstym niebie, że masz 

takie oblicze?» 

«Ja? Nie...» 

«Ależ! Nawet kamienie widzą, że jesteś daleko od świata. Powiedz, co ci się 

przydarzyło w Ekron?» 

«Ależ nic, Szymonie. Zapewniam cię. Nie byłbym szczęśliwy, gdyby mi się 

przydarzyło coś przykrego.» 

«Nic przykrego. Przeciwnie! No, dalej! Powiedz!»  
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«Ależ nie mam do powiedzenia nic więcej, niż On powiedział. Byli dobrzy, jak 

istoty zaskoczone przez cuda. To wszystko. Dokładnie tak, jak On powiedział.» 

«Nie... – Piotr potrząsa głową. – Nie. Nie potrafisz kłamać. Jesteś przejrzysty 

jak źródlana woda. Nie. Rumienisz się. Znam cię od dzieciństwa. Nie będziesz 

nigdy umiał kłamać. Z powodu niezdolności serca, myśli, języka i wreszcie 

skóry, która zmienia barwę. Dlatego tak bardzo cię kocham i zawsze za to cię 

kochałem. No, chodź tu, do twego starego Szymona, syna Jony, do twego 

przyjaciela. Czy pamiętasz, jak byłeś dzieckiem, a ja byłem już dorosłym 

mężczyzną? Jak cię pieściłem? Chciałeś opowieści i łódeczek z kory, “które 

nigdy nie toną” – mówiłeś – i które miały ci służyć “do popłynięcia daleko...” 

Także teraz udajesz się daleko i zostawiasz na brzegu biednego Szymona. A 

twoja łódka nigdy nie zatonie. Odpływa pełna kwiatów jak te łódki, które 

puszczałeś jako dziecko w Betsaidzie, na rzece, aby je uniosła do jeziora, ażeby 

odpływały, odpływały... Przypominasz sobie? Kocham cię bardzo, Janie. 

Wszyscy cię kochamy. Jesteś naszym żaglem. Jesteś naszą łodzią, która nie 

tonie. Prowadzisz nas swoim śladem. Dlaczego nie powiesz nam o cudzie w 
Ekron?» 

Piotr mówił, obejmując Jana ramieniem w pasie. Ten zaś usiłuje wykręcić się od 

odpowiedzi, mówiąc:  

«A ty, który jesteś głową, dlaczego nie mówisz do tłumów z taką siłą 

przekonywania, jaką się posługujesz wobec mnie? Tamtych trzeba przekonać. 
Mnie – nie.» 

«Bo przy tobie czuję się swobodnie. Kocham cię. Tamtych nie znam...» – 

tłumaczy się Piotr.  

«I nie kochasz ich. To twój błąd. Kochaj ich, nawet jeśli ich nie znasz. Powiedz 

samemu sobie: “należą do naszego Ojca.” Zobaczysz, wyda ci się, że ich znasz, i 
pokochasz ich. Zobacz w nich wielu Janów...» 

«Łatwo powiedzieć! Jakże mogę zamieniać ciebie, wieczne dziecko, na żmije lub 

jeżozwierze.» 

«O, nie! Jestem jak wszyscy.» 

«Nie, bracie. Nie jak wszyscy. My – z wyjątkiem może Bartłomieja, Andrzeja i 

Zeloty – powiedzielibyśmy nawet trawie o tym, co nam się przydarzyło i co nas 

uszczęśliwiło. Ty milczysz. Ale mnie, twojemu bratu starszemu, powinieneś to 
powiedzieć. Jestem dla ciebie jak ojciec» – mówi Jakub, syn Zebedeusza.  

«Ojcem jest Bóg, Bratem jest Jezus, a Matką – Maryja...» 

«Czyżby więzy krwi były niczym dla ciebie?» – wykrzykuje zaniepokojony 

Jakub.  

«Nie martw się. Błogosławię krew i łono, które mnie uformowało: ojca i matkę. 

Błogosławię również ciebie, bracie co do krwi. Pierwszych – dlatego że mnie 

zrodzili i wychowali, pozwalając mi iść za Nauczycielem. A ciebie – bo za Nim 

idziesz. Matkę, odkąd jest uczennicą, kocham na dwa sposoby: ciałem i krwią, 

jako syn; duchem, jako jej współuczeń. O! Co za radość być zjednoczonym w 

miłości do Niego!...» 

Jezus podszedł, słysząc zaniepokojony głos Jakuba. Ostatnie słowa wyjaśniły 

Mu, o co chodzi.  
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«Dajcie spokój Janowi. Niepotrzebnie go dręczycie. On jest bardzo podobny do 

Mojej Matki. I nie będzie mówił.» 

«Zatem Ty powiedz, Nauczycielu» – błagają wszyscy.  

«No cóż. Wziąłem ze sobą Jana, gdyż był najbardziej odpowiedni do tego, co 

chciałem zrobić. Dla mnie było to pomocą, a dla niego – udoskonaleniem. To 
wszystko.» 

Piotr, Jakub, brat Jana, Tomasz, Iskariota patrzą na siebie, wykrzywiając nieco 

usta, zawiedzeni. Judaszowi nie odpowiada jednak to, że jest zawiedziony, 

dlatego mówi:  

«Po co doskonalić tego, który już jest najlepszy?» 

Jezus odpowiada mu:  

«Powiedziałeś: “Każdy ma swój sposób i nim się posługuje”. Ja mam Swój. Jan 

ma swój, bardzo podobny do Mojego. Mój nie może się udoskonalić. Jego, tak. I 

chcę, żeby tak było, bo tak jest dobrze. Dlatego go zabrałem. Potrzebowałem 

kogoś, kto miałby taki sposób i taką duszę. Dlatego niech zniknie zły humor i 

ciekawość. Chodźmy do Modin. Noc jest pogodna, chłodna i jasna. Pójdziemy, 

jak długo będzie świecił księżyc, a potem prześpimy się do świtu. Zaprowadzę 

dwóch uczniów o imieniu Juda, aby uczcili groby Machabeuszy, których 
chwalebne imiona noszą.  

«Sami z Tobą!» – mówi Iskariota uszczęśliwiony.  

«Nie, ze wszystkimi. Ale odwiedzenie grobu Machabeuszy będzie ze względu na 

was: abyście umieli naśladować ich w sposób nadprzyrodzony, tocząc boje i 
odnosząc zwycięstwa na polu całkowicie duchowym.» 

85. JEZUS PRZEMAWIA DO ZŁOCZYŃCÓW 

Napisane 19 lipca 1945. A, 5702-5710 

«W miejscu, do którego pójdziemy, będę pouczał Ja» – mówi Pan, podczas gdy 

cała grupa wchodzi coraz głębiej w doliny rozdzielające góry, po drogach 

trudnych, kamienistych, wąskich. Wspinają się i schodzą w dół. Tracą z oczu 

widoki i ponownie je odkrywają. Po dotarciu do głębokiej doliny, przez stok 

nadzwyczaj stromy, na którym swobodnie czuje się tylko kozioł – jak mówi 

Piotr – grupa odpoczywa i spożywa posiłek, blisko bardzo obfitego źródła. 

Rozeszli się po łąkach i zagajnikach, jedzą, tak Jezus, jak i Jego [uczniowie]. To 

musi być miejsce ulubione dla osłony przed wichrami. Znajdują się tu miękkie 

łąki i woda. Są tu pielgrzymi, idący do Jerozolimy, podróżni zdążający może do 

Jordanu, kupcy baranków przeznaczonych do Świątyni, pasterze ze stadami. 

Jedni odbywają podróż na zwierzętach, a większość – pieszo. Nadjeżdża także 

karawana weselna, cała odświętnie przyozdobiona. Złote przedmioty 

przeświecają pod welonem okrywającym małżonkę, niemal dziewczynkę. Jedzie 

w towarzystwie dwóch dostojnych niewiast – całych iskrzących się od 

bransoletek i naszyjników – i jednego mężczyzny, może swata, oraz dwóch 

sług. Przybyli na osłach pełnych frędzli i dzwoneczków. Udają się na osobne 

miejsce, aby jeść, jakby bali się, że oczy obecnych osób mogą znieważyć młodą 

żonę. Swat lub krewny pełni straż, groźny, podczas gdy niewiasty jedzą. Jest 

faktycznie wielkie i żywe zaciekawienie i zawsze jest ktoś, kto pod pozorem 

proszenia o sól, o nóż, o kroplę octu idzie do tego czy tamtego, aby zapytać, czy 

małżonka jest znana i dokąd się udaje, i tak dalej... Jeden osobnik rzeczywiście 

wie, skąd przybywa i dokąd się udaje. Jest bardzo szczęśliwy, że może 

opowiedzieć wszystko, co wie, podsycany przez drugiego, który go coraz 
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bardziej ciągnie za język, dolewając szlachetnego wina. Rozpowiada też 

największe tajemnice obu rodzin. Mówi o posagu, który żona wiezie w 

skrzyniach, o bogactwach czekających w domu męża i tak dalej. Można się więc 

dowiedzieć, że żona to córka bogatego kupca z Joppy i że udaje się na zaślubiny 

z synem bogatego kupca z Jerozolimy. Małżonek ją wyprzedził, aby przyozdobić 

dom weselny na jej bliskie przybycie. Towarzyszy jej przyjaciel małżonka, także 

syn kupca, Abrama, tego, który szlifuje diamenty i cenne kamienie. Oblubieniec 

jest złotnikiem, a ojciec oblubienicy – sprzedawcą wełny, płócien, dywanów, 

zasłon...  

Gaduła jest blisko grupy apostołów, więc Tomasz słucha i pyta:  

«Czyż nie jest małżonkiem Natanael, syn Lewiego?»  

«To on. Znasz go?» 

«Znam dobrze jego ojca, z powodu interesów, trochę mniej Natanaela. Bogaci 

małżonkowie!» 

«Szczęśliwa małżonka! Jest okryta złotem. Abram, krewny matki oblubienicy i 

ojciec przyjaciela jej małżonka, poręczył za to, tak samo oblubieniec i jego 

ojciec. Mówi się, że zawartość tych skrzyń jest warta wielu talentów złota.»  

«Coś takiego! – wykrzykuje Piotr. Gwiżdże i dodaje: – Idę zobaczyć z bliska, czy 

główny towar odpowiada reszcie.»  

Wstaje razem z Tomaszem. Robią małe okrążenie wokół grupy weselnej. 

Przypatrują się bardzo uważnie trzem niewiastom. To sterta tkanin i welonów, z 

których wyłaniają się ręce i nadgarstki, przyozdobione klejnotami. Błyszczą 

uszy i szyje. Patrzą na zawadiackiego swata, który zachowuje się jakby odpierał 

natarcie korsarzy na dzieweczkę, taki jest pyszałkowaty. Patrzy źle także na 

dwóch apostołów. Tomasz prosi go jednak o pozdrowienie Natanaela, syna 

Lewiego, od Tomasza zwanego Didymos. I pokój jest zawarty. Zawarty do tego 

stopnia, że w czasie, gdy rozmawia, młoda żona znajduje sposób, ażeby dać się 

podziwiać. Podnosi się tak, że płaszcz i welon opadają, ukazując cały urok jej 

ciała i szat oraz bogactwo bożyszcza. Może mieć najwyżej piętnaście lat. Oczy 

patrzą pewnie, widać w nich spryt. Porusza się powabnie. Pomimo nagany 

dostojnych niewiast rozplata warkocze i poprawia je przy pomocy cennych 

spinek. Zaciska pasek ozdobiony drogimi kamieniami. Rozwiązuje, zdejmuje i 

zakłada z powrotem buciki, mocno zapięte złotymi sprzączkami. Udaje się jej 

pokazać wspaniałe włosy, niemal czarne, piękne ręce i gładkie ramiona, 

szczupłą talię, piersi i biodra dobrze uformowane, doskonałą stopę i wszystkie 

naszyjniki, które dzwonią i mienią się w ostatnich blaskach dnia i w płomieniach 

pierwszych ognisk. 

Piotr i Tomasz wracają. Tomasz mówi:  

«To ładna dziewczynka.» 

«I doskonała zalotnica. Będzie... i twój przyjaciel Natanael pozna wkrótce, że 

ktoś grzeje mu łóżko, podczas gdy on trzyma gorące złoto, aby je obrabiać. Jego 

przyjaciel to doskonały głupiec. W dobre ręce powierzył pannę młodą!» – 
kończy Piotr, siadając przy towarzyszach.  

«Nie podoba mi się ten człowiek, który skłonił do mówienia tego drugiego 

głupca. Gdy dowiedział się wszystkiego, co chciał wiedzieć, odszedł w góry... To 

brzydkie miejsca. A i czas jest odpowiedni do napadów zbójeckich. Księżycowe 

noce. Osłabiający upał. Drzewa obsypane liśćmi. Hm! Nie podoba mi się to 
miejsce» – mruczy Bartłomiej.  
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«Lepiej było iść dalej...» 

«A ten głuptas opowiadał o takich bogactwach! A drugi odgrywa bohatera i 

stróża przed cieniami, a nie widzi prawdziwych ciał!... Cóż, będę czuwać przy 

ogniskach. Kto idzie ze mną?» – pyta Piotr.  

«Ja, Szymonie – odpowiada Zelota. – Potrafię zapanować nad sennością.» 

Wielu powstało, szczególnie pojedynczy podróżni. Każdy odchodzi sam. 

Pozostają pasterze z trzodami, towarzysze małżonki, apostołowie i trzech 

kupców baranków, którzy już posnęli. Także młoda małżonka śpi ze starszymi 

niewiastami pod namiotem ustawionym przez sługi. Apostołowie szukają sobie 

miejsca. Jezus trzyma się na osobności, aby się modlić. Pasterze robią wielkie 

ognisko na środku polany, na której się znajdują. Piotr i Szymon rozpalają 

drugie, blisko ścieżki na urwisku, na której znikł człowiek podejrzany dla 

Bartłomieja. Mijają godziny i kto nie chrapie, temu opada głowa. Jezus modli 

się. Cisza jest zupełna. Wydaje się, że milczy też źródło, błyszczące w świetle 

księżyca. Świeci on już wysoko na niebie, oświetlając doskonale polanę, 

podczas gdy obrzeża pozostają w cieniu gęsto ulistnionych gałęzi. Duży pies 

pasterski warczy. Jeden pasterz podnosi głowę. Pies prostuje się i jeży sierść na 

grzbiecie, trwa w postawie obronnej i nasłuchuje. Drży nawet, gdy głuche, 

wewnętrzne warczenie, staje się coraz mocniejsze. Szymon także podnosi 

głowę i potrząsa drzemiącym Piotrem. Delikatny szelest dochodzi z lasu.  

«Chodźmy do Nauczyciela. Weźmiemy Go do nas» – mówi jeden i drugi.  

W międzyczasie pasterz budzi towarzyszy. Wszyscy nasłuchują, nie robiąc 

hałasu. Jezus także wstał, jeszcze zanim Go wezwano. Idzie w kierunku dwóch 

apostołów. Gromadzą się niedaleko towarzyszy i blisko pasterzy, których pies 

daje oznaki coraz wyraźniejszego niepokoju.  

«Zawołajcie śpiących. Wszystkich. Powiedzcie, żeby podeszli tu bez hałasu, 

zwłaszcza niewiasty i słudzy ze skrzyniami. Powiedzcie, że może są tu zbójcy. 
Ale nie mówcie tego niewiastom. Wszystkim mężczyznom.» 

Apostołowie rozchodzą się, posłuszni Nauczycielowi, który mówi do pasterzy:  

«Podsyćcie ogień, bardzo mocno, żeby płomień był bardzo żywy.» 

Pasterze są posłuszni, a ponieważ widać ich zaniepokojenie, Jezus mówi:  

«Nie bójcie się. Nie zabiorą wam nawet kłaczka wełny.»  

Nadchodzą kupcy i narzekają:  

«Och, nasze zyski!»  

Dorzucają całą litanię obelg pod adresem rządzących Rzymian i Żydów, którzy 
nie oczyszczają świata ze złodziei.  

«Nie bójcie się. Nie utracicie ani jednego najmniejszego pieniążka» – dodaje 

otuchy Jezus. 

Nadchodzą niewiasty. Płaczą zalęknione, bo odważny swat, drżący z 

niezwykłego strachu, przeraża je jęcząc:  

«To śmierć! Śmierć z ręki rozbójników!» 

«Nie bójcie się. Nawet nie musną was wzrokiem» – pociesza Jezus, prowadząc 

niewiasty w środek małej grupki ludzi i przerażonych zwierząt. Osły ryczą, pies 
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wyje, owce beczą, niewiasty szlochają, mężczyźni złorzeczą lub omdlewają 

bardziej niż niewiasty, w rozgardiaszu wywołanym przerażeniem. Jezus jest 

spokojny, jakby nic się nie działo. W tym zgiełku nie słychać już szmeru od 

strony lasu. To jednak, że w lesie znajdują się podchodzący coraz bliżej 

złoczyńcy, ujawniają toczące się kamienie.  

«Cisza!» – nakazuje Jezus. A mówi to w taki sposób, że wszyscy się uciszają. 

Jezus odchodzi ze Swego miejsca i idzie w kierunku lasu, na obrzeże polany. 

Odwraca się tyłem do lasu i zaczyna mówić: 

«Nikczemne pragnienie złota wywołuje w ludziach podłe uczucia. Przez złoto 

człowiek ujawnia siebie bardziej niż przez inne rzeczy. Zobaczcie, ile zła 

zasiewa ten metal swym zachwycającym, a bezużytecznym blaskiem. Sądzę, że 

jego kolor będzie miało powietrze Piekła, bo odkąd człowiek jest grzesznikiem, 

[złoto] ma naturę piekielną. Stwórca pozostawił je w głębinach tego ogromnego 

lazurytu, którym jest ziemia. Zostało stworzone z Jego woli, aby było użyteczne 

dla człowieka przez swoje sole i upiększało Jego świątynie. Ale szatan, 

składając pocałunek na oczach Ewy i kąsając ja ludzkie, nadał smak uroku 

niewinnemu metalowi. I odtąd przez złoto zabija się i grzeszy. Kobieta dla niego 

staje się zalotnicą i łatwo skłonną do grzechu cielesnego. Mężczyzna dla niego 

staje się złodziejem, grabieżcą, zabójcą, bezlitosnym dla bliźniego i dla swej 

duszy, którą ograbia z jej prawdziwego dziedzictwa dla zdobycia rzeczy ulotnej. 

[Staje się bezlitosny] dla swej duszy, której kradnie skarb wieczny, aby zdobyć 
małe świecące łuski, które musi w chwili śmierci zostawić.  

O, wy, którzy dla złota grzeszycie bardziej lub mniej lekko, bardziej lub mniej 

ciężko! Im bardziej grzeszycie, tym bardziej śmiejecie się z tego, czego was 

nauczyła matka i nauczyciele: że istnieje zapłata i kara za czyny dokonane w 

ciągu [ziemskiego] istnienia! Czyż więc nie zastanawiacie się, że przez ten 

grzech utracicie opiekę Bożą, życie wieczne, radość i będziecie mieć wyrzuty 

sumienia, przekleństwo w sercach, lęk o towarzyszkę życia, strach przed ludzką 

karą. A ona jest niczym wobec strachu – który powinniście posiadać, a nie 

macie go – świętego strachu przed karami Bożymi? Czy zastanawiacie się, że 

wasz koniec może być straszliwy z powodu waszych występków, jeśli one 

połączą się ze zbrodnią? Koniec jeszcze bardziej przerażający, bo wieczny... 

[Nawet] jeśli z powodu miłości do złota nie dojdziecie w waszych występkach 

do przelania krwi, ale zlekceważycie prawo miłości i szacunku wobec bliźniego 

[i dojdziecie do] odmawiania pomocy temu, kto jest głodny, do chciwości, 

odebrania posady, oszukiwania na wadze, zabierania pieniędzy przez 

zachłanność. Nie. Nie myślicie o tym. Mówicie: “Wszystko to bajka! 

Zmiażdżyłem te bajki ciężarem mojego złota. I już nie żyją.” To jednak nie są 
bajki, to prawda.  

Nie mówcie: “No cóż, kiedy umrę, wszystko się skończy”. Nie. Wszystko się 

[wtedy] zaczyna. Drugie życie nie jest – jak sądzicie – otchłanią bez myśli, bez 

wspomnienia przeżytej przeszłości i bez pragnienia Boga. Nie jest ono – jak 

uważacie – zatrzymaniem się w oczekiwaniu na wyzwolenie przez Odkupiciela. 

Drugie życie to oczekiwanie błogosławione dla sprawiedliwych, oczekiwanie 

cierpliwe dla cierpiących [z powodu kary], a przerażające dla potępionych. Dla 

pierwszych w Otchłani, dla drugich w Czyśćcu, dla ostatnich w Piekle. Dla 

pierwszych oczekiwanie zakończy się z chwilą wejścia do Niebios za 

Odkupicielem. W drugich po tej godzinie umocni się nadzieja. Trzecich zaś 

przygnębi przerażająca pewność ich wiecznego przekleństwa. Myślcie o tym, 

wy, którzy grzeszycie. Nigdy nie jest zbyt późno na poprawę. Przez prawdziwą 

skruchę zmieńcie wyrok, wypisywany dla was w Niebiosach. Szeol niech będzie 

dla was nie piekłem, lecz oczekiwaniem pokutnym – przynajmniej tym, dzięki 

waszemu pragnieniu. Nie mrokiem, lecz przyćmionym światłem. Nie męką, lecz 

tęsknotą. Nie rozpaczą, lecz nadzieją. Idźcie. Nie próbujcie walczyć z Bogiem. 
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On jest Mocny i Dobry. Nie znieważajcie imienia waszych rodziców. Posłuchajcie 

jęku tego źródła. Przypomina ono jęk rozdzierający serca waszych matek, które 

wiedzą, że jesteście zabójcami. Posłuchajcie, jak wyje wiatr w wąwozie. Wydaje 

się, że grozi i przeklina, jak przeklina was ojciec za życie, które prowadzicie. 

Posłuchajcie, jak jęczy sumienie w waszych sercach. Dlaczego chcecie cierpieć, 

skoro moglibyście być zupełnie zaspokojeni czymś niewielkim na ziemi, a 

wszystkim w Niebie? Przynieście pokój waszemu duchowi! Dajcie pokój 

ludziom, którzy boją się, którzy muszą się was bać jak dzikich zwierząt! 

Przywróćcie sobie pokój, biedni nieszczęśnicy! Podnieście oczy ku Niebu, 

oderwijcie usta od trującego pokarmu, obmyjcie ręce, ociekające od bratniej 

krwi, oczyśćcie wasze serca. Wierzę w was. Dlatego mówię do was. Chociaż 

bowiem wszyscy was nienawidzą i boją się was, Ja was nie nienawidzę i nie 

boję się was. Wyciągam jedynie do was rękę, aby wam powiedzieć: 

“Powstańcie. Przyjdźcie. Powróćcie łagodni do ludzi – jako ludzie do ludzi. Tak 

mało was się boję, że teraz mówię do tych wszystkich: “Idźcie z powrotem 

spać, bez urazy względem biednych braci. Módlcie się za nich. Pozostanę tutaj, 

ażeby patrzeć na nich oczyma miłości. Zapewniam was, że nic się więcej nie 

zdarzy. Miłość bowiem wytrąca broń porywczym i zaspokaja chciwych. Niech 

będzie błogosławiona Miłość, prawdziwa moc świata. Moc nieznana lecz 

potężna. Moc, która jest Bogiem.»  

Zwracając się do wszystkich [Jezus mówi]:  

«Idźcie, idźcie. Nie bójcie się. Tam nie ma już złoczyńców, lecz ludzie 

przerażeni, ludzie płaczący. Kto płacze, nie wyrządza zła. Bóg chciałby, aby 
pozostali takimi, jakimi są teraz. To by ich ocaliło.» 

86. PRZYBYCIE DO BETER 

Napisane 20 lipca 1945. A, 5711-5721 

Zwierzęta, za którymi podąża grupka apostołów, zmieniły się: nie ma już kozła, 

ale w zamian jest owieczka i dwa jagniątka. Owca tłusta o pełnych wymionach, 

jagniątka pogodne jak dwóch urwisów. Maleńkie stadko wygląda mniej 
magicznie niż całkiem czarny kozioł i rozwesela wszystkich.  

«Mówiłem, że przyjdzie kózka, aby uczynić Margcjama małym szczęśliwym 

pasterzem. Zamiast kózki, po tym jak nie chcieliście kozła, przyszły owce. I 
białe. O takich właśnie marzył Piotr.» 

«Ależ oczywiście! Wydawało mi się, że wlokę się za Belzebubem!» – mówi 

Piotr.  

«Kiedy był z nami, rzeczywiście spotykały nas złe wydarzenia. To czary nas 

prześladowały» – stwierdza rozdrażniony Iskariota.  

«Były to więc dobre czary. Bo właściwie co złego nam się przydarzyło?» – mówi 

spokojnie Jan. Wszyscy krzyczą na niego, jakby chcieli go zganić za jego 
zaślepienie.  

«A nie widziałeś, jak zostali wyśmiani w Modin?» 

«I wydaje ci się niczym upadek mojego brata? Mógł się poważnie potłuc. W jaki 

sposób wynieślibyśmy go stamtąd, gdyby sobie złamał nogi lub kręgosłup?» [– 

mówi Jakub, syn Alfeusza.] 

«A wczoraj w nocy miły wydał ci się ten postój?» 
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«Widziałem wszystko, rozważałem wszystko i uwielbiałem Pana, bo nie 

przydarzyło się nam nic złego. Zło szło w naszą stronę, a potem uciekło, jak 

zawsze. Z pewnością to spotkanie pozostawiło ziarna dobra – tak w Modin, jak i 

u pracowników winnicy. Przybyli, sądząc, że znajdą kogoś rannego, i okazali 

skruchę, że byli bez miłości, i chcieli to wynagrodzić. To samo ze złodziejami z 

wczorajszej nocy. Nie zrobili nic złego i my – a właściwie Piotr – zdobył dla nas 

owieczki w zamian za kozła, jako podarunek za ocalenie. Ubodzy mają teraz 

wiele pieniędzy. Dali je kupcy i niewiasty. I wszyscy – a to ma najwięcej 

wartości – przyjęli słowo Jezusa.»  

«Jan ma rację» – mówią Zelota i Juda Tadeusz.  

Ten ostatni kończy:  

«Rzeczywiście wydaje się, że każda rzecz zdarza się dzięki [czyjejś] wyraźnej 

wiedzy o tym, co ma się wydarzyć. To również, że znaleźliśmy się właśnie tam, 

spóźnieni z powodu mojego upadku, razem z tymi niewiastami obwieszonymi 

klejnotami, z tymi pasterzami posiadającymi bogate trzody, z tymi kupcami 

[mającymi sakiewki] wypchane pieniędzmi – doskonałą zdobyczą dla 

rozbójników! Bracie, powiedz prawdę: wiedziałeś, że to miało się wydarzyć?» – 
pyta Tadeusz Jezusa.  

«Powiedziałem wam wiele razy, że czytam w sercach i że – jeśli Ojciec nie 

rozporządzi inaczej – znam to, co ma się wydarzyć.» 

«Dlaczego więc popełniasz czasami błędy, takie jak udanie się do wrogich 

faryzeuszy lub do miasta całkowicie nieprzyjaznego?» – pyta Judasz Iskariota.  

Jezus przygląda mu się bacznie, a potem mówi spokojnie i powoli:  

«To nie są błędy. To konieczność Mojej misji. Lekarza potrzebują chorzy, a 

nauczyciela – trwający w niewiedzy. Tak jedni jak i drudzy czasem odpychają 

lekarza i nauczyciela. Ci jednak – jeśli są dobrymi lekarzami i dobrymi 

nauczycielami – nadal udają się do tego, kto ich odrzuca, bo jest to ich 

obowiązkiem. Idą więc. Wy zaś chcielibyście, żeby tam, gdzie Ja się pojawiam, 

ustawał wszelki opór. Mógłbym to uczynić. Ale nie zmuszam nikogo. 

Przekonuję. Przymus należy stosować tylko w wypadkach wyjątkowych i 

jedynie wtedy, gdy duch oświecony przez Boga rozumie, że to może służyć do 

przekonania, iż Bóg istnieje i jest Najpotężniejszy, albo też wtedy, kiedy można 

ocalić wielu.»  

«Jak wczoraj wieczorem, co?» – pyta Piotr.  

«Wczoraj wieczorem ci rozbójnicy bali się. Widzieli bowiem, że jesteśmy bardzo 

czujni, by ich powitać» – mówi z widoczną pogardą Iskariota.  

«Nie. Przekonały ich słowa...» – odzywa się Tomasz. 

«O, tak! Możesz sobie myśleć, że są to delikatne dusze, które da się przekonać 

dwoma słówkami, nawet jeśli wypowiada je Jezus! Wiem coś o tym, bo 

zostałem napadnięty z rodziną, jak i wielu z Betsaidy, w wąwozie Adomin!» – 
odpowiada Filip.  

«Nauczycielu, już od wczoraj chcę Cię o to zapytać. Powiedz mi krótko: czy to 

Twoje słowa czy Twoja wola spowodowała, że nic się nie przydarzyło?» – pyta 
Jakub, syn Zebedeusza.  

Jezus uśmiecha się i milczy. Odpowiada Mateusz:  
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«Sądzę, że to Jego wola pokonała zatwardziałość tamtych serc, niemal ją 

sparaliżowała potęgą słowa i zbawiania.» 

«I ja mówię, że tak jest. Dlatego On został tam sam, patrząc w stronę lasu. 

Trzymał ich ujarzmionych spojrzeniem, okazanym im zaufaniem, Swoim 
bezbronnym spokojem. Nie miał nawet kija!...» – mówi Andrzej.  

«Dobrze. Ale wszystko to mówimy my. To nasze przypuszczenia. Chcę, żeby 

powiedział mi to Nauczyciel» – mówi Piotr.  

Następuje ożywiona dyskusja, na którą Jezus zezwala. Bartłomiej stwierdza, że 

skoro Jezus oświadczył, iż nie zmusza nikogo, nie użył więc żadnej przemocy 

nawet wobec tych złoczyńców. Iskariota natomiast – popierany, choć tylko 

nieznacznie, przez Tomasza – mówi, że nie może uwierzyć, ażeby spojrzenie 
człowieka mogło tyle zdziałać. Mateusz reaguje mówiąc:  

«To i więcej jeszcze. Mnie zmieniło Jego spojrzenie wcześniej niż słowa.»  

Liczne za i przeciw ścierają się gwałtownie ze sobą. Każdy jest nieugięty we 

własnym przypuszczeniu. Milczy Jezus i Jan, który uśmiecha się z pochyloną 

głową, aby ukryć uśmiech. Piotr powraca do ataku, bo żaden argument 

towarzyszy go nie przekonuje. Myśli i mówi, że spojrzenie Jezusa jest inne od 

każdego ludzkiego spojrzenia. Chce więc wiedzieć, czy tak jest dlatego, że Jezus 
jest Mesjaszem, czy dlatego, że jest zawsze Bogiem.  

Jezus zabiera głos:  

«Zaprawdę powiadam wam, że nie tylko Ja sam, ale każdy – kto będzie 

zanurzony w Bogu przez świętość, czystość, wiarę bez skazy – będzie mógł 

uczynić to i więcej jeszcze. Spojrzenie dziecka, jeśli jego duch jest zjednoczony 

z Duchem Bożym, może burzyć próżne świątynie – bez wstrząsu, jakim posłużył 

się Samson. Może nakazywać łagodność dzikim zwierzętom i ludziom-

zwierzętom. Może odrzucać śmierć, pokonywać choroby ducha. Słowo dziecka 

zjednoczonego z Panem i będącego narzędziem Pana potrafi uzdrawiać choroby, 
usuwać truciznę wężom, czynić każdy cud, gdyż Bóg działa w nim.» 

«A, zrozumiałem!» – woła Piotr. I patrzy, patrzy, patrzy na Jana. Potem kończy 

całe rozumowanie – dokonane w swoim wnętrzu – mówiąc głośno:  

«Właśnie! Ty, Nauczycielu, potrafiłeś, gdyż [jesteś] Bogiem i jesteś 

Człowiekiem zjednoczonym z Bogiem. I tak się dzieje z tym, który potrafi dojść 

lub już doszedł do zjednoczenia z Bogiem. Zrozumiałem! Naprawdę 

zrozumiałem!» 

«A nie pytasz o środek prowadzący do tego zjednoczenia ani o tajemnicę tej 

mocy? Nie każdy z ludzi do tego dochodzi, chociaż mają te same warunki 

powodzenia.» 

«Słusznie! Gdzie jest klucz do tej mocy, by zjednoczyć się z Bogiem i uginać 

rzeczy? Modlitwa lub słowa tajemne...» 

«Przed chwilą Judasz, syn Szymona, oskarżał kozła o wszystkie wydarzenia, 

które miały miejsce. Nie ma czarów powiązanych ze zwierzętami. Odrzućcie 

przesądy, które są bałwochwalstwem i mogą doprowadzić do nieszczęścia. Jak 

nie ma formuł dla uprawiania czarów, tak nie ma też słów tajemnych dla 

dokonywania cudów. Jest tylko miłość. Jak powiedziałem wczoraj wieczorem, 

miłość uspokaja gwałtownych i nasyca spragnionych. Miłość: Bóg. Z Bogiem w 

was – w pełni posiadanym dzięki miłości doskonałej – oko staje się ogniem, 

który pali każdego bożka i powala nim ich posągi, słowo staje się potęgą. I 
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więcej jeszcze: oko staje się bronią, która rozbraja. Trudno się oprzeć Bogu, 

Miłości. Tylko demon się jej opiera, bo jest Nienawiścią doskonałą. Wraz z nim 

opierają się Jej jego dzieci. Inni, słabi, ogarnięci jakąś namiętnością, lecz nie 

sprzedani dobrowolnie demonowi, nie oprą się Jej. Jakakolwiek byłaby ich 

religia lub brak wiary, jakikolwiek byłby stan ich nędzy duchowej, przyjdą – 

poruszeni przez Miłość, która jest wielkim Zwycięzcą. Usiłuj osiągnąć to, i to 
szybko, a dokonasz wszystkiego, co czynią dzieci Boże i nosiciele Boga.» 

Piotr nie spuszcza Jana z oczu, podobnie Zelota, synowie Alfeusza. Jakub zaś i 

Andrzej mają rozum rozbudzony i dociekliwy. 

«A zatem, Panie – mówi Jakub, syn Zebedeusza – co przydarzyło się mojemu 

bratu? Mówisz o nim... On jest tym dzieckiem, które dokonuje cudów! Czy tak? 
Tak jest?» 

«Co zrobił? Odwrócił stronę księgi Życia i przeczytał, i poznał nowe tajemnice. 

Nic więcej. Wyprzedził was, bo nie zatrzymuje się dla rozważania każdej 

przeszkody, dla zastanawiania się nad każdą trudnością, wyliczania każdej 

korzyści. On już nie widzi ziemi. Widzi Światłość i zmierza do Niej. Bez 

spoczynku. Ale dajcie mu spokój. Duszom, które wchłaniają więcej płomieni, nie 

trzeba przeszkadzać w ich paleniu się. Ono bowiem raduje, ale i wyczerpuje. 

Trzeba zostawić je w tym spalaniu się. To najwyższa radość i największy trud. 

Bóg udziela im chwil nocy, bo wie, że żar zabija dusze-kwiaty, jeśli są 

wystawione na stałe słońce. Bóg udziela ciszy i rosy mistycznej tym duszom-

kwiatom, tak jak kwiatom polnym. Dajcie wytchnienie siłaczowi miłości, skoro 

Bóg mu go udziela. Naśladujcie nauczycieli prowadzących ćwiczenia fizyczne: 

oni zapewniają uczniom konieczny wypoczynek... Kiedy i wy dojdziecie do tego, 

do czego on już doszedł, i dalej jeszcze – bo dalej jeszcze dojdziecie i wy, i on – 

zrozumiecie potrzebę uszanowania milczenia, półmroku, którego doświadczają 

dusze, które Miłość uczyniła swą zdobyczą i narzędziem. Nie myślcie: “Wtedy 

będę się cieszył tym, że będę znany. Jan jest głupcem [trzymając wszystko w 

tajemnicy], bo dusze bliźniego, jak dusze dzieci, chcą być pociągane przez coś 

cudownego.” Nie. Kiedy dojdziecie do tego, będziecie mieli to samo pragnienie 

ciszy i półmroku, które przeżywa teraz Jan. A kiedy Mnie nie będzie już pośród 

was, przypomnijcie sobie, że w ocenianiu nawrócenia i mocy świętości waszą 

miarę powinna stanowić zawsze pokora. Jeśli bowiem w kimś trwa pycha, nie 

łudźcie się, że się nawrócił. I jeśli w kimś – choćby go nazwano “świętym” – 

panowałaby pycha, bądźcie pewni, że nie jest święty. Będzie taki w sposób 

nieuczciwy i obłudny, chcąc uchodzić za świętego, i będzie czynił złudne cuda, 

ale świętym nie jest. To pozór i obłuda, a cuda – szatańskie. Czy 

zrozumieliście.» 

«Tak, Nauczycielu...» 

Wszyscy milkną, bardzo zamyśleni. Wielka chęć poznania drży jak powietrze 

wokół nich, promieniując z nich... Zelota stara się odciągnąć na bok towarzyszy, 

aby mieć czas porozmawiać z nimi na osobności i z pewnością poradzić im 

milczenie. Mam wrażenie, że Zelota spełnia często to zadanie wśród apostołów. 

Jest tym który łagodzi, prowadzi do pojednania, udziela rad towarzyszom. 

Oprócz tego jest tym, który bardzo dobrze rozumie Nauczyciela. Teraz odzywa 

się:  

«Jesteśmy już na terenie należącym do Joanny. Osada, która się tu znajduje, to 

Beter. Ta budowla na szczycie to jej pałac rodzinny. Czujecie w powietrzu ten 

zapach? To krzewy różane rozsiewają go w słońcu poranka. Wieczorem zapach 

jest bardzo intensywny. Teraz, w chłodzie poranka, wyglądają tak pięknie. 

Jeszcze pokryte rosą, błyszczącą na ich koronach jak miliony diamentów, 

otwierają się w słońcu. O zachodzie zbiera się wszystkie kwiaty, które 
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przekwitły. Chodźcie. Zaprowadzę was do miejsca, z którego dobrze widać całe 

rozarium, opadające ze szczytu kaskadą i dochodzące do zboczy drugiego 

wzniesienia. To wodospad kwiatów, który następnie wznosi się jak przypływ na 

dwa inne pagórki. To amfiteatr, jezioro kwiatów. To wspaniałe. Ta ścieżka jest 

bardziej stroma. Jednak warto nią iść, bo z góry widać cały ten raj. I szybko 

dojdziemy do pałacu. Joanna żyje tu ciesząc się wolnością, pośród wieśniaków, 

którzy sami troszczą się o to bogactwo. Oni tak bardzo kochają swą panią – 

która czyni z tych wzgórz Eden piękna i pokoju – że to dla nich więcej znaczy 

niż trzymać straż przy Herodzie. O, tu, spójrz, Nauczycielu. Popatrzcie, 
przyjaciele...» 

[Zelota] pokazuje ręką półkole wzgórz zalanych różami. 

Jak okiem sięgnąć, wszędzie – pod wysokimi drzewami, mającymi za zadanie 

zapewnić ochronę przed wiatrem, przed zbyt upalnymi promieniami słońca i 

przed mrozem – same krzewy różane. Słońce i powietrze rozprasza się pod tymi 

lekkimi schronieniami – jakby zadaszeniami, nie przeszkadzającymi roślinom, 

doglądanymi przez ogrodników. Pod nimi rosną, szczęśliwe, najpiękniejsze róże 

świata. Są tu krzewy różane wszelkich rodzajów: róże karłowate, niskie, 

wysokie, bardzo duże. Są posadzone kępami jak poduszki haftowane kwiatami u 

stóp drzew, na zielonych łąkach lub formują żywopłot wzdłuż ścieżki, nad 

brzegami strumieni, wokół nawadniających zbiorników. Są też rozsiane po 

parku otaczającym wzgórze lub owijają się wokół drzew, ze swymi kwietnymi 

czuprynami, które od drzewa do drzewa formują festony i girlandy. Prawdziwy 

bajkowy ogród. Znajdują się tu, zmieszane, wszelkie ich rozmiary i wszelkie 

odmiany: jedne w kolorze kości słoniowej, inne – herbaciane obok krwistej 

czerwieni koron róż, królujących swą liczbą jak panie, oraz róż w kolorze 
prawdziwych dziecięcych policzków, bo ich białe kwiaty są na brzegach różowe.  

Wszyscy uczniowie stoją zaskoczeni tak wielkim pięknem. 

«Cóż ona z tym robi?» – pyta Filip. 

«Cieszy się tym» – odpowiada mu Tomasz. 

«Nie. Wyciąga z nich też olejki, dając przez to pracę setkom sług - kwiaciarzy, 

potrafiących wydobywać esencje. Rzymianie tego pragną. Jonatan mówił mi o 

tym, pokazując rachunki z ostatnich zbiorów. Oto Maria Alfeuszowa z dzieckiem. 
Ujrzeli nas i wołają innych...» 

Rzeczywiście, Joanna i dwie Marie, a przed nimi Margcjam, biegną z otwartymi 

ramionami na powitanie. Szybko podchodzą do Jezusa i Piotra. Upadają na 
twarz przed Jezusem.  

«Pokój wam wszystkim. A gdzie jest Moja Matka?» 

«Pośród róż, Nauczycielu, z Elizą. O! Jest uzdrowiona! Może stawić czoła światu 

i iść za Tobą. Dziękuję, że posłużyłeś się w tym celu mną.» 

«To Ja ci dziękuję, Joanno. Widzisz, że pożyteczne było twoje przybycie do 

Judei? Margcjamie, oto podarki dla ciebie. Ta piękna kukiełka i śliczne owce. 
Podobają ci się?» 

Dziecko nie potrafi złapać tchu z radości. Idzie do Jezusa, który pochyla się, aby 

dać mu kukiełkę, i tak pozostaje, by spojrzeć mu prosto w twarz. Dziecko rzuca 
się Jezusowi na szyję, całując Go spontanicznie, [mocno], jak tylko potrafi. 

«Dzięki temu staniesz się łagodny jak owieczki, a później zostaniesz dobrym 

pasterzem tych, którzy wierzą w Jezusa. Prawda?» 
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Margcjam mówi: «Tak, tak, tak», wstrzymując oddech, z oczami 

promieniejącymi z radości. 

«Teraz idź do Piotra, a Ja idę do Mojej Matki. Widzę tam, rąbek Jej welonu, 

który przesuwa się szybko wzdłuż różanego żywopłotu.» 

Biegnie do Maryi i tuli Ją do serca na zakręcie ścieżki. Maryja po pierwszym 
pocałunku wyjaśnia, jeszcze całkiem zdyszana: 

«Eliza idzie za Mną... Biegłam, aby Cię pocałować... bo nie mogłabym Cię nie 

pocałować, Synu... a nie chciałam tego robić przy niej... Bardzo się zmieniła... 

ale jej serce cierpi jeszcze w obliczu tych radości, których sama już nigdy nie 
doświadczy. Oto ona.» 

Eliza żywo wykonuje ostatnie kroki, klęka i całuje szatę Jezusa. To już nie jest 

tragiczna niewiasta z Betsur, lecz starsza kobieta, poważna, nosząca ślady 
cierpienia na swojej twarzy i w spojrzeniu. 

«Bądź błogosławiony, Nauczycielu, teraz i zawsze za to, że dałeś mi to, co 

utraciłam.» 

«Miej coraz więcej pokoju, Elizo. Jestem zadowolony, że mogę cię tu spotkać. 

Wstań.» 

«Ja też się z tego cieszę. Tak wiele chcę Ci powiedzieć i o tyle zapytać, Panie.» 

«Będziemy mieć na to dużo czasu, bo zostanę tu kilka dni. Chodź, poznam cię z 

twoimi współuczniami.» 

«O! Zrozumiałeś więc, co chcę Ci powiedzieć?!... że chcę się narodzić ponownie 

do nowego życia – Twojego; znaleźć rodzinę – Twoją; odnaleźć synów – Twoich. 

Tak jak mówiłeś to o Noemi w moim domu w Betsur. Jestem nową Noemi dzięki 

Twej łasce, Panie. Bądź za to błogosławiony! Nie jestem już rozgoryczona i 

bezpłodna. Jeszcze będę matką. A jeśli Maryja na to pozwoli, będę też trochę 
Twoją matką i poza tym – matką synów Twojej nauki.» 

«Tak, będziesz nią. Maryja nie będzie zazdrosna. Ja zaś będę cię kochał tak, że 

nie będziesz żałować tego, iż przyszłaś. Chodźmy teraz do tych, którzy chcą ci 

powiedzieć, iż kochają cię jak bracia.» 

I Jezus bierze ją za rękę i prowadzi do nowej rodziny. 

Podróż z okazji Pięćdziesiątnicy, dobiegła końca. 

87. PARALITYK PRZY SADZAWCE BETESDA 

Napisane 21 lipca 1945. A, 5722-5749 

Jezus jest w Jerozolimie, a dokładnie w okolicach [twierdzy] Antonia. Są z Nim 

wszyscy apostołowie z wyjątkiem Iskarioty. Wielki tłum śpieszy do Świątyni. 

Wszyscy są w szatach odświętnych – tak apostołowie jak i inni pielgrzymi – i 

dlatego myślę, że są to dni Pięćdziesiątnicy. Wielu żebraków miesza się z 

tłumem. Lamentują nad swoimi utrapieniami pobożnymi narzekaniami i kierują 

się ku lepszym miejscom, blisko bram Świątyni lub na skrzyżowania, przez 

które tłum idzie w jej kierunku. Jezus przechodzi obdarowując biedaków, którzy 

nie tylko opowiadają o swoich utrapieniach, lecz usiłują je ukazać. Mam 

wrażenie, że Jezus już był w Świątyni. Słyszę bowiem, jak apostołowie mówią o 

Gamalielu, który udaje, że ich nie widzi, chociaż Szczepan – jeden ze 
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słuchających go – pokazał mu przechodzącego Jezusa. Słyszę też, że Bartłomiej 

pyta towarzyszy:  

«Co chciał wyrazić ten uczony w Piśmie mówiąc: “Grupa baranów na nikczemną 

rzeź”?»  

«Chyba mówił o jakichś swoich sprawach» – odpowiada Tomasz.  

«Nie, on nas pokazywał palcem. Dobrze widziałem. Potem zaś drugie zdanie 

potwierdziło pierwsze: “Wkrótce Barankiem stanie się i On, ostrzyżony i 
zaprowadzony do rzeźni”.» 

«Tak, ja też to słyszałem» – potwierdza Andrzej. 

«Dobrze! Mnie zaś pali pragnienie, żeby się wrócić i zapytać towarzyszącego 

uczonemu w Piśmie, co wie o Judaszu, synu Szymona...» – mówi Piotr. 

«Ależ on nic nie wie! Tym razem nie ma Judasza, bo jest rzeczywiście chory. 

Wiemy o tym. Może zbytnio cierpiał z powodu podróży, jaką odbyliśmy? My 

jesteśmy bardziej odporni, on zaś żył tutaj, w wygodach. Łatwo się męczy» – 
odpowiada Jakub, syn Alfeusza. 

«Tak, o tym wiemy. Lecz ten uczony w Piśmie rzekł: “W grupie brak 

kameleona”. Czy kameleon nie jest zwierzęciem dowolnie zmieniającym swój 
kolor?» – dopytuje się Piotr. 

«Tak, Szymonie. Ale z pewnością mówił o jego wciąż nowych szatach. On 

przywiązuje do tego taką wagę. Jest młody. Trzeba mu wybaczyć...» – odzywa 

się pojednawczym tonem Zelota. 

«To też prawda. A jednak!... Dziwne słowa!» – kończy Piotr. 

«Zawsze się wydaje, że oni nam grożą» – mówi Jakub, syn Zebedeusza. 

«To dlatego, że czujemy się zagrożeni i widzimy groźby nawet tam, gdzie ich 

nie ma...» – zauważa Juda Tadeusz. 

«I widzimy grzechy nawet tam, gdzie ich nie ma» – kończy Tomasz. 

«To prawda! Podejrzenie to straszna rzecz... Kto wie, jak się dziś miewa 

Judasz? Cieszy się rajem i obecnością tamtych aniołów... Byłoby mi miło też się 

rozchorować, aby posiadać wszystkie te radości!» – mówi Piotr, a Bartłomiej na 
to: 

«Miejmy nadzieję, że szybko wyzdrowieje. Trzeba skończyć wędrówkę, bo 

przynagla nas ciepła pora roku.» 

«O! Nie brak mu starania, a poza tym... Gdyby coś się stało, Nauczyciel o to 

zadba...» – zapewnia Andrzej. 

«Miał wysoką gorączkę, kiedy go pozostawiliśmy. Nie wiem, jak się jej nabawił, 
tak...» – odzywa się Jakub, syn Zebedeusza.  

Mateusz mu odpowiada: 

«Jak przychodzi gorączka! Przychodzi, bo przyjść musi. Ale to nic. Nauczyciel 

wcale się tym nie przejmuje. Gdyby coś mu groziło, nie opuściłby pałacu 
Joanny.» 
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Rzeczywiście, Jezus wcale się nie niepokoi. Rozmawia z Margcjamem oraz 

Janem i idzie naprzód, rozdając jałmużnę. Z pewnością wyjaśnia wiele rzeczy 
dziecku, bo widzę, jak pokazuje mu ten czy tamten szczegół.  

[por. J 5,1-18]   Podchodzi do samych murów Świątyni w północno-wschodnim 

narożniku. Znajduje się tam wielki tłum, udający się do miejsca, w którym są 
krużganki – przed Bramą, o której słyszę, że nazywają ją “Owczą”.  

«To miejsce obmywania zwierząt składanych w ofierze – sadzawka Betesda. 

Popatrz teraz dobrze na wodę. Widzisz, że teraz jest nieruchoma? Za chwilę 

zobaczysz ją, jakby się poruszała, i podniesie się, dotykając tego wilgotnego 

znaku. Widzisz go? Wtedy zstępuje Anioł Pański, woda to odczuwa i czci go, jak 

potrafi. On przynosi wodzie rozkaz uleczenia człowieka gotowego zanurzyć się 

w niej. Widzisz tych ludzi? Ale wielu jest nieuważnych i nie widzą pierwszego 

poruszenia wody; albo też mocniejsi – bez miłości – odpychają słabszych. Nie 

trzeba nigdy rozpraszać się w obliczu znaków Bożych. Trzeba mieć duszę 

zawsze czuwającą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg się ukaże lub wyśle 

Swojego Anioła. Nie można też być egoistą, nawet jeśli chodzi o zdrowie. 

Wielokrotnie – z powodu sprzeczania się o to, kto ma dotknąć pierwszy lub kto 

tego najbardziej potrzebuje – ci nieszczęśnicy tracą dobrodziejstwo [płynące z] 
przyjścia anielskiego.» 

Jezus cierpliwie wyjaśnia Margcjamowi, który patrzy na Niego oczyma 

uważnymi, otwartymi szeroko. Równocześnie spogląda na wodę. 

«Gdybym tak mógł zobaczyć Anioła, byłbym zadowolony.» 

«Lewi, pasterz w twoim wieku, widział go. Patrz dobrze i ty i bądź gotów go 
wychwalać.» 

Dziecko już niczym innym się nie zajmuje. Kieruje oczy to na wodę, to ponad 

wodę i już nic więcej nie słyszy ani nie widzi. Jezus tymczasem patrzy na ten 

mały tłum czekających chorych, niewidomych, kalekich, sparaliżowanych. Także 

apostołowie obserwują uważnie. Słońce wywołuje błyski światła na wodzie i 
wdziera się po królewsku w pięć ciągów krużganków otaczających sadzawki.  

«O! O! – woła Margcjam – woda się podnosi, porusza, błyszczy! Jakie światło! 

Anioł!...» 

Dziecko upada na kolana. Istotnie, w czasie ruchu woda w sadzawce wydaje się 

zwiększać swą objętość przez gwałtowną i potężną falę, która podnosi się i 

uderza o brzeg. Woda błyszczy jak zwierciadło w słońcu. Przez chwilę trwa ten 

olśniewający błysk. Jeden chromy rzuca się pośpiesznie do wody i w chwilę 

potem wychodzi z nogą, na której widać wielką, doskonale zagojoną bliznę. Inni 

uskarżają się i kłócą z uzdrowionym mężczyzną. Mówią mu, że wreszcie będzie 

mógł pracować, a oni – nie. I kłótnia trwa dalej. Jezus rozgląda się wokół Siebie 

i widzi na noszach jakiegoś paralityka, który cicho płacze. Podchodzi do niego, 
pochyla się, głaszcze go mówiąc: «Płaczesz?» 

«Tak. Nikt nigdy nie pomyśli o mnie. Jestem tutaj... jestem tu i wszyscy 

zdrowieją, a ja – nigdy. Leżę tak już trzydzieści osiem lat. Wydałem wszystkie 

[pieniądze]. Moja rodzina umarła. Teraz zajmuje się mną daleki krewny. 

Przynosi mnie tu rano i zabiera wieczorem... Ale jakie to dla niego uciążliwe! O! 

Chciałbym umrzeć!» 

«Nie rozpaczaj. Miałeś tak wiele cierpliwości i wiary! Bóg cię wysłucha.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-05.htm#1
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«Mam nadzieję... ale przychodzą na mnie chwile zwątpienia. Ty jesteś dobry, 

ale inni... Ten uzdrowiony mógłby przez wdzięczność dla Boga pozostać tutaj, 
aby dopomóc biednym braciom...» 

«Rzeczywiście mógłby to uczynić. Ale nie żyw urazy. Oni o tym nie myślą, ale 

nie ze złej woli. Radość z powodu uzdrowienia czyni ich samolubnymi. Wybacz 
im...» 

«Ty jesteś dobry. Nie zachowujesz się tak. Usiłuję przy pomocy rąk przesunąć 

się aż do tamtego miejsca, kiedy woda w sadzawce się porusza. Jednak zawsze 

ktoś mnie ubiega, a nie mogę pozostać na brzegu, gdyż by mnie zadeptali. A 

nawet gdybym tam pozostał, któż by mi pomógł zejść na dół? Gdybym Cię 
wcześniej ujrzał, poprosiłbym Cię o to...» 

«Rzeczywiście chcesz być zdrowy? Zatem wstań, weź swoje łoże i chodź!» – 

Jezus prostuje się, aby wypowiedzieć to polecenie. Wydaje się, że kiedy wstaje, 

podnosi też paralityka, który prostuje się, a następnie wykonuje jeden, dwa, 

trzy kroki – jakby nie wierzył – za Jezusem, który odchodzi. Ponieważ 

rzeczywiście chodzi, wydaje okrzyk, który sprawia, że wszyscy się odwracają. 

«Ale kimże Ty jesteś? W Imię Boga, powiedz mi! Być może jesteś Aniołem 
Pana?» 

«Jestem więcej niż aniołem. Moje Imię jest Litość. Idź w pokoju.» 

Wszyscy się gromadzą. Wszyscy chcą widzieć. Wszyscy chcą mówić. Chcą 

doznać uzdrowienia. Przybiegają jednak strażnicy świątynni. Sądzę, że strzegą 
też sadzawki i rozpraszają groźbami to hałaśliwe zgromadzenie. 

Paralityk bierze nosze, czyli dwa drążki przyczepione do dwóch par kół i 

zniszczone płótno, przymocowane do drążków. Odchodzi szczęśliwy, wołając do 
Jezusa: 

«Znajdę Cię. Nie zapomnę Twego imienia ani Twojej twarzy.» 

[por. J 5,10n] Jezus wmieszał się w tłum i idzie w drugą stronę, ku murom. 

Jednak jeszcze nie minął ostatnich krużganków, a już przybywają w grupie, 

gnani jakby wściekłym wiatrem, żydzi z najbardziej wrogich ugrupowań. Pali 

ich pragnienie znieważenia Jezusa. Szukają, patrzą, obserwują. Nie udaje się im 

jednak pojąć, o co chodzi, i Jezus oddala się, podczas gdy oni, zawiedzeni, po 

zasięgnięciu informacji u strażników atakują biednego uzdrowionego i 

szczęśliwego paralityka. Wyrzucają mu: «Dlaczego niesiesz to posłanie? To 

szabat. Nie wolno ci tego robić!» 

Mężczyzna patrzy na nich i mówi: 

«Ja nic nie wiem. Wiem tylko, że ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: 

“Weź swoje łoże i chodź”. Tyle tylko wiem.» 

«Z pewnością był to demon, skoro nakazał ci łamanie szabatu. Jak wyglądał? 

Kto to był? Żyd? Galilejczyk? Prozelita?» 

«Nie wiem. Był tutaj. Zobaczył, że płaczę, i podszedł do mnie. Rozmawiał ze 

mną. Uzdrowił mnie. Odszedł, trzymając za rękę dziecko. Sądzę, że to był Jego 
syn, bo mógłby mieć syna w tym wieku.» 

«Dziecko? A więc to nie był On!... Jak się nazywa, co ci powiedział? Nie 

zapytałeś Go o to? Nie kłam!»  

«Powiedział mi, że nazywa się: Litość.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-05.htm#10
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«Jesteś głupcem! To nie jest imię!» 

Mężczyzna wzrusza ramionami i odchodzi. 

«To z pewnością był On. Uczeni w Piśmie Aniasz i Zacheusz widzieli Go w 

Świątyni.» 

«Ale On nie ma dzieci!» 

«A jednak to On. Był ze Swymi uczniami.» 

«Jednak Judasza tam nie było. Jego znamy dobrze. Inni... to mogą być jacyś 

tam ludzie.»  

«Nie, to byli oni.» 

I dyskusja toczy się nadal, podczas gdy chorzy wypełniają krużganki... 

Jezus wchodzi do Świątyni inną stroną, zachodnią. Naprzeciw niej jest miasto. 

Apostołowie idą za Nim. Jezus rozgląda się wokół Siebie. W końcu dostrzega 
tego, którego szuka: Jonatana, który też rozgląda się za Nauczycielem. 

«Już z nim lepiej, Nauczycielu. Gorączka go opuszcza. Twoja Matka mówi, że 

ma nadzieję przybyć na przyszły szabat.» 

«Dziękuję, Jonatanie. Byłeś punktualny.» 

«Nie bardzo. Zatrzymał mnie Maksymin Łazarza. Szuka Cię. Poszedł do portyku 

Salomona.»  

«Znajdę go. Pokój z tobą i zanieś Mój pokój Matce i uczennicom, a także – 

Judaszowi.» 

Jezus odchodzi szybkim krokiem w kierunku portyku Salomona, gdzie istotnie 

znajduje się Maksymin. 

«Łazarz wiedział, że tu jesteś. Chce się z Tobą widzieć, żeby powiedzieć Ci coś 
ważnego. Przyjdziesz?» 

«Bez wątpienia i bez zwlekania. Możesz mu przekazać, żeby czekał na Mnie w 

tym tygodniu.» 

Po kilku słowach Maksymin odchodzi. 

«Chodźmy się jeszcze pomodlić, skoro tu wróciliśmy» – mówi Jezus i odchodzi 

na dziedziniec Hebrajczyków. 

[por. J 5,14n] Jednak blisko niego spotyka uzdrowionego paralityka, który 

wrócił podziękować Panu. Uzdrowiony widzi Jezusa pośrodku tłumu, pozdrawia 

Go radośnie i opowiada Mu, co się wydarzyło przy sadzawce po Jego odejściu. 
Kończy słowami: 

«Ktoś zdziwiony, widząc mnie tutaj w dobrym zdrowiu, powiedział mi, kim 

jesteś. Jesteś Mesjaszem. Czy to prawda?» 

«Jestem nim. Ale nawet gdyby cię uzdrowiła woda lub inna moc, zawsze 

miałbyś to samo zobowiązanie wobec Boga: obowiązek posługiwania się twoim 

zdrowiem dla czynienia dobra. Jesteś uzdrowiony. Idź więc z dobrymi 

zamiarami. Podejmij na nowo życiową aktywność i już nigdy więcej nie grzesz. 
Oby Bóg nie musiał cię jeszcze bardziej ukarać. Żegnaj. Idź w pokoju.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-05.htm#14
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«Jestem stary... nic nie wiem... Chciałbym iść za Tobą, aby Ci służyć i aby 

posiąść wiedzę. Chcesz mnie?» 

«Nikogo nie odrzucam. Zastanów się jednak, nim przyjdziesz. Jeśli się 

zdecydujesz, przyjdź.» 

«Dokąd? Nie wiem, gdzie idziesz...» 

«Poprzez świat. Wszędzie znajdziesz uczniów, którzy cię zaprowadzą do Mnie. 

Niech Pan oświeci cię w tym, co najlepsze.» 

[por. J 5,15n] Jezus idzie na miejsce i modli się... Nie wiem, czy uzdrowiony 

poszedł specjalnie odnaleźć żydów lub też oni, stojąc na czatach, zatrzymali go i 

zapytali, czy ten, z którym rozmawiał to ten, który go uzdrowił. Widzę tylko, że 

mężczyzna rozmawia z żydami, a potem odchodzi. Oni zaś idą ku schodom, 

którymi Jezus musi zejść, aby udać się na inne dziedzińce i wyjść ze Świątyni. 
Kiedy nadchodzi, mówią bez powitania Go: 

[por. J 5,18n] «Będziesz więc nadal gwałcił szabat, pomimo wszystkich 

zarzutów, jakie zostały Ci postawione? I Ty chcesz, aby Cię szanowano jako 
wysłannika Boga?» 

«Wysłannika? Więcej jeszcze: Syna. Bóg bowiem jest Moim Ojcem. Jeśli nie 

chcecie Mnie szanować, powstrzymajcie się od tego, Ja jednak nie zaprzestanę z 

tego powodu wypełniać Mojej misji. Nie ma ani chwili, w której Bóg 

przestawałby działać. Także obecnie Ojciec Mój działa i Ja też działam, bo dobry 
syn, czyni to, co robi jego ojciec, i ponieważ przyszedłem, by działać na ziemi.»  

Ludzie zbliżają się, aby słuchać dyskusji. Wśród nich są osoby, które znają 

Jezusa – takie, które zostały przez Niego uzdrowione oraz inne, które widzą Go 

po raz pierwszy. Jedni Go kochają, inni – nienawidzą. Wielu jest 

niezdecydowanych. Apostołowie tworzą jedną grupę z Nauczycielem. Margcjam 

niemal się boi, a jego buzia jest bliska płaczu. Żydzi, mieszanina uczonych w 
Piśmie, faryzeuszy, saduceuszów, krzyczą głośno, zgorszeni:  

«Ty masz śmiałość! O! Nazywasz się Synem Bożym! Świętokradztwo! Bóg jest 

Tym, Który Jest, i nie ma synów! Zawołajcie Gamaliela! Zawołajcie Sadoka! 
Zgromadźcie rabinów, niech posłuchają i niech to obalą.» 

«Nie unoście się. Zawołajcie ich, a powiedzą wam – jeśli jest prawdą, iż wiedzą 

– że Bóg jest Jeden w Trójcy: Ojciec, Syn i Duch Święty, i że Słowo, to znaczy 

Syn Myśli, przyszedł zgodnie z tym, co zostało przepowiedziane, ażeby wybawić 

Izraela i świat z grzechu. Ja jestem Słowem. Jestem przepowiedzianym 

Mesjaszem. Nie ma zatem żadnego świętokradztwa, jeśli nadaję Ojcu imię Ojca 
Mojego.  

Niepokoicie się, bo czynię cuda i przez to przyciągam do Mnie tłumy i je 

przekonuję. Oskarżacie Mnie, że jestem demonem, gdyż dokonuję cudów. Ale 

Belzebub jest na świecie od wieków i, zaprawdę, nie brakuje mu oddanych 

wielbicieli... Dlaczego zatem oni nie czynią tego, co Ja czynię?» 

Tłum szemrze:  

«To prawda! To prawda! Nikt nie robi tego, co On.» 

[por. J 4,19n] Jezus mówi dalej: «Powiadam wam: to dlatego, że Ja wiem to, 

czego on nie wie, i mogę to, czego on nie może. Jeśli Ja spełniam dzieła Boga, to 

dlatego że jestem Jego Synem. Od siebie nikt nie może nic uczynić, tylko to, co 

widział, jak się czyni. Ja, Syn, mogę czynić tylko to, co widziałem u działającego 
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Ojca, będąc z Nim Jedno od wieków, nie różniąc się pod względem natury ani 

mocy. Wszystko, co czyni Ojciec, i Ja to czynię, bo jestem Jego Synem. Ani 

Belzebub, ani inni nie umieją uczynić tego, co Ja czynię, gdyż Belzebub i inni nie 
potrafią tego, co Ja potrafię.  

[por. J 5,20] Ojciec kocha Mnie, Swego Syna, a miłuje Mnie bezmiernie, tak jak i 

Ja Go kocham. Dlatego ukazał Mi i pokazuje wszystko, co czyni, abym i Ja czynił 

to, co On czyni: Ja na ziemi, w tym czasie Łaski, On – w Niebie, zanim jeszcze 

zaistniał Czas dla ziemi. I będzie Mi ukazywał dzieła coraz większe, abym i Ja je 

wykonywał i abyście wy się nimi zdumieli. Myśl Jego jest niewyczerpana w 

myśleniu. Ja Go naśladuję, będąc niewyczerpanym w spełnianiu tego, co Ojciec 

myśli i wraz z myślą – chce. Wy jeszcze nie wiecie, co Miłość stwarza, nie 

wyczerpując się. My jesteśmy Miłością. Dla Nas nie ma ograniczeń ani nie ma 

niczego, czego nie moglibyśmy uczynić dla trzech sfer człowieka: niższej, 
wyższej i duchowej.  

[por. J 5,21] Istotnie, tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i przywraca im życie, 

tak również Ja, Syn, mogę dawać życie tym, którym chcę, a nawet, ze względu 

na nieskończoną miłość, którą Ojciec ma do Syna, jest Mi udzielone nie tylko 

przywracać życie części niższej, ale także [przywracać] życie [części] wyższej, 

wyzwalając umysł człowieka i jego serce z błędów rozumowych i ze złych 

pożądliwości. W sferze duchowej zaś mogę przywracać duchowi wolność od 

grzechu.  

[por. J 5,22] Ojciec nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Jest to 

bowiem Ten Syn, który Swoją własną ofiarą wykupił Ludzkość, aby ją wyzwolić. 

A czyni to Ojciec ze sprawiedliwości, bo słuszne jest, ażeby dać Temu, który 

płaci swą monetą; i ażeby Syn był czczony tak, jak już czczony jest Ojciec. 

Wiedzcie, że jeśli oddzielacie Ojca od Syna lub Syna od Ojca i nie pamiętacie o 

Miłości, nie kochacie Boga tak, jak powinien być kochany: prawdziwie i z 

mądrością. Popełniacie błąd, bo oddajecie kult jednemu tylko, podczas gdy On 

jest cudowną Trójcą. Kto bowiem nie oddaje czci Synowi, to tak jakby nie czcił 

Ojca. Ojciec bowiem, Bóg, nie akceptuje, żeby jedna tylko Osoba była otaczana 

kultem, lecz chce, aby była czczona Całość. Kto nie oddaje czci Synowi, nie czci 

też Ojca, który Go posłał dzięki doskonałej myśli miłości. Nie uznaje zatem, że 
Bóg potrafi wykonywać dzieła słuszne.  

[por. J 5,24] Zaprawdę powiadam wam: kto słucha Mojego słowa i wierzy w 

Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie jest winien potępienia, lecz 

przechodzi ze śmierci do życia. Wierzyć bowiem w Boga i przyjmować Moje 

słowo znaczy wzbudzić w sobie Życie, które nie umiera.  

[por. J 5,25] Nadchodzi godzina – a nawet dla wielu już nadeszła – kiedy umarli 

usłyszą głos Syna Bożego i ten, który go usłyszy, rozbrzmiewający i ożywiający 
we wnętrzu serca, będzie żył.  

I cóż na to powiesz, uczony w Piśmie?» – [pyta Jezus, przerywając Swoją 

wypowiedź.] 

«Mówię, że umarli nic już nie słyszą i że Ty jesteś szalony.» 

«Niebo cię przekona, że tak nie jest i że twoja wiedza jest niczym w 

porównaniu z wiedzą Bożą. Do tego stopnia uczyniliście czymś naturalnym to, 

co nadprzyrodzone, że nadajecie słowom tylko znaczenie ziemskie i 

bezpośrednie. Nauczaliście Haggady przy pomocy niewzruszonych formuł – 

waszych, nie wysilając się, żeby zrozumieć prawdę alegorii. Teraz więc w 

waszych duszach, zmęczonych z powodu nacisku tym, co ludzkie, a co 

tryumfuje nad duchem, nie wierzycie już nawet w to, czego nauczacie. I to jest 
powód, dla którego nie potraficie już walczyć z tajemnymi mocami. 
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Śmierć, o której mówię, nie jest śmiercią ciała, lecz ducha. Przyjdą tacy, którzy 

usłyszą uszami Moje słowo i przyjmą je do serca, i wprowadzą w czyn. Nawet 

jeśli są martwi duchowo, będą ponownie mieć życie, bo Moje Słowo jest Życiem, 

które jest wlewane. A Ja mogę je dać komu zechcę, gdyż we Mnie jest 

doskonałość Życia. 

[por. J 5,26]  Albowiem jak Ojciec ma w Sobie Życie doskonałe, tak również Syn 

ma od Ojca Życie, w Sobie samym: [życie] doskonałe, pełne, wieczne, 

niewyczerpane i możliwe do przekazania.  

[por. J 5,27] A wraz z Życiem Ojciec dał Mi władzę sądzenia, gdyż Syn Ojca jest 

Synem Człowieczym i może, i powinien sądzić człowieka.  

[por. J 5,28] I nie dziwcie się z powodu tego pierwszego zmartwychwstania 

duchowego, którego dokonuję Moim słowem. Zobaczycie je jeszcze, bardziej 

wymowne dla waszych ociężałych zmysłów. Zaprawdę bowiem powiadam wam, 

że nie ma nic większego od niewidzialnego, ale realnego zmartwychwstania 

ducha. Wkrótce nadejdzie godzina, kiedy groby przeniknie głos Syna Bożego i 

wszyscy, którzy w nich się znajdują, usłyszą go. Ci, którzy czynili dobro, wyjdą z 

nich, ażeby pójść na zmartwychwstanie Życia wiecznego; a ci, którzy popełniali 
zło, na zmartwychwstanie wiecznego potępienia.  

[por. J 5,30] Nie mówię, że uczynię to od Siebie samego, z Mojej tylko woli, lecz 

z woli Ojca zjednoczonego ze Mną. Ja mówię i sądzę według tego, co 

usłyszałem, i Mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam Mojej woli, lecz woli 

Tego, który Mnie posłał. Nie jestem odłączony od Ojca. Ja jestem w Nim, a On 
jest we Mnie. Ja znam Jego Myśl i ją przekładam na słowo i czyn.  

[por. J 5,31] Tego, co mówię, aby dać świadectwo Sobie samemu, nie może 

przyjąć wasz nie wierzący duch, który chce we Mnie widzieć jedynie człowieka 
podobnego do was wszystkich.  

[por. J 5,32] Jest także ktoś inny, kto daje świadectwo o Mnie. Mówicie, że 

czcicie go jako wielkiego proroka. Wiem, że jego świadectwo jest prawdziwe. 

Ale wy – wy którzy mówicie, że go czcicie – nie przyjmujecie jego świadectwa, 

bo różni się ono od waszej myśli, która jest Mi wroga. Wy nie przyjmujecie 

świadectwa człowieka sprawiedliwego, ostatniego Proroka Izraela, bo w tym, 
co się wam podoba mówicie, że on jest tylko człowiekiem i może pobłądzić.  

[por. J 5,33] Posłaliście [ludzi], aby wypytywali Jana. Mieliście bowiem 

nadzieję, że powie o Mnie to, co chcielibyście usłyszeć; to, co wy o Mnie 

myślicie; to, co wy o Mnie chcecie myśleć. Ale Jan dał świadectwo o prawdzie i 

wy nie mogliście jej przyjąć. Ponieważ jednak Prorok mówi, że Jezus z Nazaretu 

jest Synem Bożym, wy – w skrytości serca, gdyż boicie się tłumów – mówicie, 
że Prorok jest szalony, podobnie jak Chrystus.  

[por. J 5,34] Ja jednak nie otrzymuję świadectwa człowieka, choćby to był 

najświętszy z Izraela. 

[por. J 5,35]  Powiadam wam: on był lampą płonącą i jaśniejącą, ale wy mało 

chcieliście się radować jej światłem. Kiedy to światło Mnie oświetliło, aby dać 

wam poznać Chrystusa, Kim jest, wy pozwoliliście, aby lampę postawiono pod 

korcem, a wcześniej, jeszcze wcześniej, wznieśliście między nią a wami mur, 

ażeby nie widzieć w jej świetle Chrystusa Pańskiego. Wdzięczny jestem Janowi 

za jego świadectwo i wdzięczny mu jest za nie Ojciec. Jan otrzyma wielką 

nagrodę za to świadectwo. [Będzie] pierwszym słońcem, które wam zajaśnieje 

pośród wszystkich ludzi tam w górze, płonąc tak, jak płoną wszyscy ci, którzy 

byli wierni Prawdzie i spragnieni Sprawiedliwości.  
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[por. J 5,36] Ja mam jednak świadectwo większe od Janowego. Tym 

świadectwem są Moje czyny. Albowiem dzieła, które Ojciec Mi dał do spełnienia, 

te dzieła Ja wykonuję i one świadczą, że Ojciec Mnie posłał, dając Mi wszelką 
władzę.  

[por. J 5,37] I tak daje świadectwo na Moją korzyść Ten, który Mnie posłał: sam 

Ojciec. Wy nigdy nie słyszeliście Jego Głosu ani nie widzieliście Jego Oblicza. Ale 

Ja widziałem je i widzę; Ja Go słyszałem i słyszę. Wy nie macie – trwając w 

sobie – Jego Słowa, bo nie wierzycie w tego, którego On posłał.  

[por. J 5,39] Badacie Pisma, bo sądzicie, że otrzymacie – dzięki poznaniu ich – 

Życie wieczne. I nie zauważacie, że to właśnie Pisma mówią o Mnie?  

[por. J 5,40] Dlaczegóż więc wciąż nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć Życie? 

Mówię wam: to dlatego że odrzucacie to, co jest sprzeczne z waszymi 

zakorzenionymi poglądami. Brak wam pokory. Nie potraficie powiedzieć: 

“Pomyliłem się. Ten [człowiek] lub ta księga mówi dobrze i ja jestem w 

błędzie”. Tak postąpiliście z Janem, tak z Pismem Świętym, tak ze Słowem, 

które do was mówi. Nie potraficie już widzieć ani rozumieć, bo opasuje was 
pycha i ogłuszają wasze głosy.  

[por. J 5,41] Uważacie, że mówię tak, bo oczekuję waszego uwielbienia? Nie, 

wiedzcie to: Ja nie szukam i nie przyjmuję chwały od ludzi. Szukam i pragnę 

tylko waszego wiecznego zbawienia. Takiej chwały szukam. To Moja chwała 

Zbawiciela. Nie mogłoby jej być, gdybym nie miał zbawionych, a powiększa się 

ona, im więcej mam zbawionych. Powinna Mi być ona oddawana przez duchy 

zbawione i przez Ojca, Ducha Najczystszego. Ale wy nie będziecie zbawieni. 
Poznałem was, jacy naprawdę jesteście.  

[por. J 5,42] Wy nie macie w sobie miłości Bożej. Jesteście bez miłości. I 

dlatego nie przychodzicie do Miłości, która do was mówi, i nie wejdziecie do 

Królestwa Miłości. Tam was nie znają. Nie zna was Ojciec, bo wy nie znacie 

Mnie, który jestem w Ojcu. Nie chcecie Mnie znać.  

[por. J 5,43] Przyszedłem w imię Ojca Mojego, a wy Mnie nie przyjmujecie. 

Jesteście za to gotowi przyjąć każdego, kto przychodzi we własnym imieniu, 

byle tylko mówił to, co wam się podoba. Mówicie, że jesteście duchami wiary. 
Nie. Nie jesteście nimi.  

[por. J 5,44] Jakże możecie wierzyć, wy którzy żebrzecie o chwałę jedni u 

drugich, a nie szukacie chwały Niebios, która od Boga jedynie pochodzi? [Nie 

szukacie tej] chwały, która jest Prawdą, a nie grą interesów ograniczających się 

jedynie do ziemi i pieszczących tylko występną naturę ludzką upadłych synów 

Adama.  

[por. J 5,45] Ja was nie będę oskarżał przed Ojcem. Nie myślcie tak. Jest ktoś, 

kto was oskarża. To Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. On was zgani za to, 

że nie mu wierzycie, bo nie wierzycie we Mnie, a przecież on o Mnie napisał, wy 

jednak Mnie nie rozpoznajecie według tego, co on o Mnie napisał. Nie wierzycie 
w słowa Mojżesza, który był kimś wielkim, na którego przysięgacie.  

[por. J 5,47] Jakże więc możecie wierzyć w Moje słowa, słowa Syna 

Człowieczego, w którego nie wierzycie? Po ludzku mówiąc to logiczne. Tu 

jednak jesteśmy na płaszczyźnie ducha i wasze dusze są badane. Bóg je 

obserwuje w świetle Moich działań i porównuje czyny – których dokonujecie – z 
tym, czego Ja przyszedłem nauczyć. I Bóg was osądza.  

Odchodzę. Przez dłuższy czas Mnie nie znajdziecie. Wierzcie jednak, że to nie 

jest tryumf, ale – kara. Chodźmy.» 
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Jezus przechodzi przez tłum, którego część osłupiała, a część wyszeptuje swe 

poparcie, które strach przed faryzeuszami utrzymuje na poziomie szeptu. 
Odchodzi.  

88. W BETANII. «NAUCZYCIELU, MARIA WEZWAŁA MARTĘ».  

Napisane 22 i 23 lipca 1945. A, 5749-5756 

Jest piękny letni poranek. Jezus w towarzystwie Zeloty przybywa do ogrodu 

Łazarza. Dopiero świta, wszystko jest więc świeże i roześmiane. Ogrodnik, 

biegnący na powitanie Nauczyciela, wskazuje mu połę białej szaty znikającą za 
żywopłotem i mówi: 

«Łazarz idzie do jaśminowej altany, by czytać zwoje. Zawołam go.» 

«Nie. Idę tam sam.» 

Jezus idzie szybko ścieżką przylegającą do ściany kwiatów. Murawa ciągnąca 

się wzdłuż żywopłotu tłumi odgłos kroków. Jezus stara się właśnie po niej 

stąpać, aby Łazarz nie spodziewał się Jego przybycia. Zaskakuje go stojącego ze 
zwojami położonymi na marmurowym stole, modlącego się głośno: 

«Niech nie doznam zawodu, Panie. Spraw, że wzrośnie ta iskierka nadziei 

zrodzona w moim sercu. Daj mi to, o co Cię prosiłem moimi łzami dziesiątki i 

setki tysięcy razy. To, o co Cię prosiłem moimi działaniami, przebaczeniem, 

całym sobą. Daj mi to, nawet za cenę odebrania mi życia. Daj mi to w imię 

Twego Jezusa, który mi obiecał ten pokój. Czyż On może kłamać? Czy mam 

myśleć, że Jego obietnica była pustym słowem? Czy Jego moc mniejsza jest niż 

otchłań grzechu, którym jest moja siostra? Powiedz mi to, Panie, abym poddał 

się przez wzgląd na miłość do Ciebie...» 

«Tak, Ja ci to mówię!» – odzywa się Jezus. 

Łazarz odwraca się gwałtownie i woła: 

«O! Mój Pan! Kiedy przyszedłeś?» – pochyla się, żeby ucałować kraj szaty 

Jezusa.  

«Przed kilkoma minutami.» 

«Sam?» 

«Z Szymonem Zelotą, lecz tu, gdzie jesteś, przybyłem sam. Wiem, że masz Mi 

do powiedzenia wielką rzecz. Zatem powiedz Mi ją.» 

«Nie. Najpierw odpowiedz na pytanie, jakie postawiłem Bogu. Powiem Ci w 

zależności od Twej odpowiedzi.» 

«Powiedz Mi, powiedz Mi, tę wielką rzecz. Możesz to powiedzieć...» – i Jezus 

uśmiecha się, otwierając ramiona zachęcająco. 

«Boże Najwyższy! Zatem to prawda? Ty wiesz, że to jest prawda?»  

Łazarz znajduje schronienie w ramionach Jezusa, aby Mu powierzyć swoją 

wielką rzecz: 

«Maria wezwała Martę do Magdali. I Marta udała się tam, niespokojna, 

obawiając się jakiegoś wielkiego nieszczęścia... A ja pozostałem tutaj, z tą samą 

obawą. Marta jednak przesłała mi za pośrednictwem jednego ze sług, który jej 

towarzyszył, list, który napełnił mnie nadzieją. Spójrz, mam go tutaj, w 
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zanadrzu. Przechowuję go, bo jest dla mnie cenniejszy niż skarb. To tylko kilka 

słów, lecz czytam je od czasu do czasu, aby się upewnić, że rzeczywiście 
istnieją. Spójrz...» 

Łazarz wyjmuje spod szaty mały rulon związany fioletową wstęgą i rozwija go.  

«Widzisz? Przeczytaj, przeczytaj głośno. Kiedy Ty to przeczytasz, wyda mi się to 
rzeczą pewniejszą.» 

«”Łazarzu, mój bracie, pokój i błogosławieństwo. Przybyłam szybko i wygodnie. 

I moje serce nie biło już z obawy przed nowymi nieszczęściami, bo ujrzałam 

Marię, naszą Marię, w dobrym zdrowiu i... czy mam ci to powiedzieć? Zachowuje 

się mniej gwałtownie niż przedtem. Na moim sercu wypłakała niekończące się 

łzy... A potem, w nocy, w pokoju, do którego mnie wprowadziła, pytała mnie o 

tak wiele rzeczy odnoszących się do Nauczyciela. Na razie nic więcej. Ja jednak, 

widząc twarz Marii i słysząc jej słowa, mówię ci, że w moim sercu zrodziła się 

nadzieja. Módl się, mój bracie. Ufaj. O! Gdybyż to była prawda! Pozostaję 

jeszcze, bo pojmuję, że ona chce mnie blisko siebie, jakby po to, by się obronić 

przed pokusą i żeby się dowiedzieć... Czego? Tego, co my już wiemy: o 

nieskończonej dobroci Jezusa. Mówiłam jej o tej niewieście z Betanii... Widzę, 

że ona rozmyśla, rozmyśla, rozmyśla... Potrzebny nam jest Jezus. Módl się. Ufaj. 
Pan niech będzie z tobą.”» – Jezus zwija rulon i oddaje. 

«Nauczycielu...» 

«Pójdę tam. Czy możesz uprzedzić Martę, żeby wyszła Mi na spotkanie do 

Kafarnaum, nie później niż za piętnaście dni?» 

«Tak, mogę, Panie. A ja?» 

«Ty zostaniesz tutaj. Marta także, odeślę ją tutaj.» 

«Dlaczego?» 

«Dlatego, że uwolnieni posiadają głęboki wstyd, a nic nie zawstydza ich 

bardziej niż spojrzenie ojca lub brata. Ja też ci mówię: “Módl się, módl się, módl 
się”.»  

Łazarz płacze na piersi Jezusa... Potem, kiedy się opanował, mówi jeszcze o 

swym niepokoju, o swoich zniechęceniach...  

«To już prawie od roku mam nadzieję... wpadam w rozpacz... Jakże jest długi 

czas powstawania z martwych!...» – woła.  

Jezus pozwala mu mówić, mówić, mówić... aż wreszcie Łazarz spostrzega, że 

uchybił powinnościom gospodarza, i wstaje, żeby zaprowadzić Jezusa do domu. 

Idąc tam, przechodzą obok gęstej ściany jaśminów w kwiatach. Wokół ich 
gwieździstych koron wirują pszczoły.  

«Ach! Zapomniałem Ci powiedzieć... Stary patriarcha, którego mi przysłałeś, 

powrócił na łono Abrahama. Maksymin znalazł go siedzącego tutaj z głową 

opartą o żywopłot. Zasnął blisko uli, którymi zajmował się, jakby były domami 

pełnymi złotych dzieci. Tak nazywał pszczoły. Wydawało się, że je rozumie i że 

one go rozumieją. A gdy Maksymin go znalazł, na patriarsze, który zasnął w 

pokoju i ze spokojnym sumieniem, była kosztowna zasłona z małych ciał w 

kolorze złota. Wszystkie pszczoły usiadły na swym przyjacielu. Sługom było 

trudno je od niego odczepić. Był tak dobry, że może miał smak miodu?... Był tak 

szlachetny, że może dla pszczół był jak korona nieskażonego kwiatu?... To mnie 
zasmuciło. Chciałem go mieć dłużej w domu. To był mąż sprawiedliwy...» 
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«Nie płacz już. Jest w pokoju... i w tym miejscu pokoju modli się za ciebie, bo 

osłodziłeś mu ostatnie dni. Gdzie jest pochowany?» 

«W głębi sadu, blisko uli. Chodź, zaprowadzę Cię tam...» 

Przez mały zagajnik woskowatego wawrzynu odchodzą ku ulom. Dochodzi od 

nich pracowite brzęczenie... 

23 lipca, godz. 8.00 

Bardzo blady jest Judasz, który zsiada z wozu razem z Matką Bożą i 

uczennicami, to znaczy z Mariami, Joanną i Elizą...  

...a z powodu zamieszania, które miałam w domu tego poranka, nie mogłam 

pisać, kiedy to widziałam, i dlatego – teraz, kiedy jest 18.00, mogę tylko 

powiedzieć, co zrozumiałam i usłyszałam: że Judasz po przebytej chorobie 

powraca do Jezusa, że jest w Getsemani razem z Maryją, która go pielęgnowała, 

i z Joanną, która nalega, żeby niewiasty i osłabiony chorobą [apostoł] powrócili 

wozem do Galilei. Jezus przyłącza się, każąc wsiąść także dziecku z nimi. 

Natomiast Joanna z Elizą pozostają w Jerozolimie na kilka dni, ażeby następnie 

powrócić: Eliza – do Betsur, a Joanna – do Beter. Przypominam sobie, że Eliza 

powiedziała: «Teraz mam odwagę wrócić, bo moje życie nie jest już bezcelowe. 

Sprawię, że pokochają Cię moi przyjaciele». I przypominam sobie, że Joanna 

dodała: «A ja to uczynię na moich ziemiach, jak długo Chuza mnie tu pozostawi. 
To będzie służenie Tobie, chociaż wołałabym iść za Tobą.»  

Pamiętam też, że Judasz powiedział, iż nie potrzebował swojej matki nawet w 

najgorszych chwilach choroby, gdyż [– jak powiedział Jezusowi:] «Twoja Matka 

była prawdziwą matką dla mnie, miłą i pełną miłości, i nie zapomnę tego 

nigdy». Reszta się zatarła (jeśli chodzi o słowa) i dlatego nie relacjonuję tego, 
bo zostałoby to powiedziane przeze mnie, a nie przez osoby z wizji. 

89. MARGCJAM POWIERZONY PORFIREI, MAŁŻONCE PIOTRA. 

Napisane 24 lipca 1945. A, 5764-5773 

Jezus jest na Jeziorze Galilejskim, z apostołami. To poranek. Są tam wszyscy 

apostołowie. Jest z nimi nawet Judasz, już całkowicie zdrowy, z obliczem 

łagodniejszym z powodu [przebytego] cierpienia i troskliwości, jakiej zaznał. 

Jest też Margcjam, nieco przejęty z powodu tego, że po raz pierwszy znajduje 

się w łodzi na wodzie. Nie chce tego okazywać, lecz każde nieco gwałtowniejsze 

kołysanie sprawia, że czepia się jednym ramieniem szyi owieczki – która z nim 

dzieli lęk, becząc żałośnie – a drugim chwyta co może: maszt, krzesło, wiosło 

znajdujące się w zasięgu jego ręki. [Chwyta] nawet nogę Piotra lub Andrzeja, 

lub chłopców pomagających na łodzi, którzy przechodzą obok niego, wykonując 
swe czynności. Zamyka oczy przekonany, że to jego ostatnia godzina. 

Piotr odzywa się do niego od czasu do czasu, klepiąc go po policzkach: «No! 

Boisz się? Uczeń nigdy nie może się bać...» 

I dziecko potakuje skinieniem głowy. Skoro jednak zrywa się silniejszy wiatr, a 

woda burzy się coraz bardziej, w miarę jak zbliżają się do ujścia Jordanu, 

chwyta się mocniej i częściej przymyka oczy. Gdy łódź nagle zmienia kierunek z 
powodu fali uderzającej w burtę, wydaje okrzyk przerażenia. 

Niektórzy śmieją się i drwią, żartując z Piotra, że stał się ojcem chłopca, który 

nie ma zadatków na rybaka. Żartują z Margcjama, że boi się teraz [przepłynąć] 

kilka stadiów po jeziorze, a zawsze mówi, że chce iść przez ziemie i morza 
głosząc Jezusa. Lecz Margcjam broni się mówiąc: 
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«Każdy boi się tego, czego nie zna. Ja – wody, Judasz – śmierci...» 

Domyślam się, że Judasz bardzo bał się śmierci i dziwię się, że nie reaguje na tę 

uwagę, lecz przeciwnie, mówi: 

«Słusznie powiedziałeś. Boimy się tego, czego nie znamy. Teraz jednak już 

dopływamy. Betsaida jest oddalona o kilka stadiów i z pewnością znajdziesz 

tam miłość. Ja chciałbym się znaleźć w małej odległości od domu Ojca i być 

pewnym, że znajdę tam miłość!» – [Judasz] powiedział to tonem zmęczonym i 
smutnym. 

«Nie dowierzasz Bogu?» – pyta zaskoczony Andrzej. 

«Nie, to sobie nie dowierzam. W tych dniach choroby, otoczony niewiastami 

czystymi i dobrymi, poczułem się tak mały duchem! Ileż rozmyślałem! 

Powiedziałem sobie: “Jeśli one usiłują stawać się coraz lepsze i zdobyć Niebo, 

czegóż to ja nie powinienem czynić?” Ponieważ one wydawały mi się zawsze już 

święte, a czują się wciąż grzesznicami. A ja?... Czy ja kiedykolwiek do tego 

dojdę, Nauczycielu?» 

«Z dobrą wolą można wszystko» [– odpowiada Jezus.] 

«Moja wola jednak jest bardzo niedoskonała...» 

«Pomoc Boża daje jej to, czego jej brak do doskonałości. Twoja obecna pokora 

pochodzi z choroby. Widzisz więc, że dobry Bóg zatroszczył się, żeby poprzez to 
bolesne wydarzenie dać ci coś, czego nie posiadałeś» [– mówi Jezus.] 

«To prawda, Nauczycielu. Ale te niewiasty! Jakie doskonałe uczennice! Nie 

mówię o Twojej Matce, bo o Niej to wiemy, lecz mówię o innych. O! Zaprawdę 

one nas przewyższyły. Ja byłem jedną z pierwszych prób ich przyszłej posługi. 

Ale, wierz mi, Nauczycielu, możesz być za nie pewny. Eliza i ja byliśmy pod ich 

opieką. Eliza powróciła do Betsur z odnowioną duszą, a ja... ja mam nadzieję 
odnowić swoją teraz, gdy one nade mną pracowały...» 

Judasz, jeszcze osłabiony, płacze. Jezus – siedząc przy nim – kładzie mu rękę na 

głowie. Daje znak innym, żeby się nie odzywali. 

Piotr i Andrzej nie mówią, bo pochłonięci są ostatnimi manewrami dopływania. 

Co do Zeloty, Mateusza, Filipa i Margcjama to z pewnością nie mają zamiaru 

mówić: jeden – ogarnięty lękiem z powodu przybywania [na miejsce], inni – 
wskutek naturalnej rozwagi. 

Łódź płynie Jordanem i po chwili zatrzymuje się przy brzegu. Pomocnicy 

wychodzą, żeby przytrzymać łódź na miejscu, przymocowują ją liną do kamienia 

i kładą deskę, która posłuży jako kładka. Piotr wkłada długą szatę. To samo 

czyni Andrzej. Druga łódź wykonuje ten sam manewr i inni apostołowie 

wychodzą. Jezus i Judasz wysiadają także. Piotr podaje chłopcu jego szatę i 

poprawia ją, aby dobrze wyglądał przed jego żoną. I oto wszyscy, także 

owieczki, są na brzegu. 

«A teraz chodźmy» – mówi Piotr.  

Jest naprawdę wzruszony. Podaje rękę dziecku. [Chłopiec] także z powodu 

wielkiego wzruszenia zapomina nawet o owcach, którymi zajmuje się Jan. Pyta 
z niespodziewaną obawą: 

«Czy jednak ona mnie zechce? Czy będzie mnie bardzo kochać?» 
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Piotr zapewnia go, że tak, jednak być może ta obawa mu się udziela, więc 

odzywa się do Jezusa:  

«Ty jej to powiedz... Ty, Nauczycielu, powiedz Porfirei.» 

Jezus uśmiecha się, ale obiecuje się tym zająć. Doszli do domu bardzo szybko, 

idąc brzegiem rzeki. Przez otwarte drzwi widać Porfireę zajętą domowymi 
obowiązkami. 

«Pokój tobie!» – mówi Jezus, podchodząc do drzwi kuchni, w której niewiasta 

właśnie układa naczynia. 

«Nauczycielu! Szymonie!»  

Niewiasta biegnie, by upaść na twarz u stóp Jezusa, a potem – męża. Następnie 

wstaje i z miłym wyrazem niezbyt pięknej twarzy mówi, rumieniąc się: 

«Tak długo na was czekałam! Czy jesteście zdrowi? Chodźcie! Chodźcie! Musicie 

być zmęczeni...» 

«Nie. Przybywamy z Nazaretu, w którym zatrzymaliśmy się na kilka dni, i potem 

byliśmy także w Kanie. W Tyberiadzie były łodzie. Widzisz, że nie jesteśmy 

zmęczeni. Mamy ze sobą dziecko i Judasza, syna Szymona, osłabionego 
chorobą.» 

«Dziecko? Taki mały uczeń?» 

«To sierota, którą przygarnęliśmy w drodze.» 

«O! Mój kochany! Chodź, mój skarbie, niech cię ucałuję!» 

Dziecko, które pozostało zalęknione i w połowie ukrywa się za Jezusem, 

pozwala bez oporu pocałować się kobiecie, która uklękła, żeby być na jego 
wysokości.  

«A teraz znowu zabierzecie go ze sobą? Ciągle z wami, taki mały? To go 

zmęczy...»  

Niewiasta jest pełna litości. Tuli chłopca w ramionach i trzyma policzek przy 

jego policzku.  

«W istocie miałem inny pomysł: powierzyć go jakiejś uczennicy, kiedy oddalimy 

się z Galilei, znad jeziora...» 

«Mnie, prawda, Panie? Ja nie mam dzieci, ale mam krewnych i wiem, jak się 

zająć dziećmi. Jestem uczennicą, która nie potrafi mówić i która nie ma dość 

zdrowia, by iść za Tobą, jak to robią inne, które... o! Ty wiesz! Byłabym też 

tchórzliwa, lecz Ty wiesz, w jakich kleszczach jestem trzymana. Kleszczach? Tak 

to powiedziałam? Nie, ja jestem między dwoma linami, które mnie ciągną w 

przeciwnych kierunkach i nie mam odwagi jednej zerwać. Pozwól mi 

przynajmniej usłużyć Ci trochę, jako matka-uczennica dla tego dziecka. Nauczę 
go tego, czego inne uczą tak wielu ludzi... Kochać Ciebie...» 

Jezus kładzie jej rękę na głowie, uśmiecha się i mówi: 

«Przyprowadziliśmy tu dziecko dlatego, że tu znajdziemy dla niego matkę i 

ojca. Oto rodzina.» 

Jezus wkłada rękę Margcjama w dłoń Piotra – którego oczy szklą się mocno – i 

w dłoń Porfirei: 
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«Wychowajcie w świętości tego niewinnego.» 

Piotr, który już o tym wiedział, wyciera łzę wierzchem dłoni, lecz kobieta, która 

tego nie oczekiwała, pozostaje przez chwilę niema z zaskoczenia, a potem na 

nowo upada na kolana i mówi: 

«O! Mój Panie! Wziąłeś mi małżonka, czyniąc mnie jakby wdową. A teraz dajesz 

mi syna... przywracasz więc wszystkie róże mojemu życiu: nie tylko te, które 

zabrałeś, lecz i te, których nigdy nie miałam. Bądź błogosławiony! Będę go 

kochać bardziej, niż gdyby go zrodziły moje wnętrzności, bo otrzymałam go od 

Ciebie.» – I niewiasta całuje szatę Jezusa... i całuje dziecko, a potem tuli 

chłopca do piersi... Jest szczęśliwa...  

«Pozwólmy jej dać upust uczuciu... – mówi Jezus – Ty też zostań, Szymonie. 

Pójdziemy do miasta nauczać. Powrócimy wieczorem, aby prosić cię o posiłek i 

schronienie.» 

Jezus wychodzi z apostołami, zostawiając w spokoju troje...  

Jan mówi: «Mój Panie, dziś Szymon jest szczęśliwy!» 

«Czy ty też chcesz dziecka?» [– pyta Jana Jezus.] 

«Nie. Ja chciałbym tylko dwojga skrzydeł, żeby wznieść się aż do bram Niebios, 

żeby się nauczyć języka Światłości, aby o Niej powiedzieć ludziom» – i Jan się 

uśmiecha. 

Przywiązują owce – w głębi ogrodu, blisko chatki, w której znajdują się sieci – 

dają im liście, trawę i wodę ze studni, a potem odchodzą do miasta. 

90. JEZUS NAUCZA W BETSAIDZIE 

Napisane 25 lipca 1945. A, 5773-5778 

Jezus przemawia z domu Filipa. Zgromadziło się wiele osób naprzeciw Jezusa 

stojącego na progu domu, do którego można wejść, pokonując dwa wysokie 

stopnie. Nowina, że Piotr adoptował dziecko – przybyłe z małą fortuną w postaci 

trzech owiec, aby odnaleźć wielkie bogactwo [posiadania] rodziny – rozeszła się 

jak plama z oliwy na tkaninie. Wszyscy o tym mówią i szepczą, czyniąc różne 

komentarze, stosownie do swojej mentalności. Jeden, szczery przyjaciel 
Szymona i Porfirei, dzieli z nimi radość. Inny, nieżyczliwy, stwierdza: 

«Ażeby przyjąć to dziecko, musiał stwierdzić, że ma posag.» 

Inny dzielny mąż mówi: 

«Wszyscy będziemy kochać tego małego, którego Jezus kocha.» 

Jeszcze inny stwierdza złośliwie: 

«Wspaniałomyślność Szymona? O, tak! To będzie dla niego na pewno korzyść, 

bo inaczej...» 

Inni, chciwi: «Ja też bym to zrobił, gdyby mi dano dziecko z owcami. Trzy, 

pomyślcie! Małe stado. I piękne! To wełna i zapewnione mleko. Poza tym owce 
można sprzedać lub zachować! I dziecko może być pożyteczne, pracować...» 

Inni podnoszą głosy: 
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«O! Jaki wstyd! Przyjąć zapłatę za dobry uczynek? Szymon z pewnością o tym 

nie myślał. Jego bogactwo rybaka było niewielkie, a zawsze znaliśmy go jako 

hojnego wobec ubogich, szczególnie wobec dzieci. Teraz, gdy nie ma już 

zarobku z łowienia ryb, dobrze będzie, żeby w jego rodzinie była jeszcze jedna 

osoba, która zarabiałaby inaczej.» 

Podczas gdy wszyscy komentują – wyciągając ze swego serca to, co w nim 

dobrego lub złego, i wyrażając to w słowach – Jezus rozmawia z mężczyzną z 

Kafarnaum, który przyszedł prosić Go o przybycie jak najszybciej, ponieważ 

córka przełożonego synagogi umiera. Także od kilku dni jakaś dama z 

towarzyszącą jej służącą poszukuje Go. Jezus obiecuje przyjść nazajutrz rano. 

Zasmuca to ludzi z Betsaidy, którzy chcieliby Go zatrzymać przez kilka dni.  

«Wy mniej Mnie potrzebujecie niż inni. Pozwólcie Mi iść. Zresztą teraz, dopóki 

trwa lato, pozostanę w Galilei i wiele [czasu spędzę] w Kafarnaum. Łatwo nam 

będzie się spotykać. Tam jest ojciec i matka w utrapieniu. Miłość wymaga 

udzielenia im pomocy. Pochwalacie dobroć Szymona wobec sieroty. Ci, którzy są 

dobrzy wśród was. A tylko osąd dobrych ma wartość. Ocen tych, którzy nie są 

dobrzy, nie trzeba słuchać, gdyż są nasączone trucizną i kłamstwem. Zatem wy, 

dobrzy, winniście pochwalić także Moją dobroć pójścia tam dla przyniesienia 

ulgi ojcu i matce. Strzeżcie się przed bezowocnością waszej pochwały. Niech 
ona skłoni was do naśladowania.  

Stronice Pisma mówią, ile dobra wypływa z dobrego czynu. Przypomnijmy sobie 

Tobiasza. Zasłużył, żeby archanioł roztoczył opiekę nad jego [synem] Tobiaszem 

i pokazał mu, w jaki sposób przywrócić wzrok ojcu. A ileż miłości, bez myślenia 

o korzyści, okazał sprawiedliwy Tobiasz, pomimo wymówek żony i 

niebezpieczeństwa czyhającego na jego życie! Przypomnijcie sobie słowa 

archanioła: “Dobrą rzeczą jest modlitwa, której towarzyszy post i jałmużna, 

więcej jest warta niż góry złota, bo jałmużna wyzwala od śmierci, oczyszcza od 

grzechów, zapewnia miłosierdzie i życie wieczne... Kiedy się modliłeś we łzach i 
kiedy grzebałeś umarłych, ja przedstawiałem twoje błagania Panu.” 

Zaprawdę powiadam wam, cnoty Mojego Szymona, przewyższą znacznie 

starego Tobiasza. Kiedy Ja odejdę, on pozostanie jako opiekun [troszczący się] 

o Moje Życie w waszych duszach. Teraz rozpoczyna swe ojcostwo wobec jednej 

duszy, aby jutro być ojcem świętym wszystkich dusz Moich wiernych. Nie 

szemrajcie więc. A jeśli któregoś dnia znajdziecie na waszej drodze sierotę, 

która jak ptaszek wypadła z gniazda, przygarnijcie ją. Stołu prawdziwych synów 

nie zubaża kęs podzielony z sierotą. A nawet przynosi domowi 

błogosławieństwo Boże. Czyńcie to, gdyż Bóg jest Ojcem sierot i On Sam wam je 

ofiarowuje, abyście Mu pomogli w odbudowaniu dla nich gniazda zniszczonego 

przez śmierć. I czyńcie to, bo tak naucza Prawo dane przez Boga Mojżeszowi, 

który jest naszym prawodawcą. A jest nim, gdyż na ziemi wrogiej i 

bałwochwalczej znalazł – jako słabe dziecko – serce litościwe, które pochyliło 

się ocalając go od śmierci, wyrywając go z niej, daleko od wód, daleko od 

prześladowań, gdyż Bóg wyznaczył go, żeby któregoś dnia był wyzwolicielem 

Izraela. Jeden akt litości sprawił, że Izrael miał przywódcę. Skutki dobrego 

czynu są jak fale dźwiękowe, rozchodzące się bardzo daleko od punktu, z 

którego zostały wysłane, albo też jak podmuchy wiatru, które niosą ze sobą 

bardzo daleko nasiona porwane z płodnych ziem.  

Teraz odejdźcie. Pokój niech będzie z wami.» 

Potem Jezus mówi: «Tu umieśćcie wizję wskrzeszenia córki Jaira, którą miałaś 

11 marca 1944.» 
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91. CHORA NA KRWOTOK I CÓRKA JAIRA 

Napisane 11 marca 1944. A, 2281-2293 

Wizja zaczęła się w chwili, gdy się modliłam, bardzo wyczerpana i zasmucona, a 

więc w okolicznościach w ogóle nie sprzyjających, żebym sama zaczęła 

rozmyślać o podobnych sprawach. Jednak wyczerpanie fizyczne i umysłowe 
oraz troski rozproszyły się, gdy tylko ujrzałam mojego Jezusa. Zapisuję. 

 

[por. Mt 9,18n; Mk 5,21n; Łk 8,40n] Jezus znajduje się na nasłonecznionej i 

zakurzonej drodze, stykającej się z brzegami jeziora. Idzie w kierunku osady, 

otoczony wielkim tłumem, który z pewnością Go oczekiwał. Tworzą ścisk wokół 

Niego, choć apostołowie rozdzielają kuksańce, aby mógł przejść, i podnoszą 
głos, chcąc wymóc na tłumie rozstąpienie się nieco. 

Jezus jednak nie przejmuje się tym zamętem. Przewyższając o głowę otaczający 

Go i napierający na Niego zewsząd tłum, spogląda z łagodnym uśmiechem, 

odpowiada na pozdrowienia, głaszcze jakieś dziecko, któremu udaje się 

wśliznąć pomiędzy dorosłych i podejść do Niego, kładzie ręce na głowach dzieci 

podnoszonych przez matki pad głowami ludzi po to, żeby je dotknął. Cały czas 

powoli i cierpliwie idzie pośrodku tego zgiełku i stałego napierania, które kogoś 

innego już by poirytowało. Jakiś męski głos krzyczy: «Zróbcie przejście! Zróbcie 
przejście!» 

To głos zatroskany, który wielu musi rozpoznawać i szanować, jako należący do 

osoby wpływowej, bo tłum – rozstępując się z trudem, tak wielki jest ścisk – 

pozwala przejść mężczyźnie w wieku około pięćdziesięciu lat. Ubrany jest w 

szatę długą i powiewającą. Głowę ma okrytą białą chustą. Jej poły spadają 

wzdłuż twarzy i szyi. Doszedłszy do Jezusa upada Mu do stóp i mówi: «O! 

Nauczycielu, dlaczego tak długo Cię nie było? Moja córeczka jest tak bardzo 

chora. Nikt nie może jej uleczyć. Ty jeden, Ty jesteś nadzieją moją i jej matki. 

Chodź, Nauczycielu. Oczekiwałem Cię z nie kończącym się lękiem. Chodź, chodź 
szybko. Moje jedyne dziecko właśnie umiera...» – płacze. 

Jezus kładzie rękę na głowie zapłakanego mężczyzny – na głowie pochylonej, 

którą wstrząsa łkanie – i odpowiada mu: 

«Nie płacz. Miej wiarę. Twoja córeczka będzie żyła. Chodźmy do niej. Wstań! 

Chodźmy!» 

Jezus wypowiada te dwa ostatnie słowa tonem rozkazującym. Najpierw był 

Pocieszycielem, teraz jest Panującym, który przemawia. Udają się w drogę. 

Jezus ma u boku płaczącego ojca. Trzyma go za rękę. Kiedy silniejszy szloch 

wstrząsa biednym mężem, widzę Jezusa, który spogląda nań i ściska mu rękę. 

Nie robi nic innego, lecz jakaż siła musi napływać do duszy czującej, jak Jezus 

ją traktuje! Wcześniej na miejscu ojca był Jakub, lecz Jezus skłonił go do 

ustąpienia miejsca biednemu ojcu. Piotr idzie z drugiej strony. Jan jest u boku 

Piotra i usiłuje wraz z nimi stawić czoła tłumowi. Z drugiej strony to samo robi 

Jakub i Iskariota, kroczący przy zapłakanym ojcu. Część apostołów idzie 

przodem, część z tyłu, za Jezusem. Ale potrzebni byliby też inni! Zwłaszcza 

trzem z tyłu, wśród których widzę Mateusza, gdyż nie udaje im się utrzymać 

naporu na żywy mur. Kiedy jednak krzyczą trochę za mocno i bliscy są 

znieważenia wścibskiego tłumu, Jezus odwraca głowę i mówi łagodnie: 
«Pozwólcie im, to Moje dzieci!...» 

W pewnej jednak chwili [Jezus] odwraca się gwałtownie, puszcza rękę ojca i 

zatrzymuje się. Odwraca nie tylko głowę, lecz odwraca się całym ciałem. 

Wydaje się jeszcze wyższy, bo przyjął postawę królewską. Twarz i spojrzenie 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-05.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#40
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stały się surowe, badawcze. Obserwuje tłum. Jego oczy połyskują jak 

błyskawice, nie wyrażając jednak twardości, lecz majestat: 

«Kto Mnie dotknął?» – pyta. 

Nikt nie odpowiada. 

«Kto Mnie dotknął, powtarzam» – mówi z naciskiem Jezus. 

«Nauczycielu – odpowiadają uczniowie – czy nie widzisz, jak tłum zewsząd 

napiera na Ciebie? Wszyscy Cię dotykają, pomimo naszych wysiłków.» 

«Kto Mnie dotknął, żeby otrzymać cud, o to pytam. Odczułem, że cudowna moc 

wyszła ze Mnie, bo jedno serce prosiło z wiarą. Co to za serce?» 

Jezus, mówiąc [te słowa], spuszcza wzrok dwa lub trzy razy na niską niewiastę, 

w wieku około czterdziestu lat, bardzo nędznie odzianą i o twarzy bardzo 

wyniszczonej, która usiłuje ukryć się w tłumie: chce, żeby tłum ją wchłonął. To 

spojrzenie musi ją palić tak, że uświadamia sobie, iż się nie wymknie. Powraca 

więc i rzuca się do Jego stóp, z twarzą niemal w prochu, z rękami wyciągniętymi 
do przodu, którymi jednak nie ośmiela się dotknąć Jezusa. 

«Przebacz! To ja. Byłam chora. Przez dwanaście lat chorowałam! Wszyscy się 

ode mnie odsuwali. Mąż mnie opuścił. Wydałam wszystko, co posiadałam, aby 

mnie nie uznawano za pozbawioną czci, ażebym żyła jak wszyscy. Nikt jednak 

nie mógł mnie wyleczyć. Widzisz, Nauczycielu? Przedwcześnie się postarzałam. 

Moje siły odeszły wraz z niewyleczalnym upływem [krwi], a z nim mój pokój. 

Mówiono mi, że Ty jesteś dobry. Człowieka, który mi o tym powiedział, 

wyleczyłeś z trądu i on – który widział przez tak wiele lat, jak ludzie przed nim 

uciekali – nie odczuwał wobec mnie odrazy. Nie ośmieliłam się o tym 

powiedzieć. Wybacz! Pomyślałam, że jeśli Cię dotknę, będę zdrowa. Lecz Cię nie 

zanieczyściłam. Zaledwie musnęłam brzeg Twej szaty – tam, gdzie dotyka ona 

ziemi... brudu ziemi... Ja też jestem brudem... Ale jestem uzdrowiona. Bądź 

błogosławiony! W chwili, gdy dotknęłam Twego płaszcza, moja dolegliwość 

ustąpiła. Stałam się ponownie jak wszystkie niewiasty. Ludzie nie będą mnie już 

unikać. Mój mąż, dzieci, krewni będą mogli ze mną przebywać, będę mogła ich 

głaskać. Będę pożyteczna w swoim domu. Dziękuję, Jezu, dobry Nauczycielu. 
Bądź na wieki błogosławiony!» 

Jezus patrzy na nią z nieskończoną dobrocią. Uśmiecha się do niej i mówi: 

«Idź w pokoju, córko. Twoja wiara cię uzdrowiła. Bądź całkowicie uzdrowiona. 

Bądź dobra i szczęśliwa. Idź.» 

[por. Mt 9,23n; Mk 5,35n; Łk 8,49n]  

Gdy jeszcze mówi, przybywa jakiś mężczyzna. Sądzę, że to sługa. Zwraca się do 

ojca, który przez cały czas trwał w postawie poszanowania, choć jak ktoś 
stojący na rozżarzonych węglach. 

«Twoja córka umarła. Już nie trzeba trudzić Nauczyciela. Oddała ducha i 

niewiasty wyśpiewują już lamentacje. Matka wysłała mnie, żebym ci to 

powiedział, i prosi, abyś zaraz przybył.» 

Biedny ojciec wydaje jęk. Podnosi ręce do czoła i ściska je, naciskając oczy, i 

zwija się, jakby go uderzono. Jezus, który tak uważnie słuchał niewiasty i 

odpowiadał jej, że wydawał się nic nie słyszeć ani nic nie widzieć, teraz odwraca 
się. Kładzie rękę na pochylonych ramionach biednego ojca. [Mówi:] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-05.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#49
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«Mężu, powiedziałem ci: “miej wiarę”. Powtarzam ci: “wierz”. Nie lękaj się. 

Twoja córeczka będzie żyła. Chodźmy do niej.» 

I udaje się w drogę, trzymając mocno przyciśniętego do siebie zdruzgotanego 

mężczyznę. Tłum w obliczu tego bólu i łaski, która już nadeszła, zatrzymuje się 

onieśmielony, rozstępuje się, pozwala przejść swobodnie Jezusowi i Jego 
[uczniom], a potem idzie za nimi – jakby smuga za przechodzącą Łaską. 

Idą tak koło sto metrów, być może więcej – nie umiem tego ocenić – i wchodzą 

coraz bardziej w głąb osady. Przed pięknym z wyglądu domem widać skupisko 

ludzi. Komentują głośno wydarzenie, odpowiadając przenikliwym krzykiem na 

ostre odgłosy dochodzące z wnętrza domu przez otwarte na oścież drzwi. To 

krzyki przenikliwe, wysokie, utrzymywane na jednej nucie. Wydaje się, jakby 

dyrygował nimi jeden głos wyższy, który wznosi się samotnie. Odpowiada mu 

grupa głosów słabszych, potem zaś inny chór głosów silniejszych. To zgiełk, 

który mógłby doprowadzić do śmierci kogoś, kto jeszcze żyje. Jezus nakazuje 

Swoim [uczniom], żeby pozostali przed wejściem, a przywołuje Piotra, Jana i 

Jakuba. Z nimi wchodzi do domu, trzymając wciąż silnie ramię ojca zalanego 

łzami. Wydaje się, jakby chciał wlać w niego tym uściskiem pewność, że On jest 

tutaj po to, żeby go uszczęśliwić. Płaczki... powiedziałabym raczej: 

“krzykaczki”, na widok głowy rodziny i Nauczyciela zdwajają wrzaski. Uderzają 

rękoma, poruszają tamburynami, potrząsają trójkątami i przy tym... 

akompaniamencie... wykonują swe lamentacje. 

«Zamilknijcie – mówi Jezus – nie trzeba płakać. Dziewczynka nie umarła, lecz 

śpi.» 

Niewiasty drą się jeszcze głośniej i niektóre wiją się po ziemi, drapią się, 

wyrywają sobie włosy (lub raczej udają to), aby pokazać, że istotnie umarła. 

Muzycy i przyjaciele potrząsają głowami wobec złudzenia, jakiemu [– jak sądzą 
–] ulega Jezus. Uważają, że On się łudzi. Jezus jednak powtarza: 

«Zamilknijcie!» – mówi to z taką mocą, że zgiełk, chociaż całkiem nie wygasa, 

staje się szmerem.  

Idzie naprzód. Wchodzi do pokoiku. Na łóżku leży martwa dziewczynka: 

wychudzona, blada, już ubrana. Jej brunatne włosy starannie uczesano. Matka, 

po prawej stronie, płacze przy posłaniu i całuje małą woskową rękę umarłej. 

Jezus... jakże jest piękny w tej chwili! Widziałam Go takim niewiele razy! 

Podchodzi szybko, wydaje się ślizgać po podłodze, jakby w locie, tak spieszy się 
ku temu posłaniu. 

Trzej apostołowie pozostają przy drzwiach, które zamykają przed nosami 

ciekawskich. Ojciec staje przy łóżku. Jezus przechodzi na lewą stronę, wyciąga 

lewą rękę i ujmuje nią małą rączkę umarłej, która poddaje się [bezwładna]. 

Dobrze widziałam. To lewa ręka Jezusa i lewa ręka dziewczynki. Podnosi prawą 

rękę. Otwartą dłoń ma na wysokości ramion, potem opuszcza ją jak ktoś, kto 
przysięga lub rozkazuje. Mówi: «Dziewczynko, mówię ci: wstań!» 

Następuje chwila, w której wszyscy – z wyjątkiem Jezusa i umarłej – 

wstrzymują oddech. Apostołowie wyciągają szyje, żeby lepiej widzieć. Ojciec i 

matka przyglądają się swemu dziecku udręczonymi oczyma. Mija chwila. Potem 

oddech podnosi pierś umarłego dziecka. Lekki kolor barwi woskową twarz i 

zaciera siną barwę śmierci. Uśmiech maluje się na bladych wargach jeszcze 

przed otwarciem się oczu, jakby dziewczynka miała piękny sen. Jezus cały czas 

trzyma ją za rękę. Dziewczynka otwiera powoli oczy. Rozgląda się wokół siebie, 

jakby się właśnie obudziła. Najpierw dostrzega twarz Jezusa. On patrzy na nią 

Swymi wspaniałymi oczyma i uśmiecha się z dobrocią, co dodaje jej śmiałości. 
Ona także uśmiecha się do Niego. 
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«Wstań» – powtarza jej Jezus. 

Ręką usuwa z posłania rzeczy, rozłożone na nim i obok, przygotowane do 

pogrzebu (kwiaty, opaski i itp.). Pomaga jej wstać. Trzymając ją cały czas za 

rękę, robi z nią pierwsze kroki. 

«Dajcie jej teraz jeść – nakazuje – Jest zdrowa. Bóg wam ją zwrócił. 

Podziękujcie Mu i nikomu nie mówcie o tym, co zaszło. Wiecie, co się z nią stało. 

Uwierzyliście i zasłużyliście na cud. Inni nie mieli wiary. Daremnie 

usiłowalibyście ich przekonać. Tym, którzy zaprzeczają cudowi, Bóg się nie 

objawia. A ty, dziewczynko, bądź dobra. Żegnajcie! Pokój temu domowi» – 

[mówi Jezus] i zamyka za Sobą drzwi. 

Wizja się urywa. Powiem ojcu, że dwa szczegóły ucieszyły mnie szczególnie. 

Gdy Jezus szuka w tłumie osoby, która Go dotknęła, oraz gdy stoi blisko małej 

umarłej, bierze ją za rękę i rozkazuje jej wstać. Pokój, poczucie bezpieczeństwa 

wstąpiły we mnie. To niemożliwe, żeby ktoś, kto jest litościwy jak On i tak 

potężny, nie miał litości nad nami i żeby nie zwyciężył Zła, które powoduje 

naszą śmierć. Jezus na razie nic nie komentuje ani nie mówi nic na inny temat. 

Widzi, że niemal umieram, i nie uważa za stosowne, żebym czuła się lepiej dziś 

wieczorem. Niech będzie, jak On chce. Jestem już dość szczęśliwa posiadając tę 
wizję. 

92. JEZUS I MARTA W KAFARNAUM 

Napisane 27 lipca 1945. A, 5778-5798 

Jezus z Piotrem i Janem, spoceni i zakurzeni, wchodzą do domu w Kafarnaum. 

Zaledwie weszli do ogrodu i kierują się w stronę kuchni, kiedy pan domu woła 
poufale: 

«Jezu, powróciła ta dama, o której Ci mówiłem w Betsaidzie. Wróciła i szuka 

Ciebie. Powiedziałem, żeby na Ciebie zaczekała i zaprowadziłem ją do pokoju na 

górze.» 

«Dziękuję, Tomaszu. Zaraz tam idę. Jeśli przyjdą inne osoby, niech tutaj 

zaczekają.» 

Jezus szybko wspina się po schodach, nie zdejmując nawet płaszcza. Na tarasie, 

u szczytu schodów, stoi bez ruchu Marcela, służąca Marty. 

«O! Nasz Nauczycielu! Moja pani jest tam, w środku. Czeka na Ciebie od bardzo 

wielu dni» – mówi niewiasta klękając, aby oddać cześć Jezusowi. 

«Tak myślałem. Zaraz do niej idę. Niech cię Bóg błogosławi, Marcelo.» 

Jezus podnosi zasłonę, która chroni [pomieszczenie] przed światłem [słońca]. 

Jest ono jeszcze silne, choć zbliża się zachód. Powietrze rozpala czerwień jakby 

ogromnego ogniska. Zdaje się, że białe domy Kafarnaum, które odbijają to 

światło, ogarniają płomienie. W izbie, blisko okna, siedzi Marta, całkiem 

zasłonięta i okryta płaszczem. Być może patrzy na skrawek jeziora, w którym 

zanurza swój nos porośnięte drzewami wzgórze. Może spogląda tylko we 

własne myśli... Z pewnością jest tak bardzo zamyślona, że nie słyszy lekkiego 

odgłosu kroków Jezusa, który do niej podchodzi. Zrywa się, gdy On się do niej 

odzywa. 

«O! Nauczycielu!» – woła i upada na kolana z wyciągniętymi ramionami, jakby 

chciała prosić o pomoc. Potem pochyla się tak mocno, że dotyka czołem podłogi, 
i płacze. 
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«Ależ dlaczego? Chodź, wstań! Skąd ten wielki smutek? Czy masz Mi do 

przekazania wiadomość o jakimś nieszczęściu? Tak? Cóż więc? Byłem w Betanii. 
Wiesz? Tak? Otrzymałem tam dobre nowiny. A ty płaczesz... Cóż się stało?» 

Jezus zmusza ją, żeby usiadła na krześle przysuniętym do muru i sam siada 

naprzeciw niej.  

«Chodź, zdejmij ten welon i płaszcz, jak Ja to robię. Musisz się w nim dusić. 

Chcę ujrzeć oblicze zaniepokojonej Marty, ażeby rozwiać wszystkie chmury, 
które je zasłaniają.» 

Marta jest posłuszna, ale wciąż we łzach. Widać jej poczerwieniałą twarz i 

opuchnięte oczy.  

«A więc? Pomogę ci. Maria cię wezwała. Wiele płakała, chciała się o Mnie 

dowiedzieć wiele rzeczy. W takim stopniu myślałaś, że to jest dobry znak, że 
pragnęłaś, abym przybył i dokonał cudu. I Ja przyszedłem. A teraz?...» 

«Teraz już nic, Nauczycielu! Pomyliłam się. To zbyt żywa nadzieja sprawia, że 

widzi się coś, czego nie ma... Kazałam Ci przybyć na darmo... Maria jest gorsza 

niż przedtem... Nie! Co ja mówię? To obelga, kłamię. Ona nie jest gorsza, bo nie 

chce już wokół siebie mężczyzn. Ona jest inna, lecz – ciągle zła. Wydaje mi się 

szalona... Nie rozumiem jej. Przedtem przynajmniej ją rozumiałam. Ale teraz! 
Któż może ją pojąć teraz?» 

I Marta płacze rozpaczliwie. 

«No już, uspokój się i powiedz Mi, co ona robi? Dlaczego jest zła? Nie chce już 

wokół siebie mężczyzn, przypuszczam więc, że żyje w ukryciu swego domu. Czy 

tak? Tak? To dobrze, bardzo dobrze. Pragnęła cię przy sobie, jakby dla obrony 

przed pokusą – tak powiedziałaś – dla przeszkodzenia grzesznym związkom. 

Chce przeszkodzić temu, co mogłoby doprowadzić do grzesznych związków. To 

znak dobrej woli.» 

«Potwierdzasz to, Nauczycielu? Naprawdę sądzisz, że jest dobrze?» 

«Ależ oczywiście. A pod jakim względem wydaje ci się zła? Opowiedz Mi, co 

robi...» 

«No cóż... – Marta, uspokojona nieco pewnością Jezusa, mówi bardziej składnie 

– ...odkąd przybyłam, Maria nie wyszła już z domu ani z ogrodu, nawet nie 

wypłynęła łodzią na jezioro. Jej piastunka powiedziała mi, że już wcześniej nie 

wychodziła. Od Paschy zaczęła się jakby zmieniać. Jednakże przed moim 

przybyciem przychodziły jeszcze jakieś osoby zobaczyć się z nią i nie zawsze je 

odsyłała. Czasem wydawała polecenie, żeby nikogo nie wpuszczano, i wydawało 

się, że to jest stałe polecenie. Potem zdarzało się, że biła sługi, uniesiona 

niesłusznym gniewem, gdy – posłyszawszy głosy gości – biegła do sieni i 

widziała, że już odeszli. Od chwili mojego przybycia już się to nie zdarzało. 

Powiedziała mi w pierwszą noc to, co rozbudziło moją żywą nadzieję: 

“Przytrzymaj mnie, przywiąż mnie, nie pozwól mi więcej wychodzić, abym nie 

widziała nikogo, tylko ciebie i piastunkę. Jestem chora i chcę wyzdrowieć... A ci, 

którzy przychodzą do mnie lub którzy chcą, żebym do nich przychodziła, są jak 

bagna wywołujące gorączkę. Sprawiają, że jestem coraz bardziej chora. Są 

jednak tak piękni na zewnątrz, ukwieceni i rozśpiewani, pełni owoców o miłym 

wyglądzie, że nie potrafię się pohamować, bo jestem nieszczęśliwa... jestem 

nieszczęśliwa... Marto, twoja siostra jest słaba. Są tacy, którzy korzystają z 

mojej słabości. Sprawiają, że czynię rzeczy haniebne, na które jakaś cząstka we 

mnie się nie zgadza... Coś, co mi pozostaje po mamie, mojej biednej mamie...” i 
płakała, płakała. 
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Zatem ja tak się [wobec niej] zachowałam: łagodnie w godzinach, kiedy była 

bardziej rozsądna, stanowczo w chwilach, kiedy wydawała mi się dzikim 

zwierzęciem w klatce. Nigdy mi się nie przeciwstawiała. A nawet po chwili 

wielkiej pokusy przyszła do moich stóp i z głową na moich kolanach 

powiedziała: “Przebacz mi! Przebacz!” Zapytałam: “Co mam ci przebaczyć, 

siostro? Nie zadałaś mi bólu”. Ona odparła: “Bo przed chwilą albo wczoraj 

wieczorem, kiedy mi powiedziałaś: “Nie wyjdziesz stąd”, w moim sercu 
nienawidziłam cię, przeklęłam cię i pragnęłam twej śmierci”. 

Czy ona Cię nie zasmuca, Panie? Może oszalała? Występek spowodował jej 

szaleństwo? Myślę, że jakiś kochanek dał jej napój miłosny, aby z niej uczynić 

niewolnicę rozwiązłości, i to uderzyło jej do głowy...»  

«Nie, nie napój miłosny ani nie szaleństwo... To coś innego, ale mów dalej» [– 

odzywa się Jezus.] 

«Wobec mnie była więc pełna szacunku i posłuszna. Także sług już nie 

traktowała źle. Jednakże od pierwszego wieczoru już więcej nie pytała o Ciebie. 

Nawet jeśli mówię o Tobie, ona zmienia temat rozmowy, po czym usuwa się na 

całe godziny na skałę, z której rozciąga się piękny widok na jezioro, i patrzy aż 

do oślepienia [jego blaskiem]. Pyta mnie za każdym razem, gdy przepływa łódź: 

“Czy sądzisz, że to łódź galilejskich rybaków?” Nigdy nie wypowiedziała Twego 

Imienia ani imion apostołów, jednak wiem, że myśli o nich i o Tobie, [jakim Cię 

widziała] w łodzi Piotra. Domyślam się, że myśli o Tobie, bo czasem, wieczorem, 

kiedy chodzimy po ogrodzie lub kiedy oczekujemy godziny udania się na 

spoczynek, ja – szyjąc, a ona – siedząc z założonymi rękoma, mówi mi: “ Zatem 

to tak trzeba żyć według nauki, za którą podążasz?” I czasem płacze, a innym 
razem wybucha sarkastycznym śmiechem, szaleńczym lub demonicznym. 

Innym razem rozplata włosy, wciąż tak artystycznie uczesane, splata z nich dwa 

warkocze, wkłada jedną z moich szat, przychodzi do mnie z warkoczami 

opadającymi na plecy lub na piersi, wysoko zapięta, skromna, wyglądająca jak 

dziewczynka w tym ubraniu, z tymi warkoczami i z tym wyrazem twarzy. Mówi 

mi: “A więc to taka powinna się stać Maria?”. Czasem płacze, całując swe 

wspaniałe warkocze o grubości ramienia, spadające jej aż do kolan – całe to 

jaśniejące złoto, które było chlubą mojej matki. Kiedy indziej znów – 

przeciwnie: wybucha przeraźliwym śmiechem albo mówi mi: “Popatrz tylko, ja 

raczej odejdę z tego świata. Tak zrobię”. I zawiązuje sobie warkocze wokół szyi 

i ściska je tak mocno, że aż staje się fioletowa, jakby się chciała udusić. Innym 

razem wydaje mi się, że odczuwa silniej swe... ciało. Wtedy skarży się lub 

kaleczy. Znajdowałam ją, kiedy uderzała się okrutnie w brzuch, w piersi, 

drapała sobie twarz, uderzała głową o ścianę. Pytałam ją wtedy: “Po co to 

robisz?”, ona odwracała się do mnie – wstrząsająca, okrutna – ze słowami: “Aby 

rozerwać sobie wnętrzności i głowę. To rzeczy szkodzące, przeklęte, trzeba je 
zniszczyć. Niszczę się.” 

Mówię jej o miłosierdziu Bożym, o Tobie... W istocie mówię o Tobie, mimo 

wszystko, jakby Maria była najwierniejszą z Twoich uczennic. Zapewniam Cię, 

że czasem odczuwam odrazę, by mówić wobec niej... Ona mi odpowiada: “Dla 

mnie nie może być miłosierdzia, ja przekroczyłam granice”. I wtedy, ogarnięta 

szałem rozpaczy, krzyczy kalecząc się do krwi: “Ale dlaczego? Dlaczego ja 

posiadam tego potwora, który mnie rozrywa, który mi nie daje spokoju, który 

mnie prowadzi do zła śpiewnym głosem?... A potem przyłączają się do niego 

głosy, które mnie przeklinają: głos ojca, mamy, wasze głosy... bo ty i Łazarz 

mnie przeklinacie... i Izrael mnie przeklina... i te głosy sprawiają, że staję się 
szalona...” 
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Kiedy ona tak mówi, ja jej odpowiadam: “Dlaczego myślisz o Izraelu, który jest 

tylko narodem, zamiast myśleć o Bogu? A skoro nie myślałaś wcześniej, zanim 

wszystko zdeptałaś, pomyśl teraz, żeby przejść ponad tym wszystkim i 

troszczyć się o coś innego niż o świat, to znaczy o Boga, o twego ojca, o matkę. 

Oni cię nie przeklną, jeśli zmienisz życie, lecz otworzą ci swe ramiona...” I ona 

słucha mnie, zamyślona, zaskoczona, jakbym jej opowiadała nierzeczywistą 

bajkę, a potem płacze... Lecz nie odpowiada. Czasem, przeciwnie, rozkazuje 

sługom, żeby przynieśli wina i przypraw korzennych. Pije i je to wszystko, i 

wyjaśnia: “To żeby nie myśleć”. 

Teraz, odkąd wie, że jesteś nad jeziorem, mówi mi za każdym razem, kiedy 

zauważa, że idę do Ciebie: “Pewnego dnia ja także pójdę”, i śmieje się tym 

śmiechem, którym znieważa samą siebie. A na koniec oświadcza: “Przynajmniej 

oko Boga spocznie też na gnoju.” Ale ja nie chcę, żeby ona przyszła. I teraz, nim 

tu przyjdę, czekam, aż ona – zmęczona gniewem, winem, łzami, wszystkim – 

zaśnie, wyczerpana. Także dziś przyszłam tak, ażeby powrócić nocą, przed jej 

przebudzeniem. Oto moje życie... i teraz nie mam już więcej nadziei...» Łzy 

Marty, których nie powstrzymuje już pragnienie, ażeby wszystko po kolei 
przedstawić, płyną teraz ze zdwojoną siłą, jak przedtem. 

«Czy pamiętasz, Marto, co ci powiedziałem pewnego razu? “Maria jest chora”. 

Ty nie chciałaś w to wierzyć. Teraz widzisz. Nazywasz ją szaloną. Ona sama 

uważa się za chorą na grzeszne gorączki. Ja mówię: chora z powodu 

demonicznego opętania. To zawsze jest chorobą. I te sprzeczności, te wybuchy, 

te łzy, ta rozpacz i pragnienie Mnie są fazami jej choroby, która – bliska chwili 

wyleczenia – przechodzi przez najbardziej ostry kryzys. Dobrze robisz, że jesteś 

dobra dla niej. Dobrze robisz, że jesteś cierpliwa. Dobrze robisz, że mówisz o 

Mnie. Nie miej niechęci do wypowiadania Mojego imienia w jej obecności. 

Biedna dusza Mojej Marii! A przecież wyszła od Ojca Stwórcy, nie różni się od 

innych, od twojej, od duszy Łazarza, od dusz apostołów i uczniów. Została 

włączona i uznana za jedną z tych dusz, dla których przyjąłem ciało, ażeby stać 

się Odkupicielem. Także z jej powodu przyszedłem, bardziej niż ze względu na 

ciebie, Łazarza, apostołów i uczniów. Biedna, droga, cierpiąca dusza Mojej 

Marii!... Mojej Marii zatrutej siedmioma truciznami... oprócz trucizny 

pierworodnej i powszechnej! Moja uwięziona Maria! Pozwól, by przyszła do 

Mnie! Pozwól, by oddychała Moim oddechem, by słyszała Mój głos, by napotkała 

Moje spojrzenie!... Ona mówi o sobie: “Plugawość”. O, biedna i umiłowana! Z 

siedmiu demonów, które ma w sobie, najsłabszym jest demon pychy! I właśnie 
dzięki temu się ocali!» 

«Ale jeśli potem, wychodząc, znajdzie kogoś, kto ją znowu sprowadzi na drogę 

grzechu? Ona sama boi się tego...» 

«Teraz, gdy doszła do brzydzenia się występkiem, zawsze będzie się tego bała. 

Nie lękaj się. Gdy dusza pragnie już przyjść do Dobra – a powstrzymuje ją już 

tylko diabelski Nieprzyjaciel, który wie, iż utraci zdobycz, i Mój osobisty 

nieprzyjaciel – jest już silna wobec ataków występku i występnych [ludzi]. To 

nieprzyjaciel jeszcze rozumuje w człowieku i sam siebie w nim osądza, 

przypisując Bogu swój osąd, ażeby przeszkodzić duchowi [ludzkiemu] w 
zapanowaniu nad ludzkim ja. Maria znalazła Gwiazdę Polarną i już nie zabłądzi. 

I również nie należy jej mówić: “Nie myślałaś o Bogu, a myślisz o Izraelu”. W 

tym tkwi wyrzut. Nie trzeba tego teraz robić. Ona wychodzi właśnie z płomieni. 

Jest cała poraniona. Trzeba ją dotykać tylko balsamami łagodności, 

przebaczenia, nadziei... 

Pozostaw jej swobodę przyjścia [do Mnie]. Powinnaś jej nawet powiedzieć, 

kiedy mam zamiar przyjść, ale nie mów jej: “Chodź ze mną”. A nawet gdy 
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dowiesz się, że ona idzie, ty nie wychodź. Powróć i czekaj na nią w domu. 

Przyjdzie do ciebie, uderzona Miłosierdziem. Ja bowiem muszę odjąć jej złą siłę, 

w której posiadaniu jest obecnie i przez pewien jeszcze czas będzie – jak ktoś 

zupełnie wykrwawiony, jak osoba, którą lekarz pozbawił kości. Potem jednak 

poczuje się lepiej. Będzie zaskoczona. 

Będzie bardzo potrzebowała czułości i ciszy. Trwaj przy niej, jakbyś była jej 

drugim aniołem stróżem. Niech ona nawet cię nie słyszy. Jeśli ujrzysz, że 

płacze, pozwól jej płakać. Jeśli usłyszysz, że stawia sobie pytania, pozwól jej to 

czynić. Jeśli zauważysz, że się uśmiecha, a potem smutnieje, a następnie 

uśmiecha już nie tym samym uśmiechem – ze zmienionym spojrzeniem, z 

odmienioną twarzą – nie zadawaj jej pytań, nie onieśmielaj jej. Teraz, gdy musi 

się podnieść, cierpi bardziej niż wtedy, gdy upadała. Maria musi działać sama, 

jak samodzielnie działała, gdy upadła. Nie znosiła waszych spojrzeń wtedy, gdy 

widzieliście ją upadającą, bo w waszych oczach był wyrzut. Teraz, kiedy 

wreszcie obudził się w niej wstyd, też nie może znieść waszych spojrzeń. Wtedy 

była silniejsza, bo miała w sobie szatana. On był jej panem i moc zła ją 

prowadziła. Mogła rzucać wyzwanie światu, lecz nie chciała, żebyście ją widzieli 

w jej grzechu. Teraz jej panem nie jest już szatan. Jest on jeszcze jej gościem, 

lecz już z własnej woli Maria trzyma go za gardło. Nie posiada jeszcze Mnie i 

dlatego jest zbyt słaba. Powracając do Zbawcy nie potrafi znieść nawet 

pieszczoty twych siostrzanych oczu. Całą swą siłę wydatkuje i zużywa na 

ściśnięcie gardła siedmiokrotnemu demonowi. Wobec całej reszty jest 
bezbronna, naga. Ja jednak ją przyoblekę i umocnię. 

Idź w pokoju, Marto. A jutro powiedz jej, że będę przemawiał blisko strumienia, 

tu w Kafarnaum, po zmierzchu. Idź w pokoju! Idź w pokoju! Błogosławię cię.» 

Marta jest jeszcze niepewna. 

«Nie popadaj w niedowiarstwo, Marto» – mówi Jezus, obserwując ją. 

«Nie, Panie, tylko zastanawiam się... O! Daj mi coś, co mogłabym przekazać 

Marii, aby jej udzielić nieco siły... Ona tak bardzo cierpi... a ja tak bardzo się 
boję, że jej się nie uda zapanować nad demonem!» 

«Jesteś jak dziecko! Maria ma nas, ciebie i Mnie. Czy może ci się nie powieść? 

Ale chodź i trzymaj. Podaj mi tę rękę, która nigdy nie zgrzeszyła, która potrafiła 

być łagodna, miłosierna, aktywna, pobożna. Ona zawsze wykonywała gesty 

miłości i modlitwy. Nigdy nie stała się leniwa. Nigdy się nie zepsuła. Oto 

trzymam ją w Moich rękach, żeby ją uczynić jeszcze bardziej świętą. Podnieś ją 

przeciw demonowi, a on tego nie zniesie. Weź ten pas, który do Mnie należy. 

Nigdy go nie odkładaj i za każdym razem, gdy ją ujrzysz, mów sobie: “Silniejsza 

od tego pasa Jezusa jest moc Jezusa, i dzięki niej wszystko można pokonać: 

demony, potwory. Nie mogę się bać.” Czy teraz jesteś zadowolona? Mój pokój 
niech będzie z tobą. Idź spokojna.» 

Marta oddaje hołd Jezusowi i wychodzi. Jezus uśmiecha się widząc, jak wsiada 

do wozu, aby odjechać do Magdali. Marcela wezwała wóz przed bramę. 

93. UZDROWIENIE DWÓCH NIEWIDOMYCH I OPĘTANEGO NIEMEGO  

Napisane 28 lipca 1945. A, 5793-5809 

Potem Jezus schodzi do kuchni. Widzi Jana, który ma zamiar udać się do źródła. 

Zamiast pozostawać w kuchni ciepłej i okopconej woli więc iść z Janem, 

pozostawiając Piotra zajętego rybami. Właśnie przynoszą je pomocnicy 
Zebedeusza na kolację dla Nauczyciela i apostołów. 
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Nie idą do źródła, które znajduje się na krańcach osady, lecz do źródła na placu. 

Z pewnością woda dopływa tu jeszcze z tego pięknego i obfitego źródła, 

wytryskującego na zboczu wzgórza, w pobliżu jeziora. Na placu znajduje się 

tłum. To zwykły wieczorny [widok] w palestyńskich wioskach. Niewiasty z 

amforami, bawiące się dzieci i mężczyźni rozprawiający o interesach lub... 

plotkujący o wiejskich sprawach. Przechodzą też faryzeusze w otoczeniu sług 

lub klientów, udając się do swych okazałych domów. Wszyscy się rozstępują z 

szacunkiem, aby im zrobić przejście, choć zaraz potem, kiedy już ich nie ma, 

przeklinają ich całym sercem, opowiadając o ich ostatnich nadużyciach i lichwie.  

Mateusz w rogu placu rozmawia z dawnymi przyjaciółmi, co powoduje, że 

faryzeusz Uriasz stwierdza głośno i z pogardą: 

«Te słynne rozmowy!... Przywiązanie do grzechu pozostaje. Widać to po 

trwałości przyjaźni. Cha! Cha!» 

Na to Mateusz odwraca się żywo i odpowiada: «Trwają po to, żeby ich 

nawrócić.» 

«To nie jest konieczne! Twój Nauczyciel wystarczy. Ty pozostawaj z dala od 

nich, aby nie nastąpił nawrót choroby – zakładając, że jesteś rzeczywiście 
uzdrowiony.» 

Mateusz czerwienieje z wysiłku, żeby nie wybuchnąć, i ogranicza się do słów: 

«Nie obawiaj się i nie miej nadziei.» 

«Co?» 

«Nie obawiaj się, że stanę się ponownie celnikiem Lewim, i nie miej nadziei, że 

będę cię naśladował, żeby utracić te dusze. Podziały i pogardę zostawiam tobie i 

twym przyjaciołom. Ja naśladuję mojego Nauczyciela i chodzę do grzeszników, 
żeby ich przyprowadzić do Łaski.» 

Uriasz chciałby odpowiedzieć, lecz inny faryzeusz mu przerywa. To stary Eliasz, 

który mówi: 

«Nie plam swej czystości i nie zanieczyszczaj sobie ust, przyjacielu. Chodź ze 

mną» – i bierze Uriasza pod ramię, prowadząc go do domu. 

W tym czasie tłum, w którym są zwłaszcza dzieci, tłoczy się wokół Jezusa. 

Pomiędzy dziećmi jest też Joanna i Tobiasz, rodzeństwo, które niegdyś 

sprzeczało się o figi. Mówią, dosięgając rączkami pasa Jezusa, aby przyciągnąć 

Jego uwagę: 

«Posłuchaj, posłuchaj! Dziś też byliśmy grzeczni, wiesz? Nigdy nie płakaliśmy. Z 

miłości do Ciebie nigdy sobie nie dokuczaliśmy. Czy nas pocałujesz?»  

«Byliście dobrzy i to z miłości do Mnie! Co za radość dla Mnie! Oto pocałunek, a 

jutro, bądźcie jeszcze lepsi.» 

I jest też Jakub, malec, który w każdy szabat przynosił Jezusowi sakiewkę od 

Mateusza. Mówi: 

«Lewi nic mi już nie daje dla ubogich Pana, lecz ja odłożyłem wszystkie 

pieniążki, jakie mi dawano, kiedy byłem grzeczny, i teraz daję je Tobie. Dasz je 
biednym za mojego dziadka?» 

«Oczywiście. A co jest twojemu dziadkowi?» 

«Już nie chodzi. Jest tak bardzo stary, że już nie potrafi stać na nogach.» 
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«Bardzo cię to martwi?» 

«Tak, bo to był mój nauczyciel, chodziliśmy razem po polach. Tak wiele mi 

mówił, uczył mnie kochać Pana. Nawet teraz opowiada mi o Hiobie i pokazuje 

gwiazdy na niebie, ale ze swego krzesła... Przedtem było ładniej.» 

«Jutro przyjdę zobaczyć twego dziadka. Jesteś zadowolony?» 

Jakuba zastępuje Beniamin, nie ten z Magdali, lecz Beniamin z Kafarnaum, z 

odległej wizji. Przybywszy na plac z matką i ujrzał Jezusa. Puścił matczyną 

rękę. Rzuca się w środek małego ruchliwego tłumu z krzykiem, który wydaje się 

szczebiotem jaskółki. Stając przed Jezusem obejmuje Go za kolana i mówi: 

«Mnie też, mnie też pogłaszcz!» 

W tej samej chwili przechodzi faryzeusz Szymon, który pochyla się 

ostentacyjnie przed Jezusem, odpowiadającym na jego pozdrowienie. Faryzeusz 
zatrzymuje się. Tłum rozstępuje się jakby onieśmielony. Szymon mówi: 

«Czy i mnie byś pogłaskał?» – uśmiecha się lekko. 

«Wszystkich, którzy o to proszą. Cieszę się wraz z tobą twoim wyśmienitym 

zdrowiem. Powiedziano mi w Jerozolimie, że trochę chorowałeś.» 

«Tak, byłem bardzo chory. Pragnąłem Cię ujrzeć, aby wyzdrowieć.» 

«Wierzyłeś, że mogę to uczynić?» 

«Nigdy w to nie wątpiłem. Musiałem jednak sam się wyleczyć, bo byłeś długo 

nieobecny. Dokąd poszedłeś?» 

«Na krańce Izraela. To zajęło Mi dni pomiędzy Paschą i Pięćdziesiątnicą.» 

«Wiele sukcesów? Słyszałem o trędowatych z Hinnom i z Siloan. Wspaniałe. 

Tylko to? Z pewnością nie, ale o tym słyszałem od kapłana Jana. Kto nie ma 
uprzedzeń, ten wierzy w Ciebie i jest błogosławiony.» 

«A co jest z tym, kto nie wierzy we Mnie, bo ma uprzedzenia, mądry 

Szymonie?» 

Faryzeusz jest nieco zmieszany... walczy pomiędzy pragnieniem niepotępiania 

zbyt licznych przyjaciół, uprzedzonych do Jezusa, a chęcią zasłużenia na Jego 
pochwałę. Przezwycięża to i mówi: 

«Kto nie chce w Ciebie wierzyć, pomimo dowodów, jakie dajesz, jest 

potępiony.» 

«Chciałbym, żeby nikt nie był [potępiony]...» 

«Ty, tak.... My jednak nie odpowiadamy na tę dobroć, jaką masz dla nas. Zbyt 

wielu na Ciebie nie zasługuje... Jezu, chciałbym, żebyś był jutro moim 

gościem...» 

«Jutro nie mogę. Za dwa dni. Zgadzasz się?» 

«Zawsze. Będą... przyjaciele... i będziesz musiał im wybaczyć, jeśli...» 

«Tak, tak, przyjdę z Janem.» 

«Tylko z nim?» 



 431 

«Pozostali mają inne zadania. Oto oni, wracają z wiosek. Pokój tobie, 

Szymonie.» 

«Niech Bóg będzie z Tobą, Jezu.» 

[por. Mt 9,27-31] Faryzeusz odchodzi, a Jezus przyłącza się do apostołów. 

Wracają do domu na wieczerzę. W czasie spożywania ryby pieczonej na ogniu 
przychodzą niewidomi, którzy już błagali Jezusa na drodze. Teraz powtarzają: 

«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!» 

«Ależ odejdźcie! Powiedział wam: “jutro”... niech to więc będzie jutro. 

Pozwólcie Mu zjeść» – mówi Piotr tonem wyrzutu. 

«Nie, Szymonie, nie wyrzucaj ich. Tak wielka stałość wymaga nagrody. 

Podejdźcie, wy dwaj» – mówi do niewidomych. 

Wchodzą, badając kijami podłogę i mury. 

«Czy wierzycie, że mogę wam przywrócić wzrok?» 

«O, tak, Panie! Przyszliśmy dlatego, że jesteśmy tego pewni.» 

Jezus wstaje od stołu, podchodzi do nich, kładzie palce na powieki nie 

widzących oczu, podnosi oblicze i mówi: 

«Niech wam się stanie według waszej wiary.» 

Odejmuje ręce. Nieruchome powieki poruszają się. Światło na nowo razi 

źrenice, które powróciły już do życia u jednego. U drugiego zaś powieki się 

rozwierają. Tam, gdzie był naturalny szew – z pewnością powstały wskutek źle 

leczonego wrzodu – odnawia się brzeg powieki. Podnosi się ona i opada jak 
bijące skrzydło. Obydwaj upadają na kolana. 

«Wstańcie i idźcie, lecz uważajcie dobrze, żeby nikt nie dowiedział się, co wam 

uczyniłem. Zanieście nowinę o łasce, jaką otrzymaliście, do waszego miasta, 

krewnym, przyjaciołom... [Dawanie świadectwa] tutaj nie jest dla waszych dusz 

ani konieczne ani korzystne. Strzeżcie je od zranień wiary tak samo, jak teraz 

będziecie strzec od ran oko, wiedząc, czym ono jest, aby nie zostać oślepionymi 
na nowo.» 

Posiłek się kończy. Wchodzą na taras, gdzie jest trochę chłodniej. Jezioro jest 

jednym błyskiem pod sierpem księżyca. Jezus siada na skraju murku i zagłębia 

się w kontemplacji srebrzystych fal jeziora. Inni rozmawiają ściszonymi 

głosami, żeby Mu nie przeszkadzać. Patrzą jednak na Niego jak oczarowani. 

Rzeczywiście, jakże On jest piękny! Otacza Go całego blask księżyca. Oświetla 

Jego twarz, zarazem poważną i pogodną, pozwalając ujrzeć najdrobniejsze 

szczegóły. Siedzi z głową lekko opartą o chropowaty pęd winorośli, który pnie 

się tędy i rozpościera na tarasie. Jego [zapatrzone] w dal jasnobłękitne oczy 

wydają się mieć kolor onyksu i zsyłać na wszystko fale pokoju. Czasem wznoszą 

się ku pogodnemu niebu usianemu gwiazdami, innym razem patrzą w dół na 

pagórki i jeszcze niżej – na jezioro. Czasem skupiają się na jakimś 

nieokreślonym punkcie i wydają się uśmiechać do jakiejś wizji. Włosy lekko 

falują w nieznacznym wietrze. Jedna noga zwisa w niewielkiej odległości od 

podłoża, druga wspiera się na nim. Trwa tak, siedząc przechylony z rękami 

opuszczonymi na kolana. Biała szata wydaje się podkreślać Jego promienistą 

bladość. Czyni ją srebrzystą pod wpływem światła księżyca. Smukłe dłonie, 

białe jak kość słoniowa, zdają się mieć intensywniejszy kolor starej kości 

słoniowej. Uwydatnia się ich męskie piękno, choć [palce] są cienkie. Także 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#27
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twarz – z wysokim czołem, nosem prostym, wspaniałym owalem policzków, 

które przedłuża broda jasna, lekko miedziana – wydaje się w tym księżycowym 

świetle zatracać barwę starej kości słoniowej. Ginie odcień różu, który w ciągu 
dnia można zauważyć u szczytu policzków. 

«Jesteś zmęczony, Nauczycielu?» – pyta Piotr. 

«Nie.» 

«Wydajesz mi się blady i zamyślony...» 

«Rozmyślałem. Ale nie sądzę, żebym był bardziej blady niż zwykle. Chodźcie 

tu... Światło księżyca sprawia, że także wy wszyscy jesteście bladzi. Jutro 

udacie się do Korozain. Być może znajdziecie uczniów. Mówcie do nich i 

uważajcie, by powrócić tu jutro o zmierzchu. Będę nauczał przy strumieniu.» 

«Pięknie! Powiemy to tym z Korozain. Dziś, wracając, spotkaliśmy Martę i 

Marcelę. Przyszły tutaj?» – pyta Andrzej. 

«Tak.» 

«W Magdali mówi się wiele o Marii, która już nie wychodzi z domu, nie urządza 

uczt. Wypoczęliśmy u tej niewiasty, u której byliśmy poprzednio. Beniamin 
powiedział mi, że kiedy ma ochotę być niedobry, wtedy myśli o Tobie i...» 

«...i o mnie. Powiedz i to, Jakubie» – odzywa się Iskariota. 

«On tego nie powiedział.» 

«Ale to miał na myśli, mówiąc: “Nie chcę być piękny, ale za to zły”, i spojrzał na 

mnie krzywo. On nie może mnie ścierpieć...» 

«Antypatia bez znaczenia, Judaszu. Nie myśl o tym» – mówi Jezus. 

«Tak, Nauczycielu, lecz to jest uciążliwe, że...» 

  

 

[por. Mt 9,32-34]  

«Czy jest tu Nauczyciel?» – woła ktoś z drogi. 

«Tak. Cóż wy znowu chcecie? Czy dzień taki długi, jaki jest, wam nie wystarczy? 

Czy to jest czas, żeby przeszkadzać biednym wędrowcom? Powróćcie jutro» – 
nakazuje Piotr. 

«To dlatego, że mamy ze sobą niemego, który jest opętany i w drodze uciekł 

nam trzy razy. Gdyby nie to, przybylibyśmy wcześniej. Bądźcie dobrzy! Za 

chwilę, gdy księżyc będzie wysoko, zacznie głośno wyć i przerazi wioskę. Czy 
widzicie, jak już jest wzburzony?!» 

Jezus przeszedł przez cały taras i pochyla się z wysokości murku. Apostołowie 

idą w Jego ślady. Tworzą wieniec twarzy przechylonych w kierunku tłumu, 

podnoszącego głowy ku tym, którzy się pochylają. Pośrodku jest mężczyzna. 

Porusza się i skamle jak niedźwiedź lub wilk na uwięzi. Ma mocno związane 

nadgarstki w celu uniemożliwienia mu ucieczki. Jęczy, porusza się jak zwierzę, 

jakby szukał nie wiadomo czego na ziemi. Kiedy jednak podnosi oczy i napotyka 

spojrzenie Jezusa, wydaje niezrozumiały, zwierzęcy ryk – prawdziwe wycie. 
Usiłuje się wymknąć. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#32
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Tłum, złożony niemal w całości z dorosłych z Kafarnaum, rozstępuje się 

przerażony.  

«Miej litość, chodź! Ogarnia go to... jak przedtem...» 

«Już idę.» 

Jezus szybko schodzi i idzie naprzeciw nieszczęśnika, który jest jeszcze bardziej 

pobudzony niż dotąd. 

«Wyjdź z niego. Ja tego chcę.» 

Wycie tonie w jednym słowie: «Pokój!» 

«Tak, pokój. Miej pokój teraz, gdy jesteś uwolniony.» 

Tłum krzyczy w zachwycie, widząc nagłe przejście od wściekłości do 

uspokojenia, od opętania do uwolnienia, od niemoty do mówienia. 

«Jak się dowiedzieliście, że jestem tutaj?» 

«W Nazarecie powiedziano nam: “On jest w Kafarnaum”. W Kafarnaum 

potwierdzili to dwaj mężczyźni, którzy w tym domu odzyskali wzrok dzięki 
Tobie.» 

«To prawda! To prawda! Nam też to powiedzieli...» – woła wielu. I komentują 

to: «Nigdy nie widziano czegoś podobnego w Izraelu!» 

«Gdyby nie pomoc Belzebuba, nigdy by tego nie uczynił» – śmieją się szyderczo 

faryzeusze z Kafarnaum, wśród których nie ma Szymona. 

«Z pomocą czy bez... jednak jestem uzdrowiony i niewidomi – też. A wy nie 

potraficie tego uczynić, pomimo waszych wielkich modłów» – odcina się niemy 

opętany, który został uzdrowiony. Całuje szatę Jezusa, który nie odpowiada 

faryzeuszom, ograniczając się tylko do pożegnania tłumu Swoim: 

«Pokój niech będzie z wami.» 

[Jezus] zatrzymuje cudownie uzdrowionego i towarzyszących mu. Ofiarowuje 

im schronienie w górnej izbie, aby wypoczęli do świtu. 

...Mówi Jezus: «Tutaj wstawicie przypowieść o zgubionej owieczce, otrzymaną 

14 sierpnia 1944». 

A teraz nadmieniam ojcu o gwałtownym odejściu spirytystów. W czerwcu chcieli 

u mnie wynająć pokój. Ponieważ im odmówiłam, zajęli... kwaterę dla swoich 

działań w domu obok. Określili się jako chiromanci oraz wróżący z kart – 

zarówno jeden jak i drugi, jego przyjaciel. Sprawiały mi przykrość obie 

kategorie. Zgadzałam się, że pozostawali [w okolicy] aż do dnia 18 lipca. Wtedy 

– z powodu cierpienia doznanego w nocy, we wszystkim podobnego do innych 

[form] bólu, który miałam, ilekroć byłam w pobliżu miejsc lub osób 

praktykujących spirytyzm – zrozumiałam, że w sąsiednim domu odbywały się 

seanse spirytystyczne.  

Powiedziałam sobie i także ojcu: “Teraz pomyślę o tym i zobaczymy, kto ma rogi 

twardsze”. Wieczorem rozpoczęłam odmawianie egzorcyzmu Leona XIII, który 

otrzymałam od redemptorystów z Neapolu. Zawsze widziałam jego skuteczność 

przeciw burzom, bombom, typom... piekielnym i przeciw wszelkiej praktyce 
spirytystycznej.  
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I oto robię to, z trudem utrzymując się na kolanach, z moim krzyżykiem w ręku, 

z całą duszą, która się wymyka z ciała, aby zanieść [wypowiadaną] formułę 

poza dwie ściany, które oddzielają mnie od kryjówki mediów. Potem upadam 

wycieńczona, jakby wszelka siła wyszła ze mnie, pozostając nieprzytomną. Tak 

dzieje się zawsze, gdy to czynię... Tak przez trzy wieczory: osiemnastego, 

dziewiętnastego i dwudziestego. Dwudziestego jednak musiałam siedzieć, gdyż 
byłam bardziej martwa niż żywa.  

Wczoraj powiedziała mi właścicielka mieszkania [zajmowanego przez] dwóch 

szanownych panów, że jeden z nich – i to właśnie ten, który był medium, 

podczas gdy drugi był jego pomocnikiem – spakował manatki, bo “zarabiali 

tylko 1000 lub 1500 lirów dziennie. Czymże jest tysiąc lirów lub tysiąc pięćset?” 

Cóż, naprawdę wydaje mi się, że to jest coś... I właścicielka dodaje – a dała im 

do zrozumienia, że 500 lub 750 lirów na głowę dziennie to nie tak mało: 

“Powiedział także, że nie zostaje, bo napotyka na zbytnie przeszkody. Nie przez 

hałas ani przez nas w domu, bo nie puszcza się nawet pary, gdy profesor (?!) 

pracuje, ale z innych powodów, jakich nie chciał wyjawić. Potem chciał 

wiedzieć, kim pani jest, co robi. Takie rzeczy. A nam, którzy powiedzieliśmy: 

„Jest pewną osobą chorą, która czyta, pisze, haftuje...‟, odpowiedział: „Nie. Ja to 

wiem. To święta‟.” (Niech ojciec wybaczy, że dla dokładności muszę napisać te 

słowa). Ci poczciwi ludzie nie zrozumieli, jakie miałam powiązanie z pracą 

profesora (?!) ani jak on mógł coś wiedzieć o mnie. Zapytali: “A pani go zna?” 

“Bogu dzięki, nie” – odpowiedziałam. Ja jednak pojmowałam wszystkie 

powiązania. Dobrze! To powtórzenie z 1930. I tak medium wzięło nogi za pas. 

Drugi pójdzie wkrótce w ślad za nim... i powietrze zostanie ponownie 
oczyszczone z zapachów siarki, której nie znoszą moje duchowe płuca.  

Teraz zobaczymy, jakie formy lekceważenia da mi do wypicia szatan, aby się 

zemścić... Nie ujdzie mi to z pewnością płazem. W 1930 roku przez usta 

medium, które przepędziłam, powiedział mi: “Ona mnie przegania. Ale źle czyni. 

Bo ten, kto mnie przepędza, idzie na spotkanie cierpień i nieszczęść...” Istotnie, 
nie czułam się lepiej. Ale oni musieli iść gdzie indziej... 

94. PRZYPOWIEŚĆ O ZAGUBIONEJ OWIECZCE [por. Mt 18,12-14; Łk 15,3-7] 

Napisane 12 sierpnia 1944. A, 3309-3315 

Jezus przemawia do tłumu. Wspiął się na brzeg strumienia porośnięty 

drzewami. Mówi do licznego tłumu rozproszonego na polu, na którym zboże już 
ścięto i jest ono tylko spustoszonym ścierniskiem wypalonym przez słońce.  

Jest wieczór. Zapada mrok, lecz już wschodzi księżyc. Piękny i jasny wieczór na 

początku lata. Stada wchodzą do owczarni i dźwięk dzwoneczków miesza się z 

przenikliwym odgłosem świerszczy i cykad, wielkie: cyk... cyk... cyk... Jezus 

wykorzystuje fakt, że przechodzą stada. Mówi:  

«Ojciec wasz jest jak pasterz troskliwy. Co robi dobry pasterz? Szuka pastwisk 

dobrych dla swoich owieczek, takich na których nie rośnie cykuta i inne trujące 

rośliny, ale słodkie koniczyny, pachnące mięty i gorzkie lecz zdrowe cykorie. 

Szuka tam, gdzie razem z pożywieniem byłby chłodny i czysty strumyk i cień 

krzewów, i nie panoszą się żmije między zielenią w bruzdach ziemi. Nie troszczy 

się o pastwiska najbardziej obfite, gdyż wie, że na nich jest łatwo znaleźć 

zasadzkę węży i trawy szkodliwe, ale wybiera raczej pastwiska górskie, gdzie 

rosy czynią trawę czystą i świeżą, a słońce oczyszcza ją od gadów, tam gdzie 

powietrze jest rześkie i dobre, a nie ciężkie i niezdrowe jak na równinie. Dobry 

pasterz obserwuje swe owieczki jedną po drugiej. Pielęgnuje je, jeśli są chore, 

leczy, jeśli są poranione. Tę, która mogłaby się nabawić choroby przez zbytnią 

zachłanność pokarmu woła, inną, która zachorowałaby z powodu zbytniego 
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przebywania w wilgoci lub na zbyt silnym słońcu przywołuje, aby poszła na inne 

miejsce. A jeśli któraś niedbała nie je, on szuka jej łodyg kwaskowatych i 

pachnących, potrafiących rozbudzić w niej ponownie apetyt i podaje jej je 
własną dłonią, przemawiając do niej jak do zaprzyjaźnionej osoby.  

Tak postępuje Ojciec dobry, który jest w Niebie, ze Swoimi zbłąkanymi dziećmi 

na ziemi. Jego miłość jest laską, która je gromadzi, Jego głos jest 
przewodnikiem, Jego pastwiskami – Jego Prawo, owczarnią – Niebo.  

Ale oto jedna owieczka Go opuszcza. Jakże On ją kochał! Była młoda, czysta, 

jaśniejąca, jak obłok na kwietniowym niebie. Pasterz patrzył na nią z wielką 

miłością, myśląc, ile dobra mógłby dla niej uczynić i ile miłości od niej otrzymać. 
A ona Go porzuca.  

Szedł kusiciel drogą, która ciągnie się przy pastwisku. Nie ma surowego 

kaftana, lecz szatę w tysiącu kolorów. Nie ma skórzanego prymitywnego pasa i 

zawieszonego noża, lecz pas złoty. Zwisają z niego srebrne dzwoneczki, 

dźwięczące melodyjnie jak głos słowika i ampułki z olejkami, które 

oszałamiają... Nie ma laski jak dobry pasterz, aby nią gromadzić i bronić owce, 

jeśli zaś nie wystarcza laska on jest gotów bronić je siekierą i nożem, nawet 

[narażając] własne życie. Przechodzący kusiciel ma w rękach kadzielnicę 

błyszczącą od drogocennych kamieni, z której wychodzi zapach, będący 

zarazem odorem i zapachem miłym, który oszołamia tak, jak oślepiają mieniące 

się klejnoty, o, jakże fałszywe! Idzie śpiewając i rzuca garściami sól, która 
błyszczy na ciemnej drodze...  

Dziewięćdziesiąt dziewięć owiec patrzy i stoją w bezruchu.  

Setna, najmłodsza i najdroższa, daje susa i znika za kusicielem. Pasterz woła ją. 

Ale ona nie wraca. Biegnie szybciej niż wiatr, aby dołączyć do tego, który 

przechodził. Aby wytrwać w biegu, kosztuje tej soli, która wpada do wnętrza i 

pali szaleństwem dziwnym. Z powodu niego dąży do wód głębokich i zielonych 

w głuchym lesie. A w lasach, za kusicielem, grzęźnie i zapada się, i wspina się, i 

zszstępuje, i upada... raz, dwa, trzy razy. I raz, dwa trzy razy czuje wokół swej 

szyi lepki uścisk gadów, a chcąc się napić, pije wody zanieczyszczone, a chcąc 
się pożywić, gryzie trawy błyszczące od wstrętnej śliny. 

Co robi w tym czasie dobry pasterz? Zamyka bezpiecznie dziewięćdziesiąt 

dziewięć wiernych [owiec] i potem rusza w drogę. Idzie, aż znajdzie ślady 

zagubionej. Ponieważ ona nie wraca do niego i nawet pozwala, by wiatr porywał 

słowa jego przywoływania, on idzie do niej. Widzi ją z daleka, upojoną w 

kłębowisku gadów, tak pijaną, że nie odczuwa tęsknoty za obliczem, które ją 

kocha, i wyśmiewa je. I widzi ją ponownie, pełną winy, bo weszła, jak 

złodziejka, do cudzej siedziby, tak winną, że nie ośmiela się już na niego 

spojrzeć... Jednak pasterz nie zniechęca się... i idzie. Szuka jej, szuka, idzie za 

nią, podąża za nią. Płacząc nad śladami zagubionej – skrawki wełny: skrawki 

duszy; ślady krwi: rozmaite występki; nieczystości: dowody jej rozpusty – idzie i 
dochodzi do niej. 

Ach, znalazłem cię, umiłowana! Doszedłem do ciebie! Jaką drogę przemierzyłem 

dla ciebie, aby cię zanieść znowu do owczarni. Nie pochylaj upokorzonego czoła. 

Twój grzech pogrzebałem w moim sercu. Nikt oprócz mnie, który cię kocham, 

nie będzie o tym wiedział. Będę cię bronił przed krytyką innych, osłonię cię sobą 

samym, stając się tarczą chroniącą ciebie przed kamieniami oskarżycieli. Chodź. 

Jesteś ranna? O, pokaż mi swoje rany. Znam je. Ale chcę, abyś mi je pokazała z 

ufnością, którą miałaś, kiedy byłaś czysta i patrzyłaś na mnie, twego pasterza i 

Boga, niewinnym okiem. Oto one. Wszystkie mają swe nazwy! Jakże są 

głębokie! Kto ci je zadał, te tak głębokie [rany] w głębi serca? Kusiciel, wiem o 
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tym. To on: nie ma kija ani topora, ale uderza głębiej swoim zatrutym 

ukąszeniem, a z nim ranią fałszywe klejnoty z jego kadzielnicy: te, które cię 

zwiodły swoim błyskiem... a były siarką piekielną wydobytą na światło, aby 

rozpalić ci serce. Zobacz, co za rany! Ileż rozerwanej wełny, ileż krwi, ileż 

cierni.  

O biedna mała zwiedziona duszo! Ale powiedz Mi: jeśli ci przebaczę, czy 

będziesz Mnie jeszcze kochać? Powiedz Mi: jeśli wyciągnę do ciebie ramiona, 

czy przybiegniesz do nich? Powiedz Mi: czy jesteś spragniona dobrej miłości? W 

takim razie przyjdź i odrodź się ponownie. Powróć na święte pastwiska. Płacz. 

Twój płacz wraz z Moim obmywają ślady twojego grzechu i Ja, aby nakarmić 

cię, gdyż jesteś wyczerpana przez zło, które cię spaliło, otwieram Sobie pierś, 
otwieram Sobie żyły i mówię ci: “Karm się, ale żyj!” 

Pójdź, niech cię wezmę w ramiona. Pójdziemy jak najprędzej na pastwiska 

święte i bezpieczne. Zapomnisz o całej tej rozpaczliwej godzinie. A 

dziewięćdziesiąt dziewięć sióstr, dobrych, będzie się radować z powodu twojego 

powrotu. Ja ci to mówię – Moja owieczko zagubiona, której szukałem idąc z tak 

daleka, do której dotarłem, którą ocaliłem – że większa jest radość między 

dobrymi z powodu jednego zabłąkanego, który powraca, niż z powodu 

dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nigdy nie oddalili się od 
owczarni.» 

Jezus nigdy się nie odwrócił, aby spojrzeć na drogę, którą ma za plecami i na 

której pojawiła się, w półmroku wieczoru, Maria z Magdali. Jest jeszcze bardzo 

wytworna, ale już przynajmniej ubrana i okryta ciemnym welonem, który 

zakrywa jej rysy i kształty. Gdy jednak Jezus doszedł do słów: “Odnalazłem cię, 

umiłowana”. Maria wkłada ręce pod welon i płacze, cicho i nieprzerwanie. 

Ludzie, nie widzą jej, bo znajduje się poza wałem przylegającym do drogi. Widzi 

ją tylko księżyc, już wysoko, i duch Jezusa...  

Mówi mi: «Komentarz jest w wizji, ale powiem ci o tym jeszcze. Teraz odpocznij 

bo już czas. Błogosławię ci, wierna Mario.»  

95. PO PRZYPOMNIENIU PRAWA KAZAŁEM ŚPIEWAĆ NADZIEI PRZEBACZENIA. 

Napisane 13 sierpnia 1944. A, 3315-3328 

Jezus mówi:  

«Od stycznia, kiedy ukazałem ci wieczerzę w domu Szymona trędowatego, ty i 

twój przewodnik zapragnęliście poznać bardziej Marię z Magdali oraz to, jakie 

słowa wypowiedziałem do niej. Siedem miesięcy później odkrywam przed wami 

te stronice z przeszłości, aby sprawić wam radość i aby dać zasadę 

[postępowania] tym, którzy muszą umieć się pochylać nad trądem duszy, oraz 

sposób przemawiania, który zaprasza tych nieszczęśników, duszących się w 
swoich grobach grzechu, [wzywający] do wyjścia z nich.»  

Bóg jest dobry. Jest dobry wobec wszystkich. Nie mierzy ludzkimi miarami. Nie 

czyni różnicy między grzechem i grzechem śmiertelnym. Jakikolwiek grzech 

sprawia Mu ból. Żal raduje Go i skłania do przebaczenia. Opieranie się Łasce 

czyni Go bezwzględnie surowym, gdyż Sprawiedliwość nie może już przebaczyć 

nie pokutującemu, który umiera w takim stanie, pomimo wszystkich form 
pomocy otrzymanych dla nawrócenia.  

Ale w nieudanych nawróceniach jeśli nie połowa to przynajmniej cztery na 

dziesięć mają za główną przyczynę niedbalstwo osób odpowiedzialnych za 

nawrócenie, gorliwość źle rozumianą i złudną, która jest zasłoną nałożoną na 
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prawdziwy egoizm i pychę. Z ich powodu jest się spokojnym we własnym 

schronieniu i nie schodzi się do błota, aby wydobyć z niego jakieś serce. “Ja 

jestem czysty, ja jestem godzien szacunku. Nie idę tam, gdzie jest zgnilizna i 

gdzie mogą mi nie okazać szacunku”. Czy ktoś, kto tak mówi, nie czytał 

Ewangelii, w której jest powiedziane, że Syn Boży szedł nawracać celników i 

nierządnice bardziej niż szlachetnych, [zachowujących] dawne Prawo? Czy taki 

ktoś nie myśli, że pycha jest nieczystością umysłu, a brak miłości – 

nieczystością serca? Będą tobą pogardzać? Mną pogardzali wcześniej i bardziej 

niż tobą, a jestem Synem Bożym. Twoja szata będzie musiała dotknąć 

nieczystości? A czyż Ja nie dotykałem nieczystości Moimi rękami, aby powstała i 
abym mógł jej powiedzieć: “Idź tą nową drogą”?  

Nie pamiętacie, co powiedziałem waszym pierwszym poprzednikom? “Do 

jakiegokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiedzcie się, czy jest tam ktoś, 

kto by na to zasługiwał, i pozostańcie u niego” [por. Łk 10,5]. To jest po to, by 

świat nie szemrał. Świat z łatwością widzi zło we wszystkim. Ale dodałem: 

“Wstępując potem do domów – do „domów‟ powiedziałem, a nie do „domu‟ – 

pozdrówcie je mówiąc: “Pokój temu domowi”. Jeśli dom jest tego godzien, 

pokój spocznie na nim, a jeśli nie jest go godzien, powróci do was”. 

[Powiedziałem] to, ażeby was pouczyć, iż aż do pewnego dowodu braku 

nawrócenia powinniście mieć dla wszystkich to samo serce. I uzupełniłem 

pouczenie mówiąc: “A jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie słuchał waszych 

słów, wychodząc z tych domów i z tych miejscowości, strząśnijcie proch, który 

wam pozostał na podeszwach”. Dla dobrych – których Dobroć, jaką stale 

kochają, czyni jakby jednym blokiem kryształowym i gładkim – rozwiązłość 

stanowi jakby tylko kurz. Kurz wystarczy otrząsnąć lub go zdmuchnąć, a 

odlatuje bez pozostawienia uszczerbku.  

Bądźcie naprawdę dobrzy, bądźcie jedna bryłą z Dobrocią wieczną pośrodku. 

Żadne zepsucie nie będzie mogło się wznieść, aby was zabrudzić ponad 

podeszwy, które dotykają ziemi. Dusza jest tak wysoko! Dusza tego, który jest 

dobry, i który jest zjednoczony z Bogiem. Dusza [takiego dobrego człowieka] 

jest w Niebie. Tam nie dociera proch ani błoto, nawet jeśli jest rzucone z 

zawziętością na ducha apostoła. 

Zło nienawidzi Dobra może więc uderzyć wasze ciało, zranić fizycznie lub 

moralnie: prześladując was lub znieważając. I cóż z tego? Czyż Ja nie byłem 

obrażany? Czy Mnie nie raniono? Ale czy zaciążyły te uderzenia lub te plugawe 

słowa na Moim Duchu? Zaniepokoiły go? Nie. Jak plwocina na lustrze i jak 

kamień rzucony na soczysty miąższ owocu ześlizgują się nie wnikając w głąb. 

Albo też wnikają, ale tylko powierzchownie, nie raniąc nasienia zamkniętego w 

pestce. A nawet ułatwia to kiełkowanie, bo łatwiej jest wydrzeć się z 

rozerwanej masy niż z zamkniętej. To umierając ziarno kiełkuje, a apostoł – 

przynosi owoc. Umierając czasami fizycznie, umierając niemal codziennie w 

sensie przenośnym, gdyż przez to jest druzgotane ludzkie ja. Ale to nie jest 
śmierć, to – Życie. Duch tryumfuje nad umieraniem tego, co ludzkie. 

[Magdalena] przyszła do Mnie z powodu kaprysu kogoś leniwego, kto nie wie, 

czym zapełnić godziny próżnowania. A w jej uszach – ogłuszonych zakłamanymi 

pochlebstwami tego, który ją łudził hymnami [na cześć] zmysłów, aby uczynić z 

niej niewolnicę – zabrzmiał przejrzysty i surowy głos Prawdy: tej Prawdy, która 

nie boi się wyśmiania ani niezrozumienia i wypowiada swe słowa wpatrzona w 

Boga. I jak chór dzwonków w czasie święta wszystkie głosy zespoliły się w 

Słowie. Głosy przywykłe do rozbrzmiewania w niebiosach, w swobodnym 

lazurze powietrza, rozchodzące się po dolinach i pagórkach, równinach i 
jeziorach, aby przypominać chwałę Pana i Jego święta.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-10.htm#5
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Nie pamiętacie już świątecznych dzwonków, które w czasach pokoju tak 

radosnym czyniły dzień poświęcony Panu? Duży dzwon wydawał, dzięki 

uderzeniom serca, pierwszy dźwięk w imię Prawa Bożego wydzwaniając: 

“Mówię w imię Boga – Sędziego i Króla.” A mniejsze dzwony dodawały: “który 

jest dobry, miłosierny i cierpliwy”. A dzwon najbardziej dźwięczny mówił 

głosem anielskim: “którego Miłość skłania do przebaczania i współczucia, aby 

pouczyć was, że przebaczenie jest bardziej użyteczne niż niechęć, a współczucie 

[bardziej potrzebne] niż nieugiętość. Przyjdźcie do Tego, który przebacza. 

Wierzcie Temu, który współczuje.” Także Ja, przypomniawszy Prawo podeptane 

przez grzesznicę, kazałem śpiewać nadziei przebaczenia. Jak jedwabną opaską, 

zieloną i lazurową, potrząsnąłem nią pośród czerni, aby tam złożyć pocieszające 
słowa.  

Przebaczenie! Rosa na gorączkę winowajcy. Rosa to nie jest grad, który spada, 

uderza, odbija się i nie wnika w głąb, zabijając kwiat. Rosa zstępuje tak lekko, 

że nawet najbardziej delikatny kwiat nie odczuwa, kiedy ona osiada na 

jedwabnych płatkach. Ale potem pije jej świeżość i umacnia się. Ona osadza się 

blisko korzeni, na rozpalonej glebie, i wnika w głąb... To wilgotność łez, płacz 

gwiazd... płacz pełnych miłości karmicielek swoich spragnionych dzieci. I 

zstępuje pokrzepienie wraz z mlekiem słodkim i umacniającym. O, tajemnice 
żywiołów, które działają nawet wtedy, gdy człowiek odpoczywa lub grzeszy! 

Przebaczenie jest jak ta rosa. Niesie z sobą nie tylko czystość, ale i soki 

życiodajne wyrwane nie żywiołom, lecz boskim ogniskom. Potem, po obietnicy 

przebaczenia, Mądrość przemawia i mówi, co jest zgodne, a co nie jest zgodne z 

Prawem, i wzywa, i wstrząsa. Nie przez nieustępliwość, lecz przez matczyną 

troskę dla ocalenia.  

Ileż razy wobec Miłości, która się nad wami pochyla, krzemień waszych [serc] 

staje się jeszcze bardziej nie do przebicia i ostrzejszy!... Ileż to razy uciekacie, 

kiedy ona do was mówi!... Ileż razy wyśmiewacie ją! Ile razy okazujecie jej 

nienawiść!... Biada waszym duszom, gdyby Miłość posługiwała się sposobami, 

jakich wy używacie wobec niej! Tymczasem, widzicie to! Ona jest Niestrudzoną 

Wędrowniczką, która wyrusza na poszukiwanie was. Idzie, aby dojść do was, 
zanim zaszyjecie się w brudnej norze.  

Dlaczego chciałem iść do tamtego domu? Dlaczego nie w nim dokonałem cudu? 

[Uczyniłem to,] aby nauczyć apostołów, jak działać, nie wzbudzając uprzedzeń i 

krytyk, żeby wypełnić obowiązek tak wzniosły, że wymykający się sprawom 
świata.  

Dlaczego powiedziałem to Judaszowi? Apostołowie byli zbytnio ludźmi. Wszyscy 

chrześcijanie są zbytnio ludźmi – nawet święci na ziemi tacy są, chociaż w 

mniejszym stopniu. Coś z tego, co tylko ludzkie, żyje nadal także w 

doskonałych, a apostołowie jeszcze tacy nie byli. Ich myśli były przeniknięte 

tym, co ludzkie. Ja ich wznosiłem w górę, ale ciężar tego, co ludzkie, ściągał ich 

w dół. Aby powstrzymać ich przed coraz większym zstępowaniem, musiałem 

stawiać na drodze wstępowania rzeczy zdolne zatrzymać ich zstępowanie, tak 

by zatrzymywali się przed nimi, rozważając i odpoczywając, i aby potem dalej 

wspinali się poza poprzednie granice. To mogło ich przekonać, że byłem 

Bogiem. Po to więc [uświadamiałem im, że] przenikam dusze. Po to 

pokonywałem żywioły, po to [czyniłem] cuda, po to [było] przemienienie, 

zmartwychwstanie i obecność na wielu miejscach. Byłem na drodze do Emaus i 

równocześnie w wieczerniku. Obecność w dwóch miejscach – sprawdzona przez 

apostołów oraz uczniów – była tym, co nimi najbardziej wstrząsnęło, wyrwało z 
ich więzów i rzuciło na drogę Chrystusową.  
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Bardziej niż do Judasza – członka, który wykluwał już w sobie śmierć – 

mówiłem do pozostałych jedenastu. Ponieważ byłem Bogiem, musiałem z 

konieczności zabłysnąć tym przed nimi, nie z powodu pychy, lecz z konieczności 

formowania ich. Byłem Bogiem i Nauczycielem. Te słowa ukazują Mnie Nim. 

Ujawniam zdolność ponadludzką i uczę doskonałości: nie prowadzić złych 

rozmów – nawet w swoim wnętrzu. Bóg bowiem widzi i musi dostrzegać 
wnętrze czyste, aby mógł zstąpić i uczynić tam siedzibę. 

Dlaczego nie uczyniłem cudu w tamtym domu? Aby dać wszystkim do 

zrozumienia, że obecność Boga wymaga otoczenia czystego, z powodu szacunku 

należnego Jego wzniosłemu majestatowi. Aby przemówić – bez wypowiadania 

słów, lecz słowem jeszcze głębszym – do ducha grzesznicy i powiedzieć jej: 

“Widzisz, nieszczęsna? Jesteś tak brudna, że wszystko dokoła ciebie staje się 

brudne. Tak brudne, że nie może już tam działać Bóg. Ty jesteś jeszcze 

brudniejsza niż to [otoczenie]. Powtarzasz grzech Ewy i dajesz owoc Adamom, 

kusząc ich i odciągając ich od Obowiązku. Ty – służąca szatana.  

Dlaczego jednak nie chcę, aby udręczona matka nazywała ją „szatanem‟? 

Ponieważ żaden powód nie usprawiedliwia zniewagi i nienawiści. Pierwsza 

rzecz konieczna i pierwszy warunek, żeby mieć Boga w sobie, to nie posiadać 

urazy i umieć przebaczać. Konieczność druga – to umieć uznać, że także my 

sami jesteśmy grzeszni. Nie widzieć tylko win drugiego. Trzecia rzecz konieczna 

– umieć okazać wdzięczność i wierność po otrzymaniu łaski, bo to jest 

wymogiem sprawiedliwości wobec Wiecznego. Biedni ci, którzy otrzymawszy 

łaskę, są gorsi od psów i nie pamiętają o swoim Dobroczyńcy, gdy tymczasem 
zwierzę sobie o nim przypomina!  

NNiiee  ppoowwiieeddzziiaałłeemm  aannii  ssłłoowwaa  MMaaggddaalleenniiee..  SSppoojjrrzzaałłeemm  nnaa  nniiąą  pprrzzeezz  cchhwwiillęę,,  jjaakkbbyy  

bbyyłłaa  ppoossąąggiieemm,,  aa  ppootteemm  jjąą  zzoossttaawwiiłłeemm..  PPoowwrróócciiłłeemm  ddoo  ““żżyywwyycchh””,,  kkttóórryycchh  

cchhcciiaałłeemm  ooccaalliićć..  JJąą,,  ““mmaatteerriięę  mmaarrttwwąą””,,  ppoottrraakkttoowwaałłeemm  ppoozzoorrnniiee  lleekkcceewwaażżąąccoo,,  

jjaakk  ––  aa  nnaawweett  bbaarrddzziieejj  nniiżż  ––  mmaarrmmuurroowwyy  ppoossąągg..  AAllee  kkaażżddee  ssłłoowwoo  ii  kkaażżddyy  cczzyynn  

mmiiaałł  zzaa  ggłłóówwnnyy  cceell  jjeejj  bbiieeddnnąą  dduusszzęę,,  kkttóórrąą  cchhcciiaałłeemm  wwyyzzwwoolliićć..  OOssttaattnniiee  ssłłoowwoo::  

““JJaa  nniiee  zznniieewwaażżaamm..  NNiiee  zznniieewwaażżaajj  [[wwiięęcc  ii  ttyy]]..  MMóóddll  ssiięę  zzaa  ggrrzzeesszznniikkóóww..  NNiicc  

iinnnneeggoo””  ––  jjaakk  wwiieenniieecc  kkwwiiaattóóww,,  kkttóórryy  ssiięę  ffoorrmmuujjee,,  zzeessppoolliiłłoo  ssiięę  zz  ppiieerrwwsszzyymm  

ssłłoowweemm  [[wwyyppoowwiieeddzziiaannyymm]]  nnaa  GGóórrzzee::  ““PPrrzzeebbaacczzeenniiee  jjeesstt  bbaarrddzziieejj  uużżyytteecczznnee  oodd  

uurraazzyy,,  aa  wwssppóółłcczzuucciiee  ––  oodd  nniieeuuggiięęttoośśccii..””  II  zzaammkknnęęłłyy  jjąą,,  bbiieeddnnąą  nniieesszzcczzęęśśnniiccęę,,  ww  

kkrręęgguu  aakkssaammiittnnyymm,,  śśwwiieeżżyymm,,  ppaacchhnnąąccyymm  ddoobbrroocciiąą,,  kkaażżąącc  jjeejj  ooddcczzuuwwaaćć,,  jjaakk  

rróóżżnnii  ssiięę  ppeełłnnaa  mmiiłłoośśccii  ssłłuużżbbaa  BBoogguu  oodd  ookkrruuttnneejj  nniieewwoollii  sszzaattaannaa;;  jjaakk  ssłłooddkkii  jjeesstt  

zzaappaacchh  nniieebbiiaańńsskkii  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zzee  ssmmrrooddeemm  wwiinnyy  ii  jjaakkiiee  ddaajjee  wwyyttcchhnniieenniiee  

[[śśwwiiaaddoommoośśćć]]  bbyycciiaa  kkoocchhaannyymm  śśwwiięęcciiee  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  bbyycciieemm  ppoossiiaaddaannyymm  nnaa  

ssppoossóóbb  sszzaattaańńsskkii..    

Widzicie, jak powściągliwy jest Pan w Swych oczekiwaniach. Nie wymaga 

nawróceń błyskawicznych. Nie domaga się czegoś absolutnego od serca. Potrafi 

czekać i potrafi się radować. A oczekując, aż zagubiona odnajdzie ponownie 
drogę, a szalona – rozum, zadowala się tym, co może dać wzburzona matka.  

Pytam ją tylko: “Czy potrafisz przebaczyć?”. O ileż innych rzeczy musiałbym 

zapytać, aby uczynić ją godną cudu, gdybym sądził według ludzkiej miary! Ale 

Ja mierzę wasze siły w sposób Boski. Dojście do przebaczenia było już czymś 

wielkim dla tej biednej wzburzonej matki. I wymagam od niej tylko tego w tej 

chwili. Potem, przywróciwszy jej syna, mówię: “Bądź święta i uczyń świętym 

twój dom.” Gdy szloch nią wstrząsa, proszę ją tylko o przebaczenie dla winnej. 

Nie można wymagać wszystkiego od tego, kto jeszcze niedawno był ogarnięty 

nicością Ciemności. Ta matka dojdzie potem do światła pełnego, a z nią – 

małżonka i dzieci. Na razie trzeba było sprowadzić, na jej oczy oślepłe od 
płaczu, pierwszy przebłysk Światłości: przebaczenie – świt dnia Bożego.  
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Z obecnych – nie liczę Judasza, mówię o mieszkańcach miejscowości tam 

zgromadzonych, którzy nie byli Moimi uczniami – jeden tylko nie doszedł do 

Światła. Te klęski są związane ze zwycięstwami apostołowania. Jest zawsze 

ktoś, dla kogo apostoł trudzi się daremnie. Ale te porażki nie powinny 

doprowadzać do utraty zapału. Apostoł nie może rościć sobie prawa do 

otrzymania wszystkiego. Działają też siły przeciwne jego wysiłkom. Mają wiele 

imion, które – jak macki ośmiornic – chwytają wydartą im zdobycz. Zasługa 

apostoła pozostaje taka sama. Biedny ten apostoł, który mówi: “Wiem, że nie 

będę mógł tam [nikogo] nawrócić i dlatego nie idę tam.” To apostoł o bardzo 
znikomej wartości.  

Trzeba iść, nawet jeśli tylko jeden na tysiąc się zbawi. Jego dzień apostoła 

będzie owocny tak samo z powodu tego jednego, jak z powodu tysiąca. Uczynił 

bowiem wszystko, co mógł, i Bóg to wynagradza. Trzeba także pomyśleć, że 

tam, gdzie apostoł sam nie może doprowadzić do nawrócenia – bo nawracany 

człowiek jest zbyt usidlony przez szatana, a siły apostoła są mniejsze niż to 
potrzebne – może ingerować Bóg. I cóż? Któż jest ponad Bogiem? 

Inna cnota, którą apostoł powinien bezwzględnie praktykować, to miłość. 

Jawna miłość. Nie tylko miłość do braci ukryta w sercach. Ta wystarcza braciom 

dobrym. Apostoł zaś jest pracownikiem Bożym i nie powinien ograniczać się do 

modlitwy: musi działać. Niech działa z miłością. Z wielką miłością. Surowość 

paraliżuje pracę apostoła i podążanie dusz w kierunku Światła. Nie surowość 
więc, lecz miłość...  

Miłość to azbestowa szata, która czyni niedostępnym dla kąsania płomieni złych 

namiętności. Miłość to nasycenie ochronnymi olejkami, które przeszkadzają 

wniknięciu w was ludzko-szatańskiej zgniliźnie. Aby zdobyć jakąś duszę, trzeba 

umieć kochać. Aby zdobyć duszę, trzeba ją doprowadzić do miłości.... do miłości 

[prawdziwej, łączącej się z] odrzuceniem biednych miłości do grzechu.  

Pragnąłem duszy Marii. Tak samo jak wobec ciebie, mały Janie, nie 

ograniczyłem się do mówienia z Mojej katedry Nauczyciela. Zstąpiłem, aby 

szukać Marii [zagubionej] na drogach grzechu. Ścigałem ją i prześladowałem ją 

Moją miłością. Słodkie prześladowanie! Wszedłem, Ja-Czystość, tam gdzie była 
ona-Nieczystość.  

Nie bałem się, że zgorszę Siebie lub innych. We Mnie bowiem zgorszenie nie 

mogło wejść, gdyż byłem Miłosierdziem, ono zaś płacze nad grzechami, ale się 

nimi nie gorszy. Nieszczęsny ten pasterz, który się gorszy, a za tym parawanem 

okopuje się tylko, żeby porzucić duszę! Czyż nie wiecie, że dusze są bardziej 

podatne niż ciała na wskrzeszenie i że słowo współczujące i pełne miłości, które 
mówi: “Siostro, powstań dla twojego dobra” – dokonuje często cudu?  

Nie bałem się też o zgorszenie drugiego. Przed Bogiem Mój czyn był 

usprawiedliwiony, a w oczach ludzi dobrych – zrozumiały. Oko nieprzychylne – 

w którym fermentuje złośliwość wydobywająca się z zepsutego wnętrza – nie 

posiada wartości. Ono znajduje grzech nawet w Bogu! Tylko w sobie widzi 
doskonałość. Dlatego nie dbałem o to.  

Oto trzy wskazówki dotyczące prowadzenia [przez apostołów] dusz do 

zbawienia:  

Być [apostołem] nieposzlakowanym, aby móc rozmawiać bez lęku, że zostanie 

się zmuszonym do milczenia. Trzeba mówić do całego tłumu w taki sposób, żeby 

nasze apostolskie słowo – wypowiedziane do wielkiej ilości osób tłoczących się 

wokół mistycznej łodzi – szło kręgami fal coraz dalej, aż do błotnistego brzegu, 

gdzie leżą ci, którzy pozostają w błocie i nie troszczą się o poznanie Prawdy.  
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To jest pierwsza praca: rozerwać skorupę twardej grudy i przygotować ją dla 

nasienia. To najbardziej żmudna [praca] dla tego, który ją wykonuje, i dla tego, 

kto ją przyjmuje, bo słowo musi zranić jak tnący lemiesz, żeby otworzyć. 

Zaprawdę powiadam wam, że serce dobrego apostoła jest zranione i krwawi z 

bólu, dlatego że – aby otwierać – musi ranić. Ale także ten ból jest owocny. 
Ziemia bowiem nieuprawna staje się płodna dzięki krwi i łzom apostoła.  

Druga wskazówka: działać także tam, skąd uciekłby ktoś, kto mniej rozumie 

swą misję. Wyczerpać się w wysiłku wyrywania kąkolu, chwastu i cierni, aby 

ogołocić zaoraną ziemię i sprawić, że zabłyśnie na niej, jak słońce, potęga Boga 

i Jego dobroć. Równocześnie – jak sędzia i lekarz – być surowym, a jednak 

litościwym, przerywać zdecydowanie, dając duszom czas na pokonanie kryzysu, 
przemyślenie, podjęcie decyzji. 

Trzecia rada [na czas,] gdy już dusza w ciszy się nawróciła, płacząc i myśląc o 

swoich błędach i waży się przyjść nieśmiało do apostoła, bojąc się jeszcze, że 

zostanie przepędzona. Wtedy apostoł niech ma serce większe niż morze, 

słodsze niż serce matczyne, bardziej zakochane niż serce współmałżonka. Niech 

je całe otworzy, aby wypłynęły z niego potoki czułości.  

Gdybyście mieli Boga w sobie – Boga, który jest Miłością – znaleźlibyście łatwo 

słowa miłości, by je powiedzieć duszom. Bóg będzie mówił w was i przez was, 

tak jak miód ściekający z plastra, jak balsam spływający z ampułki. Miłość 

dojdzie do warg wysuszonych i czujących niesmak, pójdzie ku duchom 

zranionym, będzie ulgą i lekarstwem. Sprawcie, by grzesznicy was kochali, was 

– lekarzy dusz. Sprawcie, by odczuli smak niebiańskiej Miłości i by tak bardzo 

jej zapragnęli, że nie będą już szukać innego pokarmu. Sprawcie, że wasza 
słodycz przyniesie im taką ulgę, że będą jej szukać na wszystkie swoje rany. 

Trzeba, by wasza miłość odpędziła od nich każdy lęk, gdyż, jak mówi list, który 

czytałaś dzisiaj: “Lęk kryje w sobie przeczucie kary. Ten zaś, kto się lęka, nie 

wydoskonalił się w miłości.” Nie jest też doskonały ten, kto wzbudza lęk. Nie 

mówcie więc: “Cóż uczyniłeś?” Nie mówcie: “Odejdź!” Nie mówcie: “Ty nie 

możesz zakosztować dobrej miłości”. Ale mówcie, mówcie w Moje Imię: 

“Kochaj, a ja ci przebaczam”. Mówcie: “Pójdź, ramiona Jezusa są otwarte”. 

Mówcie: “Kosztuj tego anielskiego Chleba oraz tego Słowa i zapomnij o smole 

piekielnej i o urąganiach szatana. Stańcie się jak zwierzęta pociągowe dla 

słabości innych. Apostoł powinien nosić swoje i cudze – krzyże innych ludzi 

wraz ze swoimi. A kiedy przychodzicie do Mnie, obarczeni poranionymi owcami, 

uspokójcie je, [zwłaszcza] te zabłąkane, i mówcie: “Wszystko jest odtąd 

zapomniane”. Powiedźcie: “Nie bój się Zbawiciela. On przyszedł z Nieba ze 

względu na ciebie, właśnie dla ciebie. Ja jestem tylko pomostem, aby zanieść 

cię do Niego. On czeka na ciebie nad rzeką pokuty i przebaczenia. Chce cię 

doprowadzić do Swych świętych pastwisk, których początki są tutaj, na ziemi, 
ale potem ciągną się dalej, z Pięknem wiecznym, które żywi i poi w Niebiosach”. 

Oto komentarz. Mało on dotyczy was – owce wierne Dobremu Pasterzowi. Ale u 

ciebie, mała oblubienico, zwiększy ufność. Dla ojca stanie się jeszcze większym 

światłem w jego światłości sędziego, a dla bardzo wielu będzie, nie – ościeniem 

naganiającym ku Dobru, lecz – rosą, która przenika i odżywia: tą rosą, o której 

mówiłem i która sprawia, że podnoszą się zwiędłe kwiaty.  

Podnieś głowę. Niebo jest w górze. Zostań w pokoju, Mario. Pan jest z tobą.» 
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96. JEZUS MÓWI DO MARTY: «MASZ JUŻ W RĘKU TWE ZWYCIĘSTWO» 

Napisane 29 lipca 1945. A, 5809-5815 

Jezus zaraz wsiądzie do łodzi. Kiedy przybywa Marta ze służącą, jest jasny letni 

świt, który pozbawia róże liści, [rzucając je] na jedwabistą falę jeziora. 

«O, Nauczycielu! Na miłość Boga, wysłuchaj mnie.» 

Jezus wychodzi na brzeg i mówi do apostołów: 

«Idźcie i zaczekajcie na Mnie przy strumieniu. Przygotujcie jeszcze wszystko do 

wyruszenia do Magedanu. Dekapol także czeka na słowo. Idźcie.» 

Gdy łódź odpływa i wypływa na szeroką wodę, Jezus idzie obok Marty, za nimi 

zaś z szacunkiem podąża Marcela. Tak oddalają się od wioski, idąc brzegiem. Po 

pasie piasku, pomieszanym z rzadkimi dzikimi trawami, [brzeg] pokrywa się 

roślinnością. Porzuca linię horyzontalną i wznosi się, napiera na wzgórza, 
przeglądające się w jeziorze.  

Po dojściu do odosobnionego miejsca, Jezus pyta z uśmiechem: 

«Cóż chcesz Mi powiedzieć?» 

«O! Nauczycielu... dziś w nocy, w chwilę po zakończeniu drugiej straży, Maria 

wróciła do domu. Ach, zapomniałam Ci jednak powiedzieć, co powiedziała mi w 

godzinie seksty, kiedy jadłyśmy: “Czy byłoby ci przykro pożyczyć mi jedną z 

twoich sukni i płaszcz? Będą nieco za krótkie, ale zostawię szatę luźną i 

opuszczę trochę płaszcz...” Odrzekłam jej: “Weź, co ci się podoba, siostro”, i 

serce biło mi bardzo mocno, bo wcześniej, w ogrodzie powiedziałam do Marceli: 

“O zmierzchu musimy być w Kafarnaum, bo Nauczyciel będzie przemawiał do 

tłumu dziś wieczorem”. Ujrzałam, że Maria aż podskoczyła, mieniąc się na 

twarzy, nie potrafiąc już usiedzieć na miejscu. Chodziła tam i z powrotem, jak 

dusza zasmucona, wzburzona, podejmująca jakąś decyzję... i nie wiedząca 

jeszcze, co przyjąć, a co odrzucić. 

Po posiłku poszła do mojego pokoju i wzięła najciemniejszą szatę, jaką 

posiadam, najskromniejszą. Przymierzyła, poprosiła piastunkę, żeby odpruła 

cały brzeg, bo szata była za krótka. Próbowała to uczynić sama, ale wyznała 

płacząc: “Już nie potrafię szyć, zapomniałam wszystko, co było pożyteczne i 

dobre...” Zarzuciła mi ręce na szyję, mówiąc: “Módl się za mnie”. Wyszła sama o 

zmierzchu... Jakże się modliłam za nią, żeby nie spotkała nikogo, kto 

przeszkodziłby jej przyjść tutaj, żeby zrozumieć Twoje słowo, żeby udało się jej 

ostatecznie zadusić tego potwora, który czynił ją niewolnicą... Spójrz, dodałam 

do mego pasa Twój pas, dobrze zaciśnięty wokół mojego. Kiedy odczuwałam 

nacisk twardej skóry na talii, nieprzywykłej do pasów tak sztywnych, mówiłam: 
“On jest silniejszy niż wszystko”. 

A potem pośpieszyłyśmy się i przybyłyśmy wozem, Marcela i ja. Nie wiem, czy 

nas widziałeś w tłumie... Ale jakaż to boleść, jaki cierń w sercu: nie widziałyśmy 

Marii! Pomyślałam: “Odstąpiła od swego zamiaru. Wróciła do domu. Albo... albo 

uciekła, nie mogąc znieść mojego panowania nad nią, o które sama prosiła.” 

Słuchałam Cię i płakałam za zasłoną. Wydawało się, że to były słowa 

przeznaczone dla niej... a ona ich nie słyszała! Tak rozmyślałam, nie widząc jej. 

Wróciłam do domu zrozpaczona. To prawda. Nie byłam Ci posłuszna, bo Ty mi 

powiedziałeś: “Jeśli ona pójdzie, czekaj na nią w domu”. Zważ jednak, co działo 

się w moim sercu, Nauczycielu! To moja siostra szła ku Tobie! Czyż mogło mnie 

tam nie być, żeby ujrzeć ją blisko Ciebie? Poza tym!... Powiedziałeś: “Ona 
zostanie złamana”. Chciałam więc być przy niej zaraz, żeby ją podtrzymać... 
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Uklękłam we łzach i modliłam się w moim pokoju. Już druga straż się skończyła, 

kiedy Maria wróciła. Weszła tak cichutko, że jej nie usłyszałam. Upadła na mnie 

nagle, ściskając mnie mocno w ramionach. Powiedziała: “To prawda, co mówisz, 

błogosławiona siostro. I nawet o wiele więcej niż mówisz. Jego miłosierdzie jest 

o wiele większe. O! Moja Marto! Nie musisz mnie już zatrzymywać! Nie ujrzysz 

mnie już więcej cynicznej i zrozpaczonej! Nie usłyszysz już, jak mówię: „Żeby 

nie myśleć!‟... Teraz chcę myśleć i wiem, o czym myśleć. O Dobroci, która się 

stała ciałem. Modliłaś się, moja siostro, z pewnością modliłaś się za mnie. Ale 

trzymasz już w ręku swoje zwycięstwo. Twoja Maria nie chce już więcej 

grzeszyć, teraz rodzi się na nowo. Oto ona. Spójrz jej prosto w twarz, bo to jest 

nowa Maria, o obliczu obmytym łzami nadziei i skruchy. Możesz mnie 

pocałować, czysta siostro. Nie ma już na mojej twarzy śladów haniebnej 

miłości. On rzekł, że kocha moją duszę, bo to do niej i o niej mówił. Owieczką 

zagubioną byłam ja. Powiedział – posłuchaj, czy dobrze mówię, bo Ty znasz 

sposób mówienia Zbawiciela...” – i powtórzyła mi doskonale Twoją 

przypowieść. 

Maria jest bardzo inteligentna! O wiele bardziej niż ja. Ma dobrą pamięć. I tak 

usłyszałam Ciebie dwa razy. Jeśli na Twoich wargach słowa te były święte i 

godne czci, to i na jej [wargach] były dla mnie święte, godne uwielbienia i miłe, 

bo wypowiadały je do mnie wargi mojej siostry, mojej odnalezionej siostry, 

która powróciła na łono rodziny. Pozostałyśmy tak objęte, siedząc na macie, na 

ziemi, jak wtedy gdy byłyśmy małe i zostawałyśmy w pokoju mamy lub blisko 

krosna, na którym tkała lub haftowała swe piękne tkaniny. Tak zostałyśmy. Nie 

dzielił nas już grzech i wydawało mi się, że mama jest także obecna, duchowo. 

Płakałyśmy bez bólu, a nawet w bardzo wielkim spokoju! Pocałowałyśmy się, 

szczęśliwe... I potem Maria zasnęła w moich ramionach – zmęczona drogą, 

którą przebyła pieszo, i z powodu wzruszenia tak wieloma sprawami. Z pomocą 

piastunki położyłam ją w moim łóżku... i zostawiłam, żeby przybiec tutaj...» – i 

rozpromieniona Marta całuje ręce Jezusa. 

«Ja także mówię ci to, co powiedziała Maria: “Masz już zwycięstwo w swym 

ręku”. Idź i bądź szczęśliwa. Idź w pokoju. Niech twoje zachowanie będzie 

samą łagodnością i roztropnością – wobec tej, która właśnie się narodziła. 
Żegnaj, Marto. Daj o tym znać Łazarzowi, który się zadręcza.» 

«Dobrze, Nauczycielu. Kiedy jednak Maria pójdzie z nami, uczennicami?» 

Jezus uśmiecha się i mówi: «Stwórca dokonał stworzenia w ciągu sześciu dni, a 
siódmego odpoczął.» 

«Rozumiem. Trzeba cierpliwości...» 

«Tak, cierpliwości. Nie wzdychać – to też jest cnotą. Pokój wam, niewiasty. 

Wkrótce się ujrzymy.» 

Jezus zostawia je, by udać się w stronę jeziora, gdzie blisko brzegu czeka na 

Niego łódź. 

97. MAGDALENA W DOMU FARYZEUSZA SZYMONA [por. Łk 7,36-50] 

Napisane 21 stycznia 1944. A, 1556-1564 

Aby mnie pocieszyć w licznych cierpieniach i pomóc mi zapomnieć o złości ludzi, 

mój Jezus udziela mi tej słodkiej wizji. 

 

Widzę bardzo okazałą salę. Kosztowna lampa o licznych ramionach wisi 

pośrodku i jest cała zapalona. Na ścianach – bardzo piękne sukna, miejsca do 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-07.htm#36
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siedzenia ozdabia markieteria. Są inkrustowane kością słoniową i kosztownymi 

blaszkami. Są tu też bardzo piękne meble. 

Pośrodku czworokątny stół, uformowany z czterech połączonych [mniejszych] 

stołów. Z pewnością ustawiono go tak dla licznych biesiadników (to sami 

mężczyźni) i przykryto bardzo ładnymi obrusami oraz kosztowną zastawą. 

Znajdują się na nim liczne amfory i drogocenne puchary. Słudzy zaś kręcą się 

wokół niego, przynosząc półmiski z daniami i nalewając wino. Pośrodku 

czworokąta nie ma nikogo. Widzę bardzo piękną posadzkę, w której odbija się 

światło lampy oliwnej. Za to na zewnątrz znajdują się liczne łoża biesiadne, 
wszystkie zajęte przez ucztujących.  

Mam wrażenie, że znajduję się w mrocznym rogu, w głębi sali, blisko drzwi 

szeroko otwartych na zewnątrz. Równocześnie wejście zasłania ciężkie sukno 
lub dywan zwisający z odrzwi.  

W miejscu najbardziej oddalonym od drzwi znajduje się pan domu wraz ze 

znaczącymi zaproszonymi. To mężczyzna starszy, odziany w białą obszerną 

tunikę, ściśniętą w talii haftowanym pasem. Cała szata, także przy szyi i 

mankietach, ma haftowane pasy. Wykonane są w taki sposób, jakby to były 

wyhaftowane wstęgi lub galony, jeśli ktoś tak to woli nazwać. Twarz tego 

starszego mężczyzny nie podoba mi się. To twarz złośliwa, zimna, pyszna i 

chciwa. Po przeciwnej stronie, naprzeciw niego, znajduje się mój Jezus. Widzę 

Go z boku, a właściwie nawet z tyłu. Ma Swą zwykłą białą szatę, sandały, włosy 
o zwyczajnej długości, przedzielone z przodu przedziałkiem. 

Zauważam, że zarówno On jak i wszyscy biesiadnicy nie leżą prostopadle do 

stołu – sądziłam, że tak leży się na łożach biesiadnych – lecz równolegle. W 

wizji wesela w Kanie nie zwróciłam na ten szczegół większej uwagi. Widziałam, 

że jedzono opierając się na lewym łokciu, ale wydawało mi się, że nie leżeli, bo 

łoża nie były tak zbytkowne i o wiele krótsze. Te to prawdziwe łoża, podobne do 
współczesnych tureckich kanap.  

Jezus ma za sąsiada Jana i ponieważ opiera się lewym łokciem (jak wszyscy), 

dlatego uczeń znajduje się unieruchomiony pomiędzy stołem, a ciałem Jezusa. 

Jego lewy łokieć znajduje się na wysokości pachwiny Nauczyciela, tak że Mu nie 

przeszkadza w jedzeniu. Może też oprzeć się o Jego pierś, gdyby chciał. 

Nie ma niewiast. Wszyscy mówią, a pan domu zwraca się od czasu do czasu do 

Jezusa z poufałością pełną ostentacji i z widoczną wyższością. Jest oczywiste, 

że chce pokazać Jezusowi, a także pozostałym obecnym, że uczynił Mu wielki 

zaszczyt zapraszając Go do swego bogatego domu – Jego, biednego proroka, 
którego osądza się też jako nieco egzaltowanego... 

Widzę, że Jezus odpowiada grzecznie, spokojnie. Uśmiecha się lekko jak zwykle 

do tych, którzy Mu zadają pytania; Jego uśmiech staje się natomiast promienny, 

jeśli tym, który pyta albo nawet tylko patrzy, jest Jan. 

Widzę, jak podnosi się kosztowne sukno okrywające otwór drzwiowy, i wchodzi 

niewiasta – młoda, przepiękna, bogato odziana i starannie uczesana. Ma bardzo 

gęste jasne włosy, które tworzą na jej głowie prawdziwą ozdobę z kosmyków 

uczesanych artystycznie. Wygląda jakby nosiła złoty kask, cały rzeźbiony, tak 

bardzo fryzura jest błyszcząca i gęsta. Ma na sobie szatę, którą określiłabym 

jako bardzo ekscentryczną i skomplikowaną, jeśli porównam ją z suknią, którą 

zawsze widywałam u Dziewicy Maryi. Sprzączki na ramionach, klejnoty dla 

podtrzymania marszczeń, na piersiach złote łańcuszki, aby je uwydatnić, pas ze 

złotymi guzami i drogocennymi kamieniami... Szata prowokująca, która ukazuje 

linie jej przepięknego ciała. Na głowie ma welon tak delikatny, że... niczego nie 
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zakrywa. Stanowi tylko ozdobę i nic więcej. Na nogach ma kosztowne sandały 

ze złotymi ozdobami – sandały z czerwonej skóry, splecione w kostkach.  

Wszyscy z wyjątkiem Jezusa odwracają się, żeby na nią spojrzeć. Jan obserwuje 

ją przez chwilę, potem odwraca się do Jezusa. Inni wpatrują się w nią bacznie i 

pożądliwie. Jest to wyraźne i niestosowne. Niewiasta jednak nie patrzy na nich 

wcale i nie zważa na szept – jaki się podnosi od chwili, gdy weszła – ani na 

mrugnięcia oczyma wszystkich biesiadników z wyjątkiem Jezusa i ucznia. Jezus 

zachowuje się, jakby niczego nie zauważył: nadal mówi do pana domu, kończąc 
rozmowę, jaką z nim rozpoczął.  

Niewiasta idzie w stronę Jezusa i klęka u stóp Nauczyciela. Stawia na ziemi 

małą wazę w kształcie amfory, bardzo wybrzuszonej. Zdejmuje z głowy welon, 

odpinając kosztowną spinkę, która go mocowała do włosów. Zdejmuje 

pierścienie z palców i kładzie wszystko na łożu, przy stopach Jezusa. Potem 

ujmuje w swe ręce Jego stopy – najpierw prawą, potem lewą – i zdejmuje Mu 

sandały. Stawia je na posadzce, potem szlochając całuje Mu stopy i opiera o nie 

czoło. Głaszcze, a jej łzy spadają jak deszcz, błyszczą w świetle lampy i zwilżają 

te kochane stopy. 

Jezus lekko, nieznacznie odwraca głowę i Jego lazurowe spojrzenie pada przez 

chwilę na pochyloną głowę. To spojrzenie, które udziela rozgrzeszenia. Potem 

ponownie patrzy na środek [sali]. Nie przeszkadza kobiecie płakać. Inni jednak 

– nie. Żartują między sobą, mrugają do siebie, szydzą. A faryzeusz siada na 

chwilę, aby lepiej widzieć. Jego wzrok wyraża pragnienie, gniew, ironię. Pożąda 

tej kobiety, jego uczucie jest jawne. Z drugiej strony jest rozgniewany, że 

weszła tak swobodnie, a to mogłoby innym nasunąć myśl, że kobieta... jest 

bywalcem tego domu. I wreszcie ironiczne spojrzenie przeznaczone jest dla 
Jezusa... 

Niewiasta na nic nie zważa. Nadal wylewa obfite łzy, bez krzyku. Jedynie 

wielkie łzy i rzadki szloch... Wreszcie rozplata włosy, wyjmując złote spinki, 

które podtrzymywały na miejscu jej skomplikowane uczesanie, i także te spinki 

kładzie obok pierścieni i wielkiej zapinki do podtrzymywania welonu. Złote 

włosy rozsypują się na ramiona. Bierze je dwiema rękami, przekłada do przodu i 

ociera nimi mokre stopy Jezusa, aż stają się suche. Potem zanurza palce w 

wazie i wyjmuje z niego balsam lekko żółty i bardzo pachnący. Woń 

przypominająca lilie i tuberozy rozchodzi się po sali. Niewiasta wyjmuje olejek 
szczodrze. Nakłada, rozciera, całuje i głaszcze. 

Jezus od czasu do czasu patrzy na nią z pełną miłości litością. Jan, który 

odwrócił się zaskoczony, słysząc szloch, nie potrafi oderwać wzroku od Jezusa i 
niewiasty. Patrzy to na Niego, to na nią.  

Twarz faryzeusza staje się coraz bardziej odpychająca. Tu słyszę słowa znane z 

Ewangelii... a słyszę je wypowiadane takim tonem i towarzyszy im takie 

spojrzenie, że głowa starego zawziętego faryzeusza pochyla się. 

Słyszę słowa odpuszczenia grzechów skierowane do niewiasty, która odchodzi, 

zostawiając klejnoty u stóp Jezusa. Welonem okryła rozplecione włosy, 

związując jak najlepiej. Jezus – wypowiadając słowa “Idź w pokoju” – kładzie 
jej z wielką słodyczą na chwilę ręce na pochylonej głowie. 
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98. «WIELE PRZEBACZONO TEMU, KTO BARDZO KOCHA.» [por. Łk 7,47, J 11,2] 

Ciąg dalszy tego samego dnia. A, 1565-1570  

Jezus mówi mi teraz:  

«To, co skłoniło do pochylenia głowy faryzeusza i jego towarzyszy, a co nie jest 

przedstawione w Ewangelii, to były słowa, którymi Mój duch, przez Moje 

spojrzenie, olśnił tę duszę wyjałowioną i pożądliwą i wyrył się w niej. 

Odpowiedziałem o wiele więcej, niż to co zostało zapisane, bo żadne myśli 

ludzkie nie były przede Mną zakryte. A faryzeusz zrozumiał Mój niemy język, 
którym zganiłem go jeszcze bardziej niż Moimi słowami.  

Powiedziałem mu: “Nie. Nie czyń złośliwych posądzeń dla usprawiedliwienia 

siebie przed sobą samym. We Mnie nie ma twego pożądania. Ona nie przychodzi 

do Mnie z powodu pociągu zmysłowego. Ja nie jestem jak ty ani podobni do 

ciebie. Ona przychodzi do Mnie, bo Moje spojrzenie i Moje słowo – usłyszane 

przez czysty przypadek – oświetliły jej duszę, którą zaciemniła rozwiązłość. 

Przychodzi, gdyż chce pokonać zmysły. To biedne stworzenie rozumie, że o 

własnych siłach nigdy by sobie z tym nie poradziło. Kocha we Mnie ducha, nic 

więcej jak tylko ducha, którego odczuwa jako nadprzyrodzenie dobrego. Po tak 

wielkim złu – które otrzymała od was wszystkich, gdyż wykorzystaliście jej 

słabość dla waszych grzechów, odwzajemniając się jej potem słowami pogardy 

– przychodzi do Mnie. Czuje bowiem, że odnalazła Dobro, Radość, Pokój – to, 

czego bezskutecznie szukała wśród przepychu świata. Wylecz się z tego trądu 

duszy, obłudny faryzeuszu, umiej widzieć rzeczy właściwie. Odłóż pychę umysłu 

i pożądliwość ciała. To są formy trądu o wiele bardziej cuchnące niż [prawdziwy 

trąd] cielesny. Od tego ostatniego Moje dotknięcie może was wyleczyć, bo z 

jego powodu Mnie wzywacie. Z trądu ducha [nie wyjdziecie], bo nie chcecie z 

niego wyzdrowieć, albowiem podoba się wam. Ona chce tego. I oto oczyszczam 

ją, oto wyzwalam ją z więzów jej zniewolenia. Grzesznica nie żyje. Ona jest 

tam, w tamtych ozdobach, które wstydzi się Mi ofiarować, abym je uświęcił, 

używając ich na potrzeby Moje i Moich uczniów oraz dla ubogich, którym 

pomagam. [Czynię to] przy pomocy tego, co zbywa drugiemu, gdyż Ja, Pan 

wszechświata, nie posiadam nic teraz, gdy jestem Zbawicielem człowieka. Ona 

jest tam, w tej woni, upodlonej tak samo jak jej włosy, rozlanej na Moje stopy – 

na tę część ciała, którą ty zlekceważyłeś. Nie odświeżyłeś Mi ich bowiem wodą z 

twojej studni, po tak długiej drodze, jaką odbyłem, żeby przyjść i przynieść 

światło także tobie. Grzesznica nie żyje. A odrodziła się Maria, uczyniona 

ponownie piękną jak dziecko zawstydzone swoim dotkliwym bólem, swą 

uczciwą miłością. Obmyła się swoimi łzami. Zaprawdę powiadam ci, o 

faryzeuszu, że Ja nie robię różnicy między tym, który kocha Mnie w swej czystej 

młodości, a tą, która Mnie kocha w szczerym żalu serca odrodzonego przez 

Łaskę. I Czystemu, i Nawróconej powierzam zadanie rozumienia Mojej myśli jak 

nikt oraz zadanie oddania Mojemu Ciału ostatnich honorów i pierwszego 

powitania – nie liczę szczególnego [powitania] Mojej Matki – gdy powstanę z 

martwych.”  

To chciałem powiedzieć Moim spojrzeniem faryzeuszowi.  

Ale tobie zaznaczę coś innego: dla rozradowania ciebie i wielu innych. Także w 

Betanii Maria powtórzyła gest [por. J 11,2], który tutaj oznaczał świt jej 

ocalenia. Istnieją gesty osobiste, które powtarzają się i ujawniają styl 

[zachowania charakterystyczny dla] osoby. Gesty wyjątkowe. Ale, ponieważ to 

był gest słuszny, w Betanii był mniej wzgardzony i bardziej przyjacielski w 
swoim pełnym szacunku uwielbieniu.  

Maria wiele przeszła od świtu swego ocalenia. Wiele. Miłość pociągała ją jak 

gwałtowny wiatr w górę i naprzód. Miłość ją rozpalała jak płomień ognia, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-07.htm#47
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-11.htm#2
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-11.htm#2
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niszcząc w niej nieczyste ciało i czyniąc w niej panem ducha oczyszczonego. I 

nowa Maria ze swą wskrzeszoną godnością niewiasty, czci Mnie [w Betanii] na 

nowo tym samym gestem. Teraz jednak jest odmienna: w szacie prostej jak 

szata Mojej Matki, [różniąca się] uczesaniem, spojrzeniem, postawą, słowem. 

Bierze ostatni ze swoich pojemników z pachnącym olejkiem, zachowanym dla 

Mnie, i wylewa Mi go na stopy i na głowę – bez płaczu, ze spojrzeniem, które 

miłość i pewność otrzymanego przebaczenia i zbawienia czyni radosnym. Teraz, 

Maria może namaścić Mi głowę i dotknąć jej. Nawrócenie i miłość oczyściły ją 

miłością serafinów i ona jest serafinem.  

Powiedz to sobie samej, o Mario, Mój “mały głosie”, powiedz to duszom. Idź i 

powiedz to duszom, które nie ośmielają się przychodzić do Mnie, gdyż czują się 

winne. Wiele, wiele, wiele przebaczono temu, kto bardzo miłuje – temu, kto 

bardzo Mnie kocha. Wy nie wiecie, biedne dusze, jak Zbawiciel was kocha! Nie 

bójcie się Mnie. Przyjdźcie. Z ufnością. Z odwagą. Ja przed wami otwieram 

Serce i ramiona.  

Zawsze pamiętajcie: “Ja nie robię różnicy między tym, kto Mnie kocha swą 

czystością nieskazitelną, a tym, kto Mnie kocha w szczerym żalu serca 
odrodzonego przez Łaskę.” Jestem Zbawicielem. Pamiętajcie o tym zawsze.  

Zostań w pokoju. Błogosławię cię.» 

99. ROZWAŻANIA O NAWRÓCENIU MARII MAGDALENY 

Napisane 22 i 25 stycznia 1944. A, 1570-1577 

Dzisiaj cały czas rozmyślałam o dyktandzie Jezusa z wczorajszego wieczoru i 

zastanawiałam się także nad tym, co widziałam, i nad tym, co nie zostało 
wypowiedziane. 

W międzyczasie, mimochodem mówię ojcu, że rozmowy współbiesiadników – w 

tym, co pojmowałam, to znaczy szczególnie, gdy zwracali się do Jezusa – 

obracały się wokół wydarzeń dnia, Rzymian, Prawa, któremu się 

przeciwstawiali, a następnie misji Jezusa jako Nauczyciela nowej nauki. Ale jest 

zrozumiałe, że pod pozorem życzliwości kryły się pytania podstępne i stawiane 

podchwytliwie, żeby wprawić Go w zakłopotanie. Nie było to łatwe, bo Jezus 

kilkoma słowami dawał trafną i ostateczną odpowiedź w każdej rozmowie.  

I tak na przykład na pytanie, jakiej szczególnej szkoły czy sekty stał się nowym 

nauczycielem, odpowiedział po prostu: “Szkoły Boga. To za Nim idę w Jego 

świętym Prawie i o Nie się troszczę. Tak postępuję, żeby do tych małych (i 

popatrzył z miłością na Jana, a w Janie widział wszystkich ludzi prawego serca) 

przyszło ono odnowione w całej swojej istocie – takie, jakim było w dniu, kiedy 

Pan Bóg ogłosił je na Synaju. Prowadzę ludzi do Światła Bożego.” 

Na inne pytanie, dotyczące tego, co myśli o nadużyciu Cezara, który uczynił się 

władcą Palestyny, odpowiedział: “Cezar jest tym, kim jest, gdyż Bóg tak chce. 

Przypomnij sobie proroka Izajasza. Czyż nie nazywa on, w Bożym natchnieniu, 

Asyryjczyka rózgą Swego gniewu? Rózga, która karze lud Boży, który już się 

znużył Bogiem i ma za bajkę szatę i ducha? I czyż nie mówi, że używszy tej 

rózgi dla karania, zniszczy ją, bo nadużyła swego zadania, stając się zbyt 
pyszna i okrutna”?» 

Te dwie odpowiedzi najbardziej mnie uderzyły.  

Później, dzisiaj wieczorem, mój Jezus mówi z uśmiechem: «Powinienem cię 

nazwać jak Daniela. Jesteś tą, która pragnie, i tą, która Mi jest droga, bo tak 

bardzo pragniesz swego Boga. Mógłbym nadal mówić ci to, co powiedziałem 
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Danielowi przez Mojego anioła: “Nie lękaj się, bo od pierwszego dnia, w którym 

otwarłaś twoje serce na rozumienie i na udręczenie siebie przed obliczem 

Bożym, zostały wysłuchane twoje modlitwy i przyszedłem z ich powodu.” Ale tu 
nie ma anioła mówiącego. To Ja mówię do ciebie: Jezus.» 

Zawsze, Mario, przychodzę, gdy ktoś “skłania swoje serce do rozumienia”. Nie 

jestem Bogiem twardym i surowym. Jestem Żyjącym Miłosierdziem. I szybciej 

niż myśl przychodzę do tego, kto się do Mnie zwraca. Także do biednej Marii z 

Magdali, tak pogrążonej w jej grzechu, podążyłem pośpiesznie Moim duchem, 

gdy tylko odczułem powstające w niej pragnienie zrozumienia: zrozumienia 

światła Bożego i zrozumienia swojego stanu ciemności. I stałem się dla niej 

Światłością.  

Mówiłem do wielu tamtego dnia, ale naprawdę mówiłem do niej samej. 

Widziałem tylko ją, jak się zbliżała gnana porywem duszy, zbuntowanej 

przeciwko ciału, któremu była uległa. Widziałem tylko ją: jej biedne wzburzone 

oblicze, jej wymuszony uśmiech, który ukrywał jej wewnętrzne cierpienie pod 

szatą pewności i pozornej radości, stanowiących wyzwanie dla świata i dla niej 

samej. Widziałem tylko ją, bardziej zaplątaną w ciernie niż zagubiona owieczka 

z przypowieści; ją, która tonęła w obrzydliwości życia i wypłynęła na 
powierzchnię, jak te głębokie fale, które niosą ze sobą wodę z dna.  

Nie wypowiedziałem wielkich słów ani nie dotknąłem tematu odnoszącego się 

do niej – dobrze znanej grzesznicy. Nie chciałem jej zadręczać, zmuszać do 

ucieczki, do wstydzenia się lub przyjścia. Pozostawiłem ją w spokoju. 

Pozwoliłem, by Moje słowo i Moje spojrzenie zstąpiło w nią, stając się 

zaczynem, żeby z tego chwilowego porywu uczynić jej chwalebną przyszłość 

świętej. Mówiłem przy pomocy jednej z najpiękniejszych przypowieści. [Był to] 

promień światła i dobroci wylany właśnie dla niej. Tego wieczoru, gdy 

stawiałem stopę w domu pysznego bogacza – w którym Moje słowo nie potrafiło 

stać się zaczynem przyszłej chwały, bo zabiła je pycha faryzejska – wiedziałem 

już, że ona przyjdzie. Tak wiele łez wylała w pokoju, w którym grzeszyła. W 
światłości tego płaczu zadecydowała się już jej przyszłość.  

Mężczyźni, rozpaleni namiętnością, na jej widok zadrżeli w ciele i zaczęli 

podejrzewać w swych myślach. Wszyscy jej pożądali oprócz dwóch “czystych” 

na biesiadzie: Mnie i Jana. Wszyscy sądzili, że Maria przyszła dla jednego z tych 

zwykłych kaprysów, które – jako prawdziwe opętanie demoniczne – rzucały ją 

w nieprzewidziane miłostki. Ale szatan był już pokonany. Myśli wszystkich pełne 
były zawiści, bo zobaczyli, że to nie do nich się zwróciła, lecz przyszła do Mnie.  

Człowiek zawsze brudzi, nawet najczystsze rzeczy, kiedy jest tylko człowiekiem 

z ciała i krwi. Tylko czyści widzą właściwie, bo nie ma w nich grzechu, by 

wywoływać zamęt myśli. Ale, Mario, nie powinno przerażać to, że człowiek nie 
rozumie. Bóg rozumie i to wystarcza dla Nieba.  

Chwała, która pochodzi od ludzi, nie powiększa ani o gram tej chwały, która jest 

losem wybranych w Raju. Pamiętaj o tym zawsze. Dobre czyny biednej Marii z 

Magdali zawsze były źle osądzane. Inaczej było z jej czynami złymi, bo te były 

kąskami rozwiązłości ofiarowanymi nieugaszonemu pożądaniu lubieżników. 

Krytykowana była i źle osądzana w Nain, w domu faryzeusza; krytykowana i 
odrzucana – w Betanii, w swoim domu [por. J 12,4-6].  

Ale Jan, który wypowiada wielkie słowo, daje klucz do tej ostatniej krytyki: 

“Judasz... ponieważ był złodziejem”. Ja mówię: “Faryzeusz i jego przyjaciele... 

ponieważ byli rozpustni”. Widzisz? Pożądliwość zmysłowa, chciwość pieniądza 

podnosi głos, aby krytykować dobry czyn. Dobrzy nie krytykują. Nigdy. Oni 

rozumieją.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-12.htm#4
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Ale, powtarzam, nie ma znaczenia krytyka [ze strony] świata. Liczy się osąd 

Boży.  

Przygotowuję cię do jutrzejszego pouczenia. Zaznacz miejsce w dwunastym 

rozdziale Księgi Daniela, ze słowami wypowiedzianymi jemu samemu przez 

Mojego świetlistego anioła: “Nie bój się, Pokój jest z tobą. Stań się odważny i 

bądź mocny”, i umiej zawsze odpowiedzieć: “Mów, o mój Panie, ponieważ Ty 
mnie wzmocniłeś”.» 

Potem Jezus mówi do mnie: «Kiedy widzę cię taką uważną na Moje pouczenia, 

wydajesz Mi się uczennicą gorliwą i przywiązaną do swego nauczyciela, który 

dla niej jest cały „do poznania‟. Kiedy natomiast sama odkrywasz nowe 

elementy i czynisz uwagi (i to nawet w wizjach), przypominasz Mi dobre 

dziecko, które ojciec trzyma za rączkę. On prowadzi je naprzód do tego, co chce, 

aby dziecko zobaczyło, i aby wzrosło w zrozumieniu. Jednak nie ingeruje, aby 

dać swemu małemu radość odkrywania czegoś nowego i odczuwania, że 

wzrasta w samodzielnym rozumowaniu. Aby to robić, musisz zawsze być 

pozbawiona ludzkich trosk. Coraz bardziej uwolniona. Musisz być coraz bardziej 

pewna, żeby iść swobodnie ścieżkami kontemplacji. [Musisz być] coraz 

spokojniejsza i ufająca Mnie, który cię trzymam za rękę. Ojciec nie daje tego 

poznać, lecz na tysiące sposobów pełnych miłości postępuje tak, żeby jego 

dziecko widziało jakąś rzecz, którą on sam chce mu ukazać. O, Ja jestem 

Bogiem najbardziej zakochanym z ojców i najbardziej cierpliwym z nauczycieli 

wobec Moich dzieci. Kiedy mogę trzymać jedno z nich za rękę, grzeczne i 

uważne, jestem szczęśliwy – szczęśliwy, że jestem Nauczycielem i Ojcem. Czyż 

to takie trudne, żeby Moje dzieci wkładały dłoń w Moją rękę – bym mógł je 

prowadzić i pouczać – i żeby one Mi powiedziały: “Kocham Cię ponad wszystko i 

całym sobą.”? Tym nielicznym, tym, które “do Mnie należą” bez zastrzeżeń, 
otwieram skarbce objawień i kontemplacji i oddaję się im bez zastrzeżeń. 

Mario, wybieram was do roli osób ukazujących Moje Bóstwo, w Jego różnych 

przejawach, wobec tych, którzy potrzebują obudzenia i prowadzenia dla 

dostrzeżenia Boga. Dlatego pamiętaj, że masz być dokładną w najwyższym 

stopniu w powtarzaniu tego, co widzisz. Nawet drobnostka ma znaczenie i nie 

jest twoja, lecz Moja. Dlatego nie wolno ci jej ująć.* Byłoby to nieuczciwe i 

egoistyczne. Pamiętaj, że jesteś naczyniem dla Boskiej wody, do którego ta 

woda się wlewa, aby wszyscy przychodzili jej zaczerpnąć. W dyktandach 

doszłaś do największej wierności. W czasie kontemplacji obserwujesz uważnie, 

ale w pośpiechu pisania i z powodu szczególnych warunków zdrowotnych i 

[panujących w] otoczeniu, zdarza ci się opuszczać pewne szczegóły. Nie 

powinnaś tego robić. Umieść je u dołu strony, ale zaznacz je wszystkie. Nie jest 

to wymówka, lecz słodka rada twojego Nauczyciela. Przed kilkoma dniami 

powiedziałaś Mi: “To, że ludzie Cię pokochają trochę więcej dzięki mnie, 

usprawiedliwia i odpłaca za cały mój wysiłek i moje życie; gdyby nawet tylko 

jeden człowiek powrócił do Ciebie za pośrednictwem twojego „ukrytego fiołka‟, 

byłabym szczęśliwa.” Im bardziej będziesz uważna i dokładna, tym będzie 

liczniejsza grupa tych, którzy przyjdą do Mnie. Tym większe będzie też twoje 

obecne szczęście duchowe i przyszłe szczęście wieczne. Pozostań w pokoju. 
Twój Pan jest z tobą.» 

100. «WARTO STRACIĆ PRZYJAŹŃ, ABY ZDOBYĆ JEDNĄ DUSZĘ.»  

Napisane 29 lipca 1945. A, 5815-5833 

Jezus znajduje się na drodze, która od jeziora Meron prowadzi do Jeziora 

Galilejskiego. Są z Nim Zelota i Bartłomiej. Wydaje się, że oczekują blisko 

strumienia, z którego została tylko strużka wody, choć mimo to odżywia 
usychające się rośliny. Inni przybywają z dwóch różnych stron. 
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Dzień jest upalny, a jednak wiele osób podąża za trzema grupami, które musiały 

nauczać [wędrując] poprzez wsie, prowadząc chorych do uczniów Jezusa i 

mówiąc o Nim tym, którzy są zdrowi. Liczni cudownie uzdrowieni formują 

szczęśliwą grupę siedzącą pomiędzy drzewami. Radość jest w nich tak wielka, 

że nie odczuwają ani zmęczenia, ani gorąca, ani kurzu, ani oślepiającego 
światła – nic z tego, co dręczy innych.  

Kiedy grupa, na której czele znajduje się Juda Tadeusz, dochodzi jako pierwsza 

do Jezusa, wyraźnie ujawnia się zmęczenie ich samych oraz tych, którzy idą za 

nimi. Na końcu przychodzi grupa z Piotrem na czele, w której znajdują się osoby 
z Korozain i Betsaidy.  

«Pracowaliśmy, Nauczycielu, lecz potrzeba więcej grup... Widzisz. Nie można 

iść daleko z powodu upału. Jak to więc zrobić? Można by powiedzieć, że im 

więcej pracujemy – rozchodząc się po wioskach i idąc coraz dalej – tym bardziej 

świat się powiększa. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Galilea jest 

tak wielka. Pracujemy tylko na skrawku. To tylko jeden kąt, a nie udaje nam się 

go zewangelizować, tak jest rozległy i tak liczni są ci, którzy potrzebują i pragną 

Ciebie...» – wzdycha Piotr. 

«To nie świat się powiększa, Szymonie – odpowiada Tadeusz. – To rozchodzi się 

wiedza o naszym Nauczycielu.» 

«Tak, to prawda. Spójrz, ile ludzi. Niektórzy idą z nami od rana. W porze 

największego upału schroniliśmy się w lesie, ale nawet teraz, gdy ma się już ku 

wieczorowi, marsz jest uciążliwy. I ci biedni ludzie są o wiele dalej od swych 

domów niż my. Jeśli ich [liczba] będzie tak dalej wzrastać, nie wiem, co 
zrobimy...» – odzywa się Jakub, syn Zebedeusza. 

«W październiku przyjdą też pasterze» – mówi Andrzej, żeby go pocieszyć. 

«Ech, tak! Pasterze, uczniowie, dobrze! Ale oni służą tylko po to, by powiedzieć: 

“Jezus jest Zbawicielem. On jest tutaj.” Nic więcej – odpowiada Piotr. – No, ale 

przynajmniej ludzie wiedzą, gdzie Go znaleźć. Teraz zaś – przeciwnie! 

Przychodzimy tutaj i oni tu przybiegają. Nim jednak tu dojdą, odchodzimy już 

gdzie indziej. Muszą więc za nami biegać. A z dziećmi i chorymi to dość 

uciążliwe.» 

Jezus odzywa się: 

«Masz rację, Szymonie Piotrze. Ja też lituję się nad tymi duszami i nad tłumami. 

Dla wielu nieznalezienie Mnie w danej chwili może być przyczyną 

nieuchronnego nieszczęścia. Spójrzcie, jak są zmęczeni i zagubieni ci, którzy 

jeszcze nie posiadają pewności Mojej Prawdy. Jak są spragnieni ci, który już 

zakosztowali Mojego słowa i nie potrafią już pozostawać bez niego, gdyż żadne 

inne słowo ich już nie zadowala. Są podobni do owiec bez pasterza, które 

błąkają się nie znajdując nikogo, kto by je prowadził i pasł. Zatroszczę się o to, 

jednak wy powinniście Mi pomóc – wszystkimi waszymi siłami duchowymi, 

moralnymi i fizycznymi. Już nie w grupach wieloosobowych... powinniście umieć 

iść po dwóch. I poślemy po dwóch najlepszych uczniów. Żniwo bowiem jest 

naprawdę wielkie. O, tego lata przygotuję was do tej wielkiej misji. W miesiącu 

Tammuz przyłączą się do nas wraz z Izaakiem najlepsi uczniowie. I Ja was 

przygotuję. Jeszcze jednak nie będzie was dosyć. Żniwo bowiem jest naprawdę 

wielkie, pracownicy jednak są nieliczni. Proście zatem Pana ziemi, ażeby posłał 
robotników na Swoje żniwo.» [por. Łk 10,2] 

«Tak, mój Panie. Ale nie zmieni się wiele sytuacja tych, którzy Cię szukają» – 

mówi Juda, syn Alfeusza.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-10.htm#2
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«Dlaczego, bracie?» 

«Ponieważ szukają nie tylko nauki i słowa Życia, lecz także uzdrowienia z ich 

słabości, chorób i wszelkich dolegliwości, które życie lub szatan przynoszą ich 

sferze niższej lub wyższej. A to możesz uczynić tylko Ty sam, gdyż w Tobie jest 
Potęga.»  

«Ci, którzy są zjednoczeni ze Mną, dojdą do czynienia tego, co Ja robię, i 

wesprą biednych we wszystkich ich nieszczęściach. Ale jeszcze nie macie w 

sobie dość tego, co wystarcza, żeby to czynić. Usiłujcie przekroczyć samych 

siebie, deptać to, co tylko ludzkie, by pozwolić duchowi zatryumfować. 

Przyjmujcie nie tylko Moje słowo, ale jego ducha. To znaczy uświęcajcie się 

przez nie, a potem wszystko będziecie potrafili. A teraz [dajmy im] Moje słowo, 

gdyż nie zechcą odejść, zanim im nie dam słowa Bożego. A potem powrócimy do 
Kafarnaum. Także tam ktoś czeka...» 

«Panie, czy to prawda, że Maria z Magdali prosiła Ciebie o przebaczenie w domu 

faryzeusza?» 

«To prawda, Tomaszu.» 

«I udzieliłeś jej go?» – dopytuje się Filip. 

«Udzieliłem jej go.» 

«Źle postąpiłeś!» – woła Bartłomiej. 

«Dlaczego? Była w niej szczera skrucha i zasługiwała na przebaczenie.» 

«Lecz nie powinieneś był jej przebaczać w tym domu, publicznie...» – wyrzuca 

Mu Iskariota. 

«Nie widzę, w czym się pomyliłem.» 

«W tym, że to faryzeusze, wiesz o tym. Ileż podchwytliwych myśli mają w 

głowach, jak Cię obserwują, jak Cię oczerniają, jak Cię nienawidzą. Jeden był tu 

w Kafarnaum przyjacielem – Szymon... Ale Ty wzywasz do jego domu 

nierządnicę, aby znieważyć jego dom i zgorszyć zaprzyjaźnionego Szymona» [– 

wyrzuca Jezusowi Iskariota.] 

«Ja jej nie wezwałem. To ona tam przyszła. To nie była nierządnica, lecz 

skruszona. To wiele zmienia. Skoro nie odczuwali odrazy przed zbliżaniem się 

do niej wcześniej i zawsze jej pragnęli – nawet w Mojej obecności – to teraz, 

gdy nie jest już ciałem, lecz duszą, nie powinno się czuć odrazy widząc, jak 

wchodzi, żeby uklęknąć u Moich stóp, płakać, oskarżać się, upokarzać w 

pokornym publicznym wyznaniu, jakie oznaczały jej łzy. Dom faryzeusza 

Szymona został uświęcony wielkim cudem: “wskrzeszeniem duszy”. Na placu w 

Kafarnaum, przed pięcioma dniami, zapytał Mnie: “Uczyniłeś ten jeden cud?” – i 

sam odpowiedział: “Z pewnością nie”. I bardzo pragnął jakiś ujrzeć. Dałem mu 

go więc. Wybrałem go, żeby został świadkiem, swatem zaręczyn duszy z Łaską. 
Powinien być z tego powodu dumny.» 

«Przeciwnie, jest z tego powodu zgorszony. Być może straciłeś przyjaciela» [– 

mówi Judasz.] 

«Odnalazłem duszę. Warto stracić przyjaźń człowieka, jego biedną ludzką 

przyjaźń, ażeby przywrócić duszy przyjaźń z Bogiem.» 

«To daremne. Z Tobą nie można rozumować po ludzku. Jesteśmy na ziemi, 

Nauczycielu! Przypomnij Sobie o tym. I górują prawa i myśli ziemskie. Ty 
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działasz według metod Nieba. Poruszasz się w Swoim Niebie, jakie masz w 

sercu, widzisz wszystko poprzez jasność Nieba. Mój biedny Nauczycielu! Jakże 

jesteś niezdolny do życia pomiędzy nami, przewrotnymi! – Judasz Iskariota 

obejmuje Jezusa, podziwiając Go i zamartwiając się, a na koniec mówi: – I to 

mnie martwi, bo przysparzasz sobie tak wielu wrogów przez wybryki Twej 
doskonałości.» 

«Nie trap się, Judaszu. Jest napisane, że tak będzie. Ale skądże wiesz, że 

Szymon czuje się znieważony?» 

«Nie powiedział, że jest znieważony, lecz Tomaszowi i mnie dał do zrozumienia, 

że takich rzeczy się nie robi. Nie powinieneś był zapraszać jej do jego domu, do 
którego wchodzą tylko osoby szlachetne.» 

«O! Nie mówmy o szlachetności osób, które chodzą do Szymona...» – odzywa 

się Piotr. 

«Ja mógłbym dodać, że pot nierządnic wiele razy spłynął na posadzki, stoły i 

gdzie indziej u faryzeusza Szymona...» – mówi Mateusz. 

«Ale nie publicznie» – odpowiada mu Iskariota. 

«Nie, dzięki zrozumiałej obłudzie, która to ukrywa.» 

«Widzisz zatem, że to coś zmienia.» 

«Zmianą jest też wejście nierządnicy, która wchodzi, żeby powiedzieć: 

“Porzucam mój haniebny grzech”, zamiast wejść ze słowami: “Oto jestem dla 

ciebie, żebyśmy razem popełnili grzech”.» 

«Mateusz ma rację» – mówią wszyscy. 

«Tak, on ma rację – przyznaje Judasz – lecz oni nie rozumują tak, jak my, i 

trzeba dochodzić z nimi do kompromisów, przystosowywać się do nich, żeby ich 
mieć za przyjaciół.» 

«To – nigdy, Judaszu. W dziedzinie prawdy, szlachetności, postępowania 

moralnego nie ma przystosowywania się ani kompromisów – mówi Jezus 

gromkim głosem i kończy: – Zresztą, Ja wiem, że postąpiłem dobrze i dla dobra. 
To wystarczy. Chodźmy pożegnać tych zmęczonych ludzi.» 

Idzie prosto ku rozproszonym pod drzewami ludziom, którzy spoglądają w Jego 

stronę, spragnieni usłyszenia Go. 

«Pokój wam wszystkim, którzy z daleka i w upale przyszliście słuchać Dobrej 

Nowiny. Zaprawdę powiadam wam, że wy zaczynacie rozumieć prawdziwie to, 

czym jest Królestwo Boże, jak cenne jest posiadanie go i szczęśliwe 

przynależenie do niego. I żaden wysiłek dla was się nie liczy, chociaż dla innych 

– tak, bo duch wami kieruje i mówi ciału: “Ciesz się, że cię uciskam. Dla twego 

szczęścia to robię. Kiedy będziesz zjednoczone ponownie ze mną, po 

ostatecznym zmartwychwstaniu, będziesz mnie kochać z powodu tego, że cię 

ciemiężyłem, i zobaczysz we mnie swego drugiego wybawiciela.” Czyż nie tak 

mówi wasz duch? Ależ oczywiście, że tak mówi! Na razie opieracie wasze czyny 

na pouczeniu Moich dawnych przypowieści. Teraz zaś daję wam inne światła, 

ażeby sprawić, iż coraz bardziej będziecie rozmiłowani w tym Królestwie, które 
was oczekuje i którego wartości nie można wymierzyć.  

  

[por. Mt 13,44-46: Przypowieść o skarbie] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#44
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Posłuchajcie: Pewien człowiek, który poszedł przypadkowo na pole nabrać 

żyznej ziemi i zanieść ją do swego ogródka, w czasie kopania z trudem twardej 

ziemi znalazł, pod pewną jej warstwą, żyłę cennego metalu. Co robi wtedy ten 

człowiek? Przykrywa ponownie ziemią dokonane odkrycie. Nie przeszkadza mu, 

że musi popracować jeszcze więcej, bo odkrycie zasługuje na trud. Idzie potem 

do swego domu, gromadzi całe bogactwo: pieniądze i [cenne] przedmioty. Te 

ostatnie sprzedaje, aby mieć dużo pieniędzy. Potem idzie do właściciela pola i 

mówi mu: “Podoba mi się twoje pole. Za ile mi je sprzedasz?” “Ależ ja go nie 

sprzedaję” – odpowiada tamten. Człowiek jednak proponuje sumę coraz 

większą, nieproporcjonalną do wartości pola, i udaje mu się przekonać 

właściciela ziemi, który myśli: “Ten człowiek jest szaleńcem! Ale mimo to mam z 

tego korzyść. Biorę sumę, którą mi ofiarowuje. Nie jest to lichwa, bo to on sam 

chce mi ją dać. Dzięki tej sumie kupię sobie przynajmniej trzy inne pola, w 

dodatku piękniejsze”. Sprzedaje więc, przekonany, że dokonał doskonałego 

interesu. To jednak ktoś inny dokonuje wspaniałego interesu. Pozbawia się 

bowiem przedmiotów, które mogą zostać wyniesione przez złodzieja, utracone 

lub zużyte, i zapewnia sobie skarb, który – jako prawdziwy i naturalny – jest 

niewyczerpalny. To zatem [skarb] zasługujący na poświęcenie tego, co się ma, 

dla jego nabycia. Przez jakiś czas ma się jedynie pole, a w rzeczywistości 

posiada się na zawsze skarb w nim ukryty. 

Wy to zrozumieliście, czyńcie więc jak człowiek z przypowieści. Porzućcie 

nietrwałe bogactwa, aby posiąść Królestwo Niebieskie. Sprzedajcie je głupim 

świata, odstępujcie je im, przyjmujcie wyśmiewanie się z was, gdyż w oczach 

świata wydaje się to głupim sposobem działania. Działajcie tak, zawsze w ten 

sposób, a Ojciec wasz, który jest w Niebie, z radością da wam pewnego dnia 

wasze miejsce w Królestwie.  

Wracajcie do waszych domów, zanim nadejdzie szabat, i w dniu Pana pomyślcie 

nad przypowieścią o skarbie, którym jest Królestwo Niebieskie. Pokój niech 
będzie z wami.» 

Zapada wieczór. Ludzie rozchodzą się wolno po drogach i polnych ścieżkach, 

Jezus zaś idzie w kierunku Kafarnaum. Dochodzi [do miasta] w nocy. Idą w 

milczeniu przez ciche miasto, w świetle księżyca, który jest jedyną lampą na 

tych mrocznych i tak źle wybrukowanych uliczkach. Wchodzą w milczeniu do 

małego ogrodu przy domu, sądząc, że wszyscy są już w łóżkach. Tymczasem w 

kuchni pali się lampa i na białe obmurowanie pobliskiego pieca padają trzy 
cienie poruszające się z powodu migotania płomienia. 

«Ludzie czekają na Ciebie, Nauczycielu. Ależ tak nie może być! Zaraz idę im 

powiedzieć, że jesteś zbyt zmęczony. Idź w tym czasie na taras.» 

«Nie, Szymonie. Idę do kuchni. Skoro Tomasz zatrzymał te osoby, to znak, że 

mają poważny powód.» 

W międzyczasie przebywający w środku usłyszeli szept i Tomasz, właściciel 

domu, wychodzi na próg. 

«Nauczycielu, jest ta niewiasta, co zwykle. Czeka na Ciebie od wczorajszego 

wieczora. Jest ze sługą. – dodaje ściszonym głosem: – Jest bardzo wzburzona. 
Cały czas płacze...» 

«Dobrze. Powiedz jej, niech przyjdzie na górę. Gdzie spała?» 

«Nie chciała spać. Ale wreszcie na kilka godzin przed świtem usunęła się do 
mojego pokoju. Sługa spał na jednym z waszych posłań.» 

«To dobrze. Będzie tam spał jeszcze dziś, a ty prześpisz się na Moim posłaniu.» 
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«Nie, Nauczycielu. Pójdę na taras, na maty. Też dobrze się wyśpię.» 

Jezus wchodzi na taras. Marta też wchodzi na górę. 

«Pokój z tobą, Marto.» 

Odpowiada Mu szloch. 

«Jeszcze płaczesz? Czy nie jesteś szczęśliwa?» 

Marta kręci głową, że nie. 

«Dlaczegóż to?...» 

Długa przerwa, pełna szlochania. Wreszcie jęk: 

«Od wielu dni Marii nie ma. I nie znajdujemy jej. Ani ja, ani piastunka, ani 

Marcela nie umiemy jej znaleźć... Wyszła żądając wozu. Bardzo pięknie się 

ubrała... O! Nie chciała mojej szaty!... Nie była na wpół naga, choć ma jeszcze 

takie [stroje], lecz była bardzo prowokująca w tym... I wzięła ze sobą złoto i 

pachnidła... i już nie wróciła. Sługę odesłała przy pierwszych domach w 

Kafarnaum, mówiąc: “Powrócę w innym towarzystwie”. Ale już nie wróciła. 

Oszukała nas! A może poczuła się sama, kuszona... albo przytrafiło się jej jakieś 
nieszczęście... Już nie wróciła...» 

I Marta upada na kolana, płacząc z głową na ramieniu, które oparła na stosie 

pustych worków. Jezus patrzy na nią i mówi powoli, [głosem] pewnym, 
władczym: 

«Nie płacz. Maria przyszła do Mnie przed trzema wieczorami. Namaściła Mi 

stopy, położyła przy Moich stopach wszystkie swe klejnoty. W ten sposób 

poświęciła się na zawsze, zajmując miejsce pośród Moich uczniów. Nie oczerniaj 
jej w swoim sercu. Ona cię przewyższyła.» 

«Zatem gdzie, gdzież jest moja siostra? – woła Marta, podnosząc wzburzone 

oblicze – Dlaczego nie wróciła do domu? Być może ktoś ją zaatakował? Być 

może wynajęła łódź i utopiła się? Być może porwał ją jakiś odrzucony 
kochanek? O! Maria! Moja Maria! Odnalazłam ją i zaraz ją utraciłam!» 

Marta rzeczywiście jest nie do poznania. Już nie myśli o tym, że może być 

słyszana na dole. Nie myśli, że [przecież] Jezus może jej powiedzieć, gdzie jest 
jej siostra. Wpada w rozpacz, nad niczym się już nie zastanawiając. 

Jezus ujmuje ją za nadgarstki i zmusza do uspokojenia się i posłuchania Go. 

Panuje nad nią Swym wysokim wzrostem i przenikliwym spojrzeniem: 

«Dość! Chcę, żebyś wierzyła Moim słowom. Chcę, żebyś była wspaniałomyślna. 

Zrozumiałaś?»  

Puszcza ją dopiero wtedy, gdy Marta się nieco uspokoiła. 

«Twoja siostra poszła zakosztować swej radości, otaczając się świętą 

samotnością, bo ma w sobie nadwrażliwą wstydliwość [występującą u] tych, 

którzy zostali wyzwoleni. Powiedziałem ci to z wyprzedzeniem. Ona nie może 

znieść spojrzenia łagodnego, lecz badawczego krewnych, [patrzących] na jej 

nową szatę oblubienicy Łaski. A to, co Ja mówię, zawsze jest prawdziwe. Musisz 
Mi wierzyć.» 

«Tak, Panie, tak. Lecz moja Maria była zbyt, zbyt... w mocy demona.... On ją 

nagle odzyskał, on...»  
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«On się mści na tobie za utraconą na zawsze zdobycz. Czy muszę więc patrzeć, 

jak ty, mocna, stajesz się jego ofiarą z powodu szalonego i bezpodstawnego 

przerażenia? Muszę patrzeć, jak z powodu tej, która teraz wierzy we Mnie, ty 

tracisz swą piękną wiarę – ty, która zawsze ją posiadałaś? Marto! Spójrz na 

Mnie uważnie. Posłuchaj Mnie. Nie słuchaj szatana. Nie wiesz, że kiedy on jest 

zmuszony porzucić zdobycz z powodu zwycięstwa Boga nad nim, natychmiast 

zadaje sobie trud – ten niezmordowany dręczyciel istot [żywych], ten 

niestrudzony złodziej praw Boga – żeby znaleźć inne ofiary? Czy nie wiesz, że 

uzdrowienie jednego ducha umacniane jest właśnie udrękami kogoś drugiego – 

tego, który opiera się atakom, będąc dobrym i wiernym? Czy nie wiesz, że 

wszystko, co dzieje się i istnieje w stworzeniach, jest powiązane? Wszystko 

postępuje zgodnie z odwiecznym prawem zależności i następstwa, przez co 

czyn jednego ma bardzo rozległe następstwa naturalne i nadprzyrodzone. Ty tu 

płaczesz, ty tutaj poznajesz straszną wątpliwość i pozostajesz wierna twojemu 

Chrystusowi także w tej godzinie ciemności. A tam, niedaleko, w miejscu, 

którego nie znasz, Maria czuje, jak topnieje ostatnia wątpliwość co do 

nieskończoności otrzymanego przebaczenia. Jej płacz zamienia się w uśmiech, a 

jej ciemność – w światłość. To twoja udręka zaprowadziła ją tam, gdzie jest 

pokój, tam gdzie się odnawiają dusze: przy Rodzicielce bez skazy, przy tej, 

która jest w takim stopniu Życiem, iż otrzymała [możność] dania światu 

Chrystusa, który jest Życiem. Twoja siostra jest u Mojej Matki. O, nie jest 

pierwszą, która podnosi żagle w tym porcie pokoju. Słodki promień żyjącej 

Gwiazdy – Maryi wezwał ją do tego łona miłości przez miłość do Jej Syna, 
milczącą, lecz aktywną! Twoja siostra jest w Nazarecie.» 

«Ale jakże tam poszła, skoro nie zna Twojej Matki, Twego domu...? Sama... W 

nocy... Tak... Bez środków... W takiej sukni... Taką drogą... Jak?» 

«Jak? Jak frunie zmęczona jaskółka do rodzinnego gniazda, przemierzając 

morza i góry, pokonując nawałnice, mgły i wrogie wichury. Jak lecą jaskółki do 

miejsc ich zimowania... dzięki instynktowi, który je prowadzi, dzięki ciepłu, 

które je zaprasza, dzięki słońcu, które je wzywa... ku Matce wszystkich... I 

ujrzymy ją, jak powraca o świcie szczęśliwa... wychodząca na zawsze z 

ciemności, z Matką u swego boku, Moją... i żeby już nigdy nie być sierotą... 
Możesz w to uwierzyć?» 

«Tak, mój Panie.» 

Marta jest jak oczarowana. Jezus naprawdę był władczy. Wysoki, stojący, a 

jednak lekko pochylony nad klęczącą Martą, mówił tonem tak przenikającym, 

jakby chciał, żeby wniknął we wzburzoną uczennicę. Niewiele razy widziałam 

Go [posługującego się] taką mocą dla przekonania Swoim słowem kogoś, kto Go 
słucha. Ale na końcu, co za światło, jaki uśmiech na Jego twarzy!...  

Marta odpowiada na ten uśmiech pogodniejszą światłością [pojawiającą się] na 

jej twarzy. 

«A teraz idź odpocząć w pokoju.» 

Marta całuje ręce Jezusa i uspokojona schodzi na dół... 
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101. MAGDALENA IDZIE Z MARYJĄ DO UCZNIÓW 

Napisane 30 lipca 1945. A, 5835-5846 

«Dziś może będzie burza, Nauczycielu. Widzisz te wstęgi koloru ołowiu, które 

zbliżają się od strony Hermonu? I widzisz, jak jezioro jest pofałdowane? I 

czujesz te podmuchy od północy – na przemian z ciepłymi podmuchami z 
południa? Wiry powietrza to pewny znak burzy.» 

«Kiedy, Szymonie?» 

«Pod koniec prymy. Spójrz, jak rybacy śpieszą się, żeby powrócić. Czują groźne 

jezioro. Wkrótce ono również przybierze kolor ołowiu, potem smoły, a w końcu 

rozszaleje się.» 

«Ale ono wydaje się tak spokojne!» – mówi Tomasz z niedowierzaniem. 

«Ty znasz się na złocie, a ja na wodzie. Będzie jak powiedziałem. Nie jest to 

nawet burza nieprzewidziana: zanosi się na nią z oczywistymi znakami. Woda 

jest spokojna tylko na powierzchni, pomarszczonej jakby dla zabawy... Ale 

gdybyś był w łodzi... Woda gotuje się już pod spodem. Zaczekaj, aż niebo da 

znak, a wtedy zobaczysz!... Pozwól, by wiatr od północy zmieszał się z tym z 

południa! A potem!... O, niewiasty! Schowajcie to, co rozwinęłyście, i 

zaprowadźcie zwierzęta do schronienia. Wkrótce będą padać kamienie i poleje 

jak z cebra.» 

W istocie, niebo staje się coraz bardziej zielonawe z szaroniebieskimi śladami z 

powodu stałego napływu chmur, które wydaje się wyrzucać z siebie wielki 

Hermon. Odpychają jutrzenkę w stronę, z której przyszła, jakby godzina na 

nowo zbliżała się ku nocy, a nie ku południu. Tylko jednemu promykowi słońca 

udaje się wymknąć zza zasłony smołowatych chmur i wysłać nadzwyczajne, 

żółto-zielone pociągnięcie pędzlem na szczyt wzgórza na południowo-

zachodniej stronie Kafarnaum. Jezioro utraciło już swój lazurowy kolor. Staje 

się granatowe. Niesamowita jest – na ciemnym tle wody – biel pierwszej piany 

między małymi i delikatnymi falami. Na jeziorze nie ma już ani jednej łodzi. 

Mężczyźni śpieszą się z wyciąganiem łodzi na brzeg, z wyjęciem sieci, koszy, 

żagli i wioseł albo – jeśli to wieśniacy – z wyjęciem swych towarów. 

Zabezpieczają je palikami i linami, zamykają zwierzęta w oborach. Niewiasty 

śpieszą do źródła jeszcze przed deszczem lub gromadzą dzieci, które wstały 

wraz ze wschodem słońca i wchodzą z nimi do domów. Zamykają drzwi, 
zatroskane jak ptaki o [swe] potomstwo, czując, że nadchodzi grad. 

«Szymonie, chodź ze Mną. Wezwij sługę Marty oraz Jakuba, Mojego brata. Weź 

wielkie płótno, szerokie i duże. Dwie niewiasty są na drodze i trzeba wyjść im 
na spotkanie.» 

Piotr patrzy, ciekawy, lecz wykonuje polecenie bez tracenia czasu. W drodze – 

kiedy biegiem przemierzają wioskę, udając się w kierunku południowym – 

Szymon [pyta:] 

«A kimże one są?» 

«Moja Matka i Maria z Magdali.» 

Zaskoczenie jest tak wielkie, że Piotr mówi: 

«Twoja Matka i Maria z Magdali?!!! Razem?!!!» 

Zatrzymał się na chwilę jak wryty w ziemię, a potem rzuca się do biegu, gdyż 

ani Jezus, ani Jakub, ani sługa nie zatrzymali się.  
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Jednak mówi znowu: 

«Twoja Matka i Maria z Magdali! Razem!... Odkąd?» 

«Odkąd jest już tylko Marią Jezusa. Pośpiesz się, Szymonie. Oto pierwsze 

krople...» 

Piotr usiłuje iść tak szybko jak jego towarzysze, którym nie dorównuje ani 

wzrostem, ani zwinnością. Tumany kurzu wzbijają się na spalonej drodze, 

wzniesione przez wiatr wzmagający się z każdą chwilą – wiatr, który uderza 

jezioro i podnosi je w formie grzebieni rozpryskujących się z łoskotem o brzeg. 

Kiedy można już spojrzeć na jezioro, widać, jak staje się ogromnym kotłem 

wściekle kipiącej wody. Fale, wysokie na co najmniej jeden metr przemierzają 

je we wszystkich kierunkach, potrącają się, podnoszą, mieszają, rozdzielają, 

biegnąc w różne strony w poszukiwaniu innej fali, by się z nią zderzyć. To cały 

pojedynek piany, grzebieni, pękatych garbów, bulgotania, ryku, uderzeń w 

domy stojące najbliżej brzegu. Gdy domy zasłaniają widok, odczuwa się 

istnienie jeziora przez łoskot silniejszy niż szum wiatru, który zgina drzewa, 

wyrywając im liście i strącając owoce. Słychać groźne i przeciągłe ryki 
piorunów, przedzielane błyskawicami coraz liczniejszymi i mocniejszymi. 

«Kto wie, jak muszą się lękać te niewiasty!» – mówi Piotr, ledwo oddychając. 

«Moja Matka – nie. Co do drugiej – nie wiem. Ale z pewnością, jeśli się nie 

pospieszymy, przemokną.» 

Kilkaset metrów dzieli ich od Kafarnaum. Widzą dwie niewiasty biegnące w 

poszukiwaniu schronienia pod gęstym drzewem, w tumanach pyłu, pośrodku 

pierwszego szumu ulewy, która gwałtownie śpieszy się ukosem, rysując ciemne 

powietrze i stając się szybko ulewą jak z cebra, która się rozpyla, oślepia, 
zapiera dech.  

«To one! Biegnijmy!» – woła Piotr.  

Lecz choć miłość do Maryi przydaje mu skrzydeł, to jego krótkie nogi – nie 

mające nic z biegacza – sprawiają, że dobiega wtedy, gdy Jezus i Jakub już 
okryli niewiasty ciężkim żaglem. 

«Tu nie możemy zostać, bo grozi nam uderzenie piorunem, a niebawem droga 

stanie się strumieniem. Chodźmy, Nauczycielu, przynajmniej do pierwszego 
domu» – mówi zdyszany Piotr. 

Idą z niewiastami pośrodku, trzymając płótno rozciągnięte nad ich głowami i 

plecami. Maria Magdalena ma wciąż na sobie szatę, jaką miała w wieczór uczty 

w domu Szymona, lecz zarzuciła na nią, na ramiona, płaszcz Najświętszej Maryi. 

Pierwsze słowo, jakie Jezus wypowiada do Marii Magdaleny, to: «Boisz się, 

Mario?» 

Ona cały czas trzyma głowę pochyloną. Pod zasłoną włosów – które z powodu 

biegu rozsypały się – rumieni się, spuszcza głowę jeszcze bardziej i szepcze: 

«Nie, Panie.» 

Matka Najświętsza też zgubiła Swe spinki i wydaje się dziewczynką z 

warkoczami spadającymi na ramiona. Uśmiecha się do Syna, który jest przy Niej 
i mówi do Niej uśmiechem. 

«Jesteś przemoczona, Maryjo» – odzywa się Jakub, syn Alfeusza, dotykając 

welonu i płaszcza Matki Najświętszej. 
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«To nic takiego, a teraz mamy schronienie. Prawda, Mario? On nas ocalił nawet 

od deszczu» – mówi łagodnie Maryja do Marii Magdaleny, odczuwając jej 
bolesne zakłopotanie. Ta zaś potwierdza skinieniem głowy. 

«Twoja siostra będzie zadowolona widząc cię. Jest w Kafarnaum. Szukała cię» 

– mówi Jezus. 

Maria podnosi na chwilę głowę i wspaniałymi oczyma patrzy w oblicze Jezusa, 

który mówi do niej z taką naturalnością jak do innych uczniów. Nie odzywa się. 
Przygniata ją zbyt wielkie wzruszenie. Jezus dodaje: 

«Cieszę się, że ją zatrzymałem. Pobłogosławię was i pozwolę wam odejść.» 

Jego słowo ginie w huku uderzenia pioruna w bliskiej odległości. Maria 

Magdalena drży z przerażenia. Podnosi ręce do twarzy i pochyla się, wybuchając 
szlochem.  

«Nie bój się – mówi Piotr, żeby jej dodać otuchy. – Piorun minął, a z Jezusem 

nie ma się czego lękać.» 

Jakub także, będąc u boku Marii Magdaleny, mówi do niej:  

«Nie płacz. Domy są całkiem blisko.» 

«Ja nie płaczę ze strachu... Płaczę, bo On powiedział, że mnie pobłogosławi... 

Mnie... Mnie...» – i nie potrafi nic innego powiedzieć. 

Dziewica wtrąca się, żeby ją uspokoić, i mówi: 

«Ty, Mario, już pokonałaś swą burzę. Nie myśl o tym więcej. Teraz wszystko 

jest pogodą i pokojem. Prawda, Mój Synu?» 

«Tak, Matko, to prawda. Wkrótce powróci słońce i wszystko będzie piękniejsze, 

czystsze, bardziej świeże niż wczoraj. Tak samo będzie z tobą, Mario.» 

Matka mówi dalej, ściskając rękę Marii Magdaleny: 

«Powiem Marcie, co mówiłaś. Cieszę się, że zaraz ją ujrzę i powiem jej, jak 

wiele dobrej woli ma jej Maria.» 

Piotr, który brodzi w błocie i znosi ulewę cierpliwie, wychodzi spod ochrony i 

zamierza iść do jakiegoś domu prosić o schronienie. 

«Nie, Szymonie. Wszyscy wolimy wrócić do naszego domu, prawda?» 

Wszyscy przytakują i Piotr wraca pod osłonę. 

Kafarnaum jest opustoszałe. Panuje tu tylko wiatr, deszcz, grzmoty, błyskawice, 

a teraz – grad, który dźwięczy i podskakuje na tarasach i fasadach. Jezioro 

zionie imponującą grozą. Sąsiadujące z nim domy są uderzane falami, bo mała 

plaża już nie istnieje. Łodzie zaciągnięte w bezpieczne miejsce przy domach 

wydają się jakby zatopione, tak wiele jest w nich wody, którą każda fala nanosi, 
wylewając [równocześnie] tę, która już tam jest.  

Wchodzą, biegną do ogrodu, który stał się wielką kałużą. Po wzburzonej wodzie 

pływają [rozmaite] szczątki. Wchodzą do kuchni, gdzie znajdują się wszyscy. 

Marta wydaje głośny okrzyk, widząc swą siostrę prowadzoną za rękę przez 

Maryję. Rzuca się jej na szyję, nie zważając, że czyniąc to moczy się. Całuje ją i 

woła: 
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«Miri, Miri, moja radości!» 

Być może było to zdrobnienie, jakim ją nazywano, gdy była całkiem mała. Maria 

płacze, pochylona, z głową na ramieniu siostry. Na ciemną szatę Marty opada 

ciężki złoty welon, jedyna rzecz, która błyszczy w mrocznej kuchni. Pali się tu 

tylko ogień z suchych gałązek dla rozproszenia ciemności, których nie zdoła 
oświetlić żadna zapalona lampa. 

Apostołowie są zaskoczeni, również pan i pani domu, którzy ukazali się, słysząc 

krzyk Marty, lecz po chwili zrozumiałego zaciekawienia, dyskretnie się usuwają. 

Gdy gwałtowność uścisków nieco zelżała, Marta myśli na powrót o Jezusie, 

Maryi, ich dziwnym przybyciu wszystkich razem. Pyta natarczywie siostrę, 
Matkę Najświętszą, Jezusa i jeszcze nie wiem kogo: 

«Ale jak to? Jak to się stało, że wszyscy razem?» 

«Nadciągała burza, Marto. Poszedłem z Szymonem, Jakubem i twoim sługą na 

spotkanie dwóch wędrowniczek.» 

Marta jest tak zaskoczona, że nie zastanawia się nad tym, iż Jezus szedł pewny 

spotkania z nimi. Nie zadaje pytania: “A Ty wiedziałeś?” Pyta o to Tomasz, lecz 
nie otrzymuje odpowiedzi, bo Marta zwraca się do swej siostry: 

«Ale jak to się stało, że jesteś z Maryją?» 

Maria Magdalena spuszcza głowę. Najświętsza Panna przychodzi jej z pomocą. 

Ujmuje jej dłoń i mówi: 

«Przybyła do Mnie jako podróżniczka, która udaje się tam, gdzie mogą jej 

udzielić informacji, jak ma dojść do celu. I powiedziała Mi: “Naucz mnie, co 

robić, żeby należeć do Jezusa.” O! Ponieważ ma wolę prawdziwą i doskonałą, w 

lot pojęła i nauczyła się tej mądrości! I Ja uznałam ją zaraz za gotową, żeby ją 

wziąć za rękę – jak to teraz robię – i przyprowadzić ją do Ciebie, Synu, do 

ciebie, dobra Marto, i do was, bracia - uczniowie, mówiąc wam: “Oto uczennica i 

siostra, która będzie dostarczała tylko nadprzyrodzonych radości swemu Panu i 

braciom.” Zechciejcie Mi uwierzyć i kochać ją wszyscy tak, jak Jezus i Ja ją 
kochamy.» 

Apostołowie podchodzą, by powitać nową siostrę. Nie brak im ciekawości... ale 

cóż robić?! Tak, to są wciąż ludzie... Piotr mający zmysł praktyczny mówi: 

«Wszystko dobrze. Zapewniacie ich o swej pomocy i świętej przyjaźni. Trzeba 

jednak pomyśleć, że Matka i siostra są przemoczone... My też, to prawda... Ale 

one gorzej. Z ich włosów kapie [woda] jak z wierzb po huraganie, szaty są 

brudne od błota i mokre. Złóżmy ogień, weźmy szaty, przygotujmy ciepły 
posiłek...» 

Wszyscy zabierają się do pracy. Marta prowadzi dwie przemoczone 

wędrowniczki do pokoju. Inni podsycają ogień. Rozciągają nad płomieniem 

płaszcze, welony, szaty całkowicie mokre. Trudno pojąć, jak im się to udaje... 

Wiem, że Marta, odnalazłszy swą siłę wspapaniałej pani domu, chodzi 

pospiesznie tam i z powrotem z kotłami ciepłej wody, kubkami dymiącego 
mleka, z szatami pożyczonymi przez panią domu, aby dopomóc dwóm Mariom... 
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102. PRZYPOWIEŚĆ O RYBAKACH 

Napisane 31 lipca 1945. A, 5847-5862 

Wszyscy zgromadzili się w obszernym pomieszczeniu na piętrze. Gwałtowna 

burza przeszła w ciągły deszcz, który to słabnie, jakby miał się skończyć, to 

nasila się z nagłą gwałtownością. Jezioro dziś naprawdę nie ma koloru lazuru, 

lecz jest żółtawe, ze smugami piany, w chwilach wiatru i gwałtownej ulewy. 

Ołowiana szarość i biała piana, gdy burza ustaje... Z wszystkich wzgórz płynie 

woda. Uprawy uginają się pod naporem wody, zwisają gałęzie połamane przez 

wiatr, a wielką ilość liści zerwał grad. Wszędzie formują się żółtawe potoki, 

nanoszące do jeziora liście, kamienie, ziemię wyrwaną wzgórzom. Światło jest 

nadal przytłumione, zielonawe. W pomieszczeniu znajdują się, siedząc blisko 

okna wychodzącego na wzgórza, Maryja z Martą i Magdaleną oraz dwie inne 

niewiasty. Nie wiem, kim właściwie są. Mam jednak wrażenie, że Jezus, Maryja 

oraz apostołowie znają je, bo czują się one tu swobodnie. Z pewnością bardziej 

niż Magdalena, która trwa nieruchoma, ze spuszczoną głową, pomiędzy Maryją i 

Martą. Ubrały już swe szaty, wysuszone nad ogniem i oczyszczone z błota. Źle 

się wyraziłam. Dziewica włożyła Swą szatę z ciemnoniebieskiej wełny, a 

Magdalena ma szatę pożyczoną, krótką i wąską dla niej – wysokiej i dobrze 

zbudowanej. Usiłuje ukryć wszelkie niedoskonałości szaty, pozostając owinięta 

płaszczem siostry. Spięła włosy w dwa wielkie warkocze, które zawiązała jakoś 

na szyi, bo dla utrzymania ich ciężaru trzeba by o wiele więcej niż kilku spinek, 

wpiętych to tu, to tam. Odtąd zawsze widziałam, że Magdalena mocowała włosy 

szpilkami i opaską, która jest rodzajem delikatnego diademu, a jego słomkowy 
kolor wtapia się w złoto włosów.  

Jezus, apostołowie oraz właściciel domu siedzą na taboretach po drugiej stronie 

izby. Brakuje służącego Marty. Piotr i inni rybacy badają pogodę, przewidując, 
jaka będzie jutro. Jezus słucha lub odpowiada na to lub tamto [pytanie]. 

«Gdybym wiedział, powiedziałbym matce, żeby przyszła. Dobrze, żeby ta 

niewiasta przyzwyczaiła się do swych towarzyszek» – mówi Jakub, syn 
Zebedeusza, patrząc w stronę kobiet. 

«Ech! Gdybyśmy wiedzieli!... Ale dlaczego mama nie przyszła z Maryją?» – pyta 

Tadeusz swego brata Jakuba. 

«Nie wiem. Też się zastanawiam.» 

«Czy nie jest chora?» 

«Maryja powiedziałaby o tym.» 

«Zapytam ją» – [mówi] Tadeusz i idzie ku niewiastom. 

Słychać dźwięczny głos Maryi, która odpowiada: 

«Ona czuje się dobrze. To Ja zaoszczędziłam jej wielkiego zmęczenia w tym 

upale. Wymknęłyśmy się jak dwie dziewczynki, prawda, Mario? Maria przybyła 

wieczorem, na noc, i o świcie wyruszyłyśmy. Powiedziałam tylko do Alfeusza: 

“Oto klucz. Wkrótce wrócę. Powiedz to Marii”. I przyszłam.» 

«Wrócimy razem, Matko. Jak tylko się wypogodzi, a Maria będzie miała szatę, 

pójdziemy wszyscy razem przez Galileę, towarzysząc siostrom aż do 

najbezpieczniejszej drogi. Tak poznają je Pofirea, Zuzanna, wasze małżonki i 
córki, Filipie i Bartłomieju.» 

Jakże jest subtelne określenie: “poznają je”, żeby nie powiedzieć: “poznają 

Marię”! Jest też silne. Obala wszelkie uprzedzenia i pojawiające się w myśli 
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zastrzeżenia apostołów wobec tej, która dostąpiła wybawienia. Narzuca się, 

zwyciężając ich sprzeciwy, jej zawstydzenie, wszystko. Marta jest 

rozpromieniona, Magdalena rumieni się i patrzy wzrokiem błagalnym, 

wdzięcznym, zmąconym – nie wiem [jak go określić]... Najświętsza Maryja 

uśmiecha się łagodnie. 

«Dokąd pójdziemy najpierw, Nauczycielu?» 

«Do Betsaidy. Potem do Magdali, Tyberiady, Kany i do Nazaretu. Stamtąd, przez 

Jafię i Szimron, pójdziemy do Betlejemu Galilejskiego, a potem do Szikaminon i 
do Cezarei...» 

Jezus przerwał z powodu szlochu Magdaleny. Podnosi głowę, patrzy na nią, a 

potem kontynuuje, jakby nic się nie stało:  

«W Cezarei znajdziecie wasz wóz. Dałem takie polecenie słudze... i udacie się 

do Betanii. Potem ujrzymy się ponownie na Święto Namiotów.» 

Magdalena opanowuje się szybko i – nie odpowiadając na pytania siostry – 

wychodzi z pomieszczenia. Być może chowa się na jakiś czas w kuchni. Marta 
odzywa się pokornie i z troską: 

«Maria cierpi, Jezu, słysząc, że ma iść do pewnych miejscowości. Trzeba ją 

zrozumieć... Mówię to bardziej uczniom niż Tobie, Nauczycielu...». 

«To prawda, Marto. Trzeba jednak, żeby tak było. Jeśli zaraz nie zmierzy się ze 

światem i nie zadusi tego straszliwego dręczyciela, którym jest szacunek ludzki, 
jej heroiczne nawrócenie zostanie sparaliżowane. [Pójdzie] zaraz i z nami.» 

«Z nami nikt jej nic nie powie. Zapewniam cię, Marto, i to w imieniu wszystkich 

moich towarzyszy» – obiecuje Piotr. 

«Ależ oczywiście! Ochronimy ją jak siostrę. Ona nią jest, jak powiedziała 

Maryja, i będzie nią dla nas» – potwierdza Tadeusz. 

«Poza tym!... Wszyscy jesteśmy grzeszni i nas świat też nie oszczędził. Zatem 

pojmujemy jej zmagania» – mówi Zelota. 

«Ja ją rozumiem bardziej niż wszyscy. Jest wielce zasługujące życie w 

miejscach, w których grzeszyliśmy. Ludzie wiedzą, kim jesteśmy!... To męka. 

Lecz wytrwanie tam to także sprawiedliwość i chwała. Właśnie dlatego, że 

ujawnia się w nas moc Boża, prowadzimy do nawrócenia [innych], nawet bez 

otwierania ust» – odzywa się Mateusz. 

«Widzisz, Marto, że twoją siostrę wszyscy rozumieją i kochają. I będzie tak 

coraz bardziej. Ona stanie się drogowskazem dla bardzo wielu dusz winnych i 

zalęknionych. To wielka siła także dla dobrych. Gdy bowiem Maria zerwie 

ostatnie łańcuchy ludzkich uczuć, stanie się płomieniem miłości. Ona zmieniła 

jedynie kierunek żywiołowości swego uczucia. Przeniosła na płaszczyznę 

nadprzyrodzoną swą potężną zdolność kochania, jaką posiada. Potem dokona 

cudów. Zapewniam was. Teraz jest jeszcze zmieszana, lecz ujrzycie ją, jak dzień 

po dniu będzie się uspokajać i umacniać w nowym życiu. W domu Szymona 

powiedziałem: “Wiele zostało jej wybaczone, gdyż bardzo umiłowała”. Teraz 

mówię wam, że naprawdę wszystko zostanie jej wybaczone, gdyż ukocha 

swego Boga ze wszystkich swych sił, całą duszą, całą myślą, całą krwią, całym 
swym ciałem aż do ofiary całopalnej.» 

«Błogosławiona ta, która zasługuje na te słowa! Ja też chciałbym na nie 

zasłużyć» – wzdycha Andrzej. 
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«Ty? Ależ ty już na nie zasługujesz! Chodź tutaj, Mój rybaku. Opowiem ci 

przypowieść, która zdaje się być wymyślona specjalnie dla ciebie.» 

«Nauczycielu, zaczekaj. Znajdę Marię. Ona tak bardzo pragnie poznać Twoją 

naukę!...» 

Marta wychodzi, inni zaś ustawiają miejsca do siedzenia tak, ażeby utworzyć 

półkole wokół Jezusa. Dwie siostry powracają i zajmują miejsca przy 

Najświętszej Maryi. Jezus zaczyna mówić: 

[por. Mt 13,47n] «Rybacy wypłynęli na głęboką wodę i zarzucili w morze swe 

sieci, a po stosownym czasie wyciągnęli je na brzeg. Z wielkim trudem 

wypełniali w ten sposób pracę nakazaną im przez pana. On bowiem obarczył ich 

[zadaniem] dostarczania do jego miasta ryb najwyśmienitszych. Powiedział im: 

“Nie wyciągajcie na ląd ryb szkodliwych lub złego gatunku. Wrzucajcie je 

ponownie w morze. Inni rybacy je wezmą. Pracują dla innego pana, zaniosą je 

do jego miasta, bo tam je się to, co szkodliwe, i to, co powoduje, że coraz 

straszniejsze staje się miasto mojego nieprzyjaciela. Do mojego miasta – 

pięknego, promiennego, świętego – nie może wchodzić nic, co jest niezdrowe.” 

Wyciągnąwszy sieci na brzeg, rybacy zaczęli sortowanie. Ryby były liczne, o 

rozmaitym wyglądzie, wielkości i kolorze. [Niektóre] były piękne z wyglądu, 

lecz posiadały wiele ości i niedobry smak. Ich gruby brzuch pełen był mułu, 

robactwa, rozkładających się roślin, które nasilały niedobry smak. Inne, 

przeciwnie, miały nieprzyjemny wygląd, pysk przypominający złoczyńcę lub 

koszmarną zjawę, lecz rybacy wiedzieli, że ich mięso jest wyśmienite. Na inne, 

ponieważ były bezwartościowe, nie zwracali uwagi. Rybacy pracowali, 

pracowali... Kosze były już napełnione wspaniałymi rybami, a w sieciach 

pozostały ryby bez wartości. “Już wystarczy. Kosze są pełne. Rzućmy całą 

resztę w morze” – stwierdziło wielu rybaków. Jeden z nich jednak – ten, który 

niewiele mówił, podczas gdy inni chwalili lub wyśmiewali ryby, jakie wpadały im 

w ręce – nadal szukał w sieci pomiędzy małymi rybkami. Znalazł jeszcze dwie 

lub trzy ryby, które położył na innych, w koszach. “Ależ co robisz?” – pytali 

jedni, [a inni dodawali:] – “Przecież kosze są pełne wspaniałych [ryb]. 

Uszkadzasz je, wkładając na górę w poprzek tę biedną rybę. Wydaje się, że 

chcesz, aby uznano ją za najpiękniejszą.” “Nie przeszkadzajcie mi. Znam ten 

gatunek ryb i wiem, jaką dają korzyść i przyjemność.” 

Oto przypowieść, którą kończy błogosławieństwo pana dla rybaka cierpliwego, 

milczącego, znającego się na rzeczy, dla rybaka, który potrafił rozróżnić w 
masie najlepsze ryby. 

A teraz posłuchajcie Mojego wyjaśnienia [przypowieści]: 

Władcą pięknego, promiennego, świętego miasta jest Pan. Miasto to Królestwo 

Niebieskie. Rybacy to Moi apostołowie. Ryby w morzu to ludzkość, w której 

znajdują się wszelkie rodzaje osób. Dobre ryby to święci. 

Panem straszliwego miasta jest szatan. Ohydne miasto to piekło. Jego rybacy to 

świat, ciało, złe namiętności, wcielone w sługi szatana - duchy, czyli demony 

bądź ludzie, czyli tacy ludzie, którzy psują swych bliźnich. Złe ryby to ludzie 
niegodni Królestwa Niebieskiego: potępieni.  

Pomiędzy tymi, którzy łowią dusze dla Miasta Bożego, zawsze znajdą się tacy, 

którzy będą rywalizować z wytrwałą umiejętnością rybaka. On potrafi nie 

ustawać w poszukiwaniach właśnie w tych pokładach ludzkości, z których inni, 

towarzysze bardziej niecierpliwi, podnieśli jedynie to, co wydawało się dobre na 

pierwszy rzut oka. I niestety, będą też rybacy, którzy, roztargnieni lub gadatliwi 

– sortowanie zaś wymaga uwagi i milczenia, aby usłyszeć głosy dusz i 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#47
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nadprzyrodzone wskazówki – nie ujrzą dobrych ryb i stracą je. I będą też tacy, 

którzy z powodu zbyt wielkiej zaciętości odrzucą dusze, które nie są doskonałe 
z zewnątrz, lecz wspaniałe w całej reszcie. 

Czy ma dla was znaczenie, że jedna z ryb, jakie łowicie dla Mnie, nosi znaki 

minionych walk, pokazuje blizny wywołane tak licznymi przyczynami, które 

jednak nie uszkodziły jej ducha? Czy was to obchodzi, że jedna z nich, chcąc się 

uwolnić od nieprzyjaciela, zraniła się i ukazuje się ze swymi ranami, a jej 

wnętrze ujawnia jasną wolę przynależenia do Boga? Dusze doświadczone – 

dusze pewne... Bardziej niż te, które są jak dzieci chronione przez pieluszki, 

kołyskę, matkę, które śpią nakarmione i dobre lub uśmiechają się spokojne, lecz 

które potem, po dojściu do pełniejszej rozumności, z wiekiem i w zmiennych 

kolejach życia, jakie nadchodzą, mogą boleśnie zaskoczyć odstępstwami od 
[zasad] moralnych.  

Przypominam was przypowieść o synu marnotrawnym. Usłyszycie jeszcze inne, 

będę się bowiem wciąż starał, żeby przeniknęła was prawość rozeznawania w 

dziedzinie badania sumień i wybierania sposobu kierowania sumieniami. Każde 

z nich jest wyjątkowe, a w konsekwencji ma swój szczególny sposób 

odczuwania i reagowania na pokusy i pouczenia. Nie sądźcie, że jest łatwo 

dokonać sortowania dusz. Jest całkiem inaczej. To wymaga duchowego oka 

całkowicie oświetlonego Boskim światłem; to wymaga inteligencji przenikniętej 

Bożą mądrością; to wymaga posiadania cnót w stopniu heroicznym, a przede 

wszystkim – miłości. To wymaga zdolności koncentrowania się na rozmyślaniu, 

gdyż każda dusza jest [jakby] przyciemnionym tekstem, który trzeba przeczytać 

i przemyśleć. To wymaga stałej łączności z Bogiem i zapomnienia o wszelkich 

egoistycznych korzyściach. Żyć dla dusz i dla Boga. Przezwyciężyć uprzedzenia, 

niechęci, antypatie. Być łagodnym jak ojcowie i niezłomnym jak wojownicy. 

[Powinniście być] łagodni, żeby doradzać i przywracać odwagę; nieugięci, żeby 

powiedzieć: “Tego nie wolno i nie zrobisz tego” lub: “To jest dobre i to zrobisz”. 

Ponieważ – przemyślcie to dobrze – wiele dusz zostanie wrzuconych w bagna 

piekielne. Jednak nie będą tam wyłącznie dusze grzeszników. Będą tam także 

dusze ewangelicznych rybaków: dusze tych, którzy uchybili swojej posłudze, 

przyczyniając się do zguby wielu duchów. 

Nadejdzie dzień, ostatni dzień na ziemi, pierwszy dzień Jeruzalem doskonałego i 

wiecznego, gdy aniołowie, jak rybacy z przypowieści, oddzielą sprawiedliwych 

od złych, aby na polecenie nieubłaganego Sędziego dobrzy poszli do Nieba, a źli 

– w ogień piekielny. Wtedy zostanie poznana prawda o rybakach i o tych, 

których wyłowili. Skończy się obłuda i lud Boży ukaże się taki, jaki jest, ze 

swymi przywódcami oraz z tymi, których ocalili. Ujrzymy wtedy, że bardzo wielu 

z tych, którzy zewnętrznie są najmniej znaczący lub zewnętrznie najbardziej 

sponiewierani, stanowią wspaniałość Nieba. [Zobaczymy też], że rybacy 

spokojni i cierpliwi są tymi, którzy uczynili najwięcej, i teraz jaśnieją jak 

drogocenne kamienie – dzięki tym wszystkim, których ocalili. Opowiedziałem i 
wyjaśniłem przypowieść.» 

«A mój brat?!... O!... Ależ...!» – Piotr patrzy na niego, patrzy... potem spogląda 

na Marię Magdalenę... 

«Nie, Szymonie. Co do niej nie mam żadnych zasług. Jedynie Nauczyciel 

działał» – mówi Andrzej szczerze. 

«A inni rybacy, ci od szatana, biorą zatem to, co zostaje?» – pyta Filip. 

«Usiłują wziąć najlepszych, dusze zdolne do największego cudu Łaski. Oprócz 

tego, że sami kuszą, posługują się też innymi ludźmi. Tak wielu jest na świecie 

takich, którzy za miskę soczewicy wyrzekają się swego prawa starszeństwa!» 
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«Nauczycielu, mówiłeś kiedyś, że wielu pozwala się zwieść rzeczami tego 

świata. To także byliby ci, którzy łowią dla szatana?» – dopytuje się Jakub, syn 
Alfeusza. 

«Tak, Mój bracie. W tej przypowieści człowiek pozwolił się zwieść przez wielkie 

bogactwo, które mogło mu dostarczyć wiele przyjemności, pozbawiając jednak 

prawa do Skarbu Królestwa. Ale zaprawdę powiadam wam, że na stu ludzi, 

zaledwie jedna trzecia potrafi nie ulec pokusie złota i innym pokusom, a z tej 

jednej trzeciej tylko połowa potrafi uczynić to w sposób heroiczny. Świat umiera 
zaduszony, bo dobrowolnie zaciska się więzami grzechu.  

[por. Mt 13,45n] Lepiej być pozbawionym wszystkiego, niż posiadać bogactwa 

nic nie warte i złudne. Umiejcie działać jak mądrzy złotnicy. Kiedy wiedzą, że w 

jakimś miejscu wyłowiono rzadką perłę, nie troszczą się o przechowywanie w 

swych skrzyniach wielkich ilości małych klejnotów, lecz wszystkiego się 

pozbywają, żeby zakupić tę niezwykłą perłę.» 

«A zatem dlaczego Ty sam czynisz różnice w posłannictwach, jakie zlecasz 

ludziom idącym za Tobą, i dlaczego mówisz nam, że na nasze zadania 

powinniśmy patrzeć jak na dar Boży? Trzeba by więc odrzucić i te posłannictwa, 
bo są to okruchy w porównaniu z Królestwem Niebieskim» – mówi Bartłomiej. 

«To nie są okruchy: to są środki. Byłyby okruchami lub – lepiej mówiąc – byłyby 

brudnymi źdźbłami słomy, gdyby stały się w życiu ludzkimi celami. Ci, którzy 

zabiegają o stanowisko dla ludzkiej korzyści, czynią z tego stanowiska, nawet 

jeśli jest święte, brudne źdźbło słomy. Przyjmujcie je więc, ze zgodą pełną 

posłuszeństwa, jako obowiązek radosny, całkowitą ofiarę, a uczynicie z nich 

najrzadszą perłę. Posługa jest ofiarą całopalną, jeśli przyjmuje się ją bez 

zastrzeżeń; jest męczeństwem, chwałą. Ona sprawia, że płyną łzy, pot, krew, 

lecz kształtuje się korona królestwa wiecznego.» 

«Ty naprawdę potrafisz na wszystko odpowiedzieć!» 

«Ale czy zrozumieliście? Czy rozumiecie to, co mówię do was przez porównania 

znalezione w rzeczach codziennych, rozświetlonych jednak nadprzyrodzonym 
światłem, które sprawia, że wyjaśniają się sprawy wieczne?» 

«Tak, Nauczycielu.» 

«Zapamiętajcie zatem, jakim sposobem pouczać tłumy. To jest bowiem jedna z 

tajemnic uczonych w Piśmie i rabbich: przypominać. Zaprawdę powiadam wam, 

że każdy z was – pouczony przez mądrość, zapewniającą posiadanie Królestwa 

Niebieskiego – podobny jest do ojca rodziny, który wyciąga ze swego skarbca 

rzeczy pożyteczne dla niej, który wykorzystuje rzeczy stare i nowe w jedynym 
celu: dla zapewnienia dobrobytu swoim dzieciom [por. Mt 13,52]. 

Deszcz ustał. Zostawmy niewiasty w spokoju i chodźmy do starego Tobiasza, 

który otworzy oczy swego ducha na rzeczy niebieskie. Pokój wam, niewiasty.»  

103. MARGCJAM UCZY MAGDALENĘ MODLITWY "OJCZE NASZ" 

Napisane 1 sierpnia 1945. A, 5862-5867 

Piękna pogoda powróciła nad Jezioro Galilejskie. I nawet wszystko jest 

piękniejsze niż przed burzą, bo nigdzie nie ma już kurzu. Powietrze jest całkiem 

przejrzyste, a oko – spoglądając na firmament – ma wrażenie, iż on się podniósł 

i stał lżejszy... To niemal przezroczysta zasłona rozciągająca się pomiędzy 

ziemią a wspaniałościami Raju. Jezioro odbija ten doskonały lazur i spokojnie 
się śmieje wodami koloru niebiesko-turkusowego.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#45
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#52
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Właśnie świta. Jezus z Maryją, Martą i Magdaleną wchodzą do łodzi Piotra. Z 

Nim, prócz Piotra i Andrzeja, jest też Zelota, Filip, Bartłomiej. Mateusz, Tomasz, 

kuzyni Jezusa i Iskariota są w łodzi Jakuba i Jana. Kierują się ku Betsaidzie. 
Krótka droga, w której pomaga sprzyjający wiatr. Zabiera im to kilka minut. 

Kiedy dopływają, Jezus mówi do Bartłomieja i Filipa – jego nieodłącznego 

towarzysza: 

«Idźcie uprzedzić wasze małżonki. Dziś przyjdę do was.»  

I patrzy na nich wymownym spojrzeniem. 

«Zrobimy to, Nauczycielu. Nie pozwolisz ani mnie, ani Filipowi gościć Cię dziś u 

nas [na noc]?» 

«Zostajemy tu tylko do zachodu słońca. Nie chcę pozbawiać Szymona Piotra 

radości przebywania z Margcjamem.» 

Łódź dobija do brzegu i zatrzymuje się. Wysiadają. Filip odchodzi z 

Bartłomiejem od towarzyszy, aby iść do osady.  

«Gdzie idą ci dwaj?» – pyta Piotr Nauczyciela, który wysiadł pierwszy i znajduje 

się przy nim.  

«Idą uprzedzić swe małżonki.» 

«Zatem ja też pójdę uprzedzić Porfireę?» 

«Nie trzeba. Porfirea jest tak dobra, że nie trzeba jej przygotowywać. Jej serce 

potrafi dawać tylko słodycz.» 

Oblicze Szymona Piotra rozpromienia się, gdy słyszy pochwałę swej małżonki, i 

nic już nie dodaje. W międzyczasie niewiasty wysiadły z łodzi – przy pomocy 
stołu, który posłużył za trap – i idą w kierunku domu Szymona. 

Margcjam zauważa ich jako pierwszy. Właśnie wychodzi z owcami, prowadząc 

je, by się pasły na świeżej trawie na pierwszych wzniesieniach Betsaidy. Z 

okrzykiem radości przekazuje nowinę. Biegnie przytulić się do piersi Jezusa, 

który się pochylił, żeby go pocałować. Potem idzie do Piotra. Nadbiega też 
Porfirea, z rękami z mąki, i kłania się na powitanie. 

«Pokój tobie, Porfireo. Nie oczekiwałaś nas tak wcześnie, prawda? Ale chciałem 

przyprowadzić do ciebie Moją Matkę i dwie uczennice i pobłogosławić cię. Moja 

Matka pragnęła zobaczyć dziecko... Oto jest w Jej ramionach. A uczennice 

pragnęły cię poznać... To małżonka Szymona. Uczennica dobra i cicha, aktywna 

w swym posłuszeństwie bardziej niż wiele innych. One – to Marta i Maria z 
Betanii. Dwie siostry. Kochajcie się bardzo.» 

«Ci, których przyprowadzasz do mnie, są mi drożsi niż moja krew, Nauczycielu. 

Wejdź. Dom staje się piękniejszy za każdym razem, kiedy do niego wchodzisz.» 

Maryja podchodzi uśmiechnięta i obejmuje Porfireę, mówiąc jej: 

«Widzę, że naprawdę ożyła w tobie matka. Dziecko wygląda już lepiej i jest 

szczęśliwe. Dziękuję.» 

«O! Niewiasto, bardziej od wszystkich błogosławiona! Wiem, że to dzięki Tobie 

otrzymałam radość bycia nazywaną “mamą”. I wiedz, że nie zadam Ci boleści 

nie będąc [matką dobrą] dzięki wszystkiemu, co we mnie najlepszego. Wejdź z 

Twoimi siostrami...» 
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Margcjam przygląda się Magdalenie z ciekawością. W swej główce dokonuje 

wielkiej pracy umysłowej. Na koniec pyta: 

«A jednak... w Betanii cię nie było...» 

«Nie było mnie, ale odtąd zawsze tam będę» – mówi Magdalena rumieniąc się. 

Uśmiecha się, głaszcze dziecko, i mówi: 

«Ale nawet jeśli się poznaliśmy dopiero teraz, kochasz mnie?» 

«Tak, bo jesteś dobra. Płakałaś, prawda? I to dlatego jesteś dobra. I nazywasz 

się Maria, prawda? Moja matka także się tak nazywała i była dobra. Wszystkie 

niewiasty, które mają na imię Maria, są dobre. Jednak... – kończy, żeby nie 

zranić Porfirei ani Marty – jednak są też dobre pomiędzy tymi, które noszą inne 

imiona. Jak się nazywała twoja matka?» 

«Eucheria... i była bardzo dobra» – i dwie wielkie łzy spadają z oczu Marii z 

Magdali. 

«Płaczesz, bo umarła?» – pyta chłopiec i głaszcze bardzo piękne ręce 

[Magdaleny], skrzyżowane na ciemnej szacie. Z pewnością to jedna z tych, 

które Marta przystosowała do jej wzrostu, gdyż widać, że rąbek został spruty. 
Dodaje:  

«Ale nie powinnaś płakać. Nie jesteśmy sami, wiesz? Nasze matki są zawsze 

blisko nas. Jezus tak mówi. I one są jak aniołowie stróżowie. To też Jezus mówi. 

A jeśli jesteśmy dobrzy, gdy umieramy, one wychodzą nam na spotkanie. I 

wznosimy się ku Bogu w objęciach mamy. To prawda, wiesz? On to 

powiedział!» 

Maria z Magdali obejmuje mocno małego pocieszyciela i całuje go mówiąc: 
«Módl się więc, żebym była tak dobra.» 

«A jeszcze nie jesteś? Z Jezusem chodzą tylko ci, którzy są dobrzy... A jeśli nie 

jest się takim całkiem, to takim się staje, żeby móc być uczniem Jezusa. Nie 

można uczyć [innych], jeśli się [samemu] nie potrafi. Nie można mówić: 

„Przebacz”, jeśli najpierw my sami nie przebaczamy. Nie można mówić: „Musisz 

kochać twego bliźniego‟, jeśli najpierw my sami go nie kochamy. Czy znasz 
modlitwę Jezusa?» 

«Nie» [– odpowiada Magdalena.] 

«A! To prawda! Od niedawna z Nim jesteś. Wiesz, ona jest taka piękna! Mówi o 

wszystkim. Posłuchaj, jaka jest piękna.» 

I Margcjam mówi powoli, z wiarą: “Ojcze nasz”. 

«Jak dobrze ją znasz!» – mówi z podziwem Maria z Magdali. 

«Moja matka uczyła mnie jej w nocy, a Matka Jezusa za dnia. Ale jeśli chcesz, ja 

cię jej nauczę. Pójdziesz ze mną? Owce beczą, są głodne. Zaprowadzę je na 
pastwisko. Chodź ze mną. Nauczę cię modlić się i staniesz się całkiem dobra.» 

Margcjam bierze ją za rękę. 

«Ale nie wiem, czy Nauczyciel chce...» 

«Idź, idź, Mario. Masz niewinnego za przyjaciela i owce... Idź. Całkiem 
spokojnie...» [– mówi Jezus.] 
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Maria z Magdali wychodzi z dzieckiem i widać, jak się oddala. Przed nią idą trzy 

owieczki. Jezus patrzy... inni też się przyglądają. 

«Moja biedna siostra!...» – odzywa się Marta. 

«Nie żałuj jej. To kwiat, który prostuje łodygę po huraganie. Słyszysz?... Śmieje 

się... Niewinność zawsze przynosi pociechę.» 

104. JEZUS DO FILIPA:  

JA JESTEM POTĘŻNYM MIŁUJĄCYM». PRZYPOWIEŚĆ O ZNALEZIONEJ DRACHMIE 

Napisane 2 sierpnia 1945. A, 5868-5882 

Łódź sunie wzdłuż wybrzeża od Kafarnaum do Magdali. Maria z Magdali znajduje 

się po raz pierwszy w swej zwyczajnej pozie nawróconej: siedzi na dnie łodzi u 

stóp Jezusa. On siedzi wyprostowany na jednej z ławek. Wygląd twarzy 

Magdaleny różni się bardzo od wczorajszego. To nie jest jeszcze rozpromieniona 

twarz Magdaleny, biegnącej na spotkanie Jezusa za każdym razem, gdy 

przychodzi do Betanii. Jednak jest to już twarz pozbawiona obaw i udręk. 

Spojrzenie ma teraz poważne i pełne pewności. Początkowo była upokorzona, 

gdy na nią patrzono. Teraz w pełnej godności powadze [spojrzenia] błyszczy od 

czasu do czasu iskierka radości, gdy słyszy Jezusa, mówiącego z apostołami lub 
z Jego Matktką i Martą. 

Mówią o dobroci Porfirei, tak prostej i tak kochającej. Rozprawiają o 

serdecznym przyjęciu przez Salome i przez niewiasty w rodzinach Bartłomieja i 
Filipa. Ten ostatni mówi: 

«Gdyby nie to, że są jeszcze zbyt młode i może matka nie chce, żeby chodziły po 

drogach, one też poszłyby za Tobą, Nauczycielu» [– mówi Filip o swoich 
córkach.] 

«Ich dusze idą za Mną. To jest też święta miłość. Filipie, posłuchaj Mnie. Twoja 

jstarsza córka właśnie ma się zaręczyć, prawda?» 

«Tak, Nauczycielu. To godny oblubieniec i będzie dobrym małżonkiem. Prawda, 

Bartłomieju?» 

«To prawda. Gwarantuję, bo znam rodzinę. Nie ja to zaproponowałem, ale 

gdybym nie był zajęty przy Nauczycielu, uczyniłbym to ze spokojną pewnością, 
że powstanie święta rodzina.» 

«Jednak dziewczyna prosiła Mnie, żebym ci powiedział, abyś nic nie robił w tej 

sprawie.» 

«Narzeczony jej się nie podoba? Jest w błędzie, ale młodość jest szalona. Mam 

nadzieję, że uda się ją przekonać. Nie ma powodów, by odrzucić wspaniałego 
małżonka. Chyba że... nie, to niemożliwe!» – stwierdza Filip. 

«Chyba że...? Dokończ, Filipie» – mówi Jezus, aby go ośmielić. 

«Chyba że kocha innego. Ale to niemożliwe! Ona nigdy nie wychodzi z domu, a 

w domu prowadzi życie bardzo samotne. To niemożliwe!» 

«Filipie, są zakochani, którzy wnikają w domy nawet najbardziej zamknięte; 

którzy potrafią mówić do tych, których kochają, pomimo wszelkich zapór i 

wszelkich ochron; którzy obalają wszelkie przeszkody wdowieństwa czy 

młodości dobrze strzeżonej albo... jeszcze inne [przeszkody]... i którzy biorą te, 

które kochają. Są też zakochani, którym nie można się oprzeć, bo są w swej 
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woli niezłomni i tak ujmujący, że pokonują wszelki opór, nawet ze strony 

demona. To jednego z tych kocha twoja córka... i to najpotężniejszego.» 

«Ale kogo? Kogoś z dworu Heroda?» 

«To nie jest potęga!» 

«Kogoś... kogoś z domu Prokonsula, rzymskiego patrycjusza? Nie pozwolę na to 

za żadną cenę. Czysta krew z Izraela nie zmiesza się z krwią nieczystą. Raczej 
zabiję moją córkę. Nie uśmiechaj się, Nauczycielu! Ja cierpię!» 

«Bo jesteś jak spłoszony koń. Widzisz cienie tam, gdzie jest samo światło. Bądź 

jednak spokojny. Czyż Prokonsul nie jest sługą? Czyż nie są sługami jego 
przyjaciele partycjusze i czyż nie jest sługą Cezar?» 

«Ależ Ty żartujesz, Nauczycielu! Chciałeś mnie przestraszyć. Nie ma człowieka 

większego od Cezara i większego pana niż on.» 

«Ja jestem, Filipie.» 

«Ty? Ty chcesz poślubić moją córkę?» 

«Nie. Jej duszę. Ja jestem miłującym, który wnika do domów najlepiej 

zamkniętych i do serc zabezpieczonych siedemdziesięcioma siedmioma 

zamkami. Ja jejestem Tym, który potrafi mówić, pomimo wszelkich barier i 

straży. Ja jestem Tym, który obala wszelkie przeszkody i bierze to, co chce 

wziąć: czystych i grzeszników, dziewice i wdowy, wolnych od występków i 

zniewolonych nimi. I wszystkim daję duszę jedyną i nową, odnowioną, 

uszczęśliwioną, wiecznie młodą. Moje zaślubiny. I nikt nie może Mi odmówić 

oddania Mi Moich słodkich zdobyczy. Ani ojciec, ani matka, ani dzieci, ani nawet 

szatan. Przemówię do duszy dziewczyny, jak do twojej córki, lub do grzesznika 

zanurzonego w grzechu i trzymanego przez szatana siedmioma łańcuchami, i 

ich dusze przyjdą do Mnie. I nic ani nikt już Mi jej nie wyrwie. Żadne bogactwo, 

moc, uciechy świata nie dają doskonałej radości, która należy do jednoczących 

się z Moim Ubóstwem, Moim Umartwieniem. Pozbawieni wszelkiego biednego 

dobra, przyodziani we wszelkie dobra niebieskie... Radośni pogodą 

przynależenia do Boga, jedynie do Boga... Oni są panami ziemi i Nieba. Ziemi, bo 
nad nią panują, Nieba – bo je osiągają.» 

«Ale to nigdy nie istniało w naszym Prawie!» – woła Bartłomiej. 

«Zrzuć z siebie starego człowieka, Natanaelu. Gdy ujrzałem cię po raz pierwszy, 

pozdrowiłem cię jako doskonałego Izraelitę, bez oszustwa. Teraz jednak 

należysz do Chrystusa, nie do Izraela. Bądź Chrystusowy bez oszustwa i 

podstępu. Przyoblecz tę nową mentalność, inaczej nie będziesz mógł pojąć tak 
wielkiego piękna Odkupienia, jakie przyszedłem przynieść całej ludzkości.» 

Filiptrąca się, mówiąc: 

«I powiadasz, że moja córka została przez Ciebie wezwana? I co ona teraz 

będzie robić? Ja Ci jej, oczywiście, wcale nie odmawiam. Chciałbym jednak 
wiedzieć – tylko po to, żeby dopomóc – na czym polega Twoje wezwanie...» 

«Na doprowadzeniu poświęconych przez dziewiczą miłość lilii do ogrodu 

Chrystusa. Będzie ich tak wiele w nadchodzących wiekach!... Tak wiele!... 

Pachnące kobierce dla zrównoważenia ścieków występków. Dusze modlące się 

dla zrównoważenia bluźnierców i bezbożnych... Pomoc we wszystkich ludzkich 
nieszczęściach i radość Boga.» 
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Maria z Magdali otwiera usta, żeby postawić pytanie. Czyni to czerwieniąc się 

jeszcze, lecz z większą swobodą niż w inne dni: 

«A my, ruiny, które podnosisz, czym się staniemy?» 

«Tym, czym są wasze siostry - dziewice...» 

«O! To niemożliwe! Zbytnio chodziłyśmy po błocie i... i... i to jest niemożliwe.» 

«Mario, Mario! Jezus nigdy nie wybacza połowicznie. Powiedziałem ci, że ci 

wybaczyłem. I tak jest. Ty i wszyscy, którzy grzeszyli jak ty – a którym Moja 

miłość przebacza i ich zaślubia – będziecie pachnieć, modlić się, kochać, 

pocieszać. [To] dusze, które w oczach Boga są męczennikami, które posiadły 

świadomość grzechu i zdolne są leczyć go tam, gdzie się znajduje. Są więc Bogu 

tak drogie, jak dziewice.» 

«Męczennikami? W czym, Nauczycielu?» 

«[W walce] ze sobą i ze wspomnieniami przeszłości... i przez pragnienie miłości 

oraz wynagrodzenia.» 

«Mam w to wierzyć?...» – Magdalena patrzy na wszystkich, którzy są w łodzi, 

szukając potwierdzenia dla swej budzącej się nadziei. 

«Zapytaj o to Szymona. Mówiłem o tobie i o was, grzesznikach w ogóle, 

pewnego wieczoru rozświetlonego gwiazdami, w twoim ogrodzie. I wszyscy 

twoi bracia mogą ci powiedzieć, czy Moje słowo nie wyśpiewało cudów 
Miłosierdzia i nawrócenia dla wszystkich odkupionych.» 

«Chłopiec też mi o tym mówił swym anielskim głosem. Powróciłam z 

orzeźwioną duszą z tej lekcji. Dał mi wiedzę o Tobie jeszcze lepszą niż moja 

siostra, do tego stopnia, że dziś czuję się na tyle odważna, by zmierzyć się z 

Magdalą. Teraz, gdy mi to powiedziałeś, czuję, jak rośnie moja siła. Zgorszyłam 

świat, lecz, przysięgam Ci, mój Panie, że teraz świat, patrząc na mnie, dojdzie 
do zrozumienia, czym jest Twoja moc.» 

Jezus kładzie jej na chwilę rękę na głowie, a Najświętsza Maryja uśmiecha się 

do niej, jak to Ona potrafi: rajskim uśmiechem. 

Oto Magdala leżąca nad brzegiem jeziora, słońce wstające naprzeciw nich, góra 

Arbela, która chroni przed wiatrami od tyłu, i wąska dolina o urwistych i dzikich 

zboczach, z których spływa uchodząc do jeziora mały strumień. Kieruje się ku 

zachodowi ze stromymi brzegami, pełnymi fascynującego i surowego piękna. 

«Nauczycielu – woła Jan z drugiej łodzi – oto dolina naszego zacisza...»  

Jego twarz promienieje, jakby zapaliło się w nim słońce. 

«Nasza dolina, tak. Dobrze ją rozpoznałem.» 

«Nie można nie pamiętać miejsc, w których poznaliśmy Boga» – odpowiada 

Jan. 

«Zatem ja będę zawsze pamiętać to jezioro, bo to na nim Cię poznałam. Czy 

wiesz, Marto, że to tutaj ujrzałam Nauczyciela kiedyś rano?...» 

«Tak, i omal nie poszliśmy wszyscy na dno, my i wy. Niewiasto, wierz mi, że 

twoi wioślarze byli niewiele warci» – mówi Piotr.  
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«Niewiele warci byli zarówno wioślarze, jak i ci, którzy byli z nimi... jednak to 

było pierwsze spotkanie i ma wielką wartość. A potem widziałam Cię na górze... 

a potem w Magdali, a potem w Kafarnaum. Ile spotkań, tyle zerwanych 

łańcuchów... Ale Kafarnaum to miejsce najpiękniejsze. To tam mnie 

uwolniłeś...» 

Schodzą na ląd. Ci z drugiej łodzi już zeszli. Wchodzą do miasta. Zwykła albo i 

niezwykła ciekawość ze strony mieszkańców Magdali musi być udręką dla 

Magdaleny, lecz znosi to heroicznie, idąc za Nauczycielem. On jest na przedzie, 

pośrodku wszystkich Swoich apostołów, z tyłu idą trzy niewiasty. Szept jest 

bardzo silny. Nie brak ironii. Ludzie, którzy w czasie gdy Maria była wpływową 

panią Magdali okazywali jej szacunek – z obawy przed prześladowaniem – teraz 

widząc ją i wiedząc, że nie ma łączności z potężnymi przyjaciółmi, lecz jest 

pokorna i wstrzemięźliwa, pozwalają sobie na okazywanie jej pogardy. Rzucają 
mało pochlebne epitety. Marta, cierpiąca tak samo jak ona, pyta: 

«Chcesz iść do domu?» 

«Nie. Nie opuszczę Nauczyciela. A Jego – zanim dom nie zostanie oczyszczony z 

każdego śladu przeszłości – nie zaproszę do wejścia tam.» 

«Ale cierpisz, siostro!» 

«Zasłużyłam na to.» 

Cierpi w sposób widoczny. To nie tylko upał wywołuje pot perlący się na twarzy 

i rumieniec zalewający jej nawet szyję. Przechodzą przez całą Magdalę, udając 

się do ubogich dzielnic aż do domu, w którym niegdyś się zatrzymali. Kobieta 

jest zaskoczona. Podnosi głowę znad balii i widzi pozdrawiającego ją Jezusa i 

dobrze znaną damę z Magdali. [Widzi], że nie jest ubrana wytwornie, nie ma już 

klejnotów, a na głowie ma lekki welon. Ubrana jest w liliowoniebieską szatę, 

zapiętą pod szyję, wąską, która z pewnością do niej nie należy, choć usiłowano 

ją dopasować do jej wymiarów. Owinięta jest ciężkim płaszczem, który musi być 
torturą w tym upale. 

«Czy pozwolisz Mi zatrzymać się w twoim domu i przemówić do tych, którzy idą 

za Mną?»  

To znaczy do całej Magdali, wszyscy bowiem mieszkańcy podążyli za grupą 

apostołów. 

«I Ty mnie o to pytasz, Panie? Ależ mój dom należy do Ciebie.» 

I śpieszy się, żeby przynieść stołki i ławki dla niewiast i apostołów. Przechodząc 

obok Magdaleny, pochyla się nisko jak niewolnica. 

«Pokój tobie, siostro» – odpowiada Maria. 

Zaskoczenie jest tak wielkie, że niewiasta upuszcza małą ławkę, którą miała w 

rękach. Ale nic nie mówi. Jej zachowanie nasuwa mi jednak myśl, że Maria 

traktowała raczej z wyższością ludzi, którzy zależeli od niej. Zdziwienie 

niewiasty rośnie, gdy słyszy, że [Magdalena] pyta ją, jak się czują dzieci, gdzie 

są, czy połów był dobry. 

«Mają się dobrze... Chodzą do szkoły albo do mojej matki. Jedynie najmłodszy 

śpi w kołysce. Połów był dobry. Mój mąż zaniesie ci dziesięcinę...» 

«Nie, już nie trzeba. Zatrzymaj ją dla dzieci. Pozwolisz mi zobaczyć małego?» 

«Chodź.» 
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[por. Łk 15,8-10] Ludzie napływają z ulicy. Jezus zaczyna mówić: 

«Pewna niewiasta miała dziesięć drachm w sakiewce. Kiedy jednak poruszyła 

się, sakiewka wypadła jej zza pazuchy i otwarła się, a monety rozsypały się na 

ziemię. Pozbierała je z pomocą obecnych sąsiadek i policzyła. Było ich dziewięć. 

Nie odnalazła się dziesiąta. Ponieważ zbliżał się wieczór i brakowało światła, 

niewiasta zapaliła lampę i postawiła ją na podłodze. Wziąwszy miotłę, zabrała 

się do uważnego zamiatania, ażeby zobaczyć, czy moneta nie potoczyła się 

daleko od miejsca, w którym upadła. Lecz nie znalazła drachmy. Przyjaciółki 

odeszły, zmęczone szukaniem. Niewiasta przestawiała skrzynię, półkę, inny 

ciężki kufer, podniosła amfory i dzbanki, umieszczone we wnęce w ścianie. 

Drachmy jednak nie znalazła. Wtedy na kolanach zaczęła szukać w śmieciach 

leżących opodal domu, chcąc sprawdzić, czy drachma nie wytoczyła się z domu i 

nie wpadła do obierzyn z jarzyn. I wreszcie znalazła drachmę, całą ubrudzoną, 
niemal pogrążoną w śmieciach, które na nią spadły.  

Niewiasta, przepełniona radością, wzięła monetę, umyła, otarła. Drachma była 

teraz piękniejsza niż wcześniej. I pokazała ją sąsiadkom, wezwanym ponownie 

głośnymi okrzykami – tym, które odeszły po pierwszych poszukiwaniach. Rzekła 

im: “Oto jest! Widzicie? Radziłyście mi, żebym się już dłużej nie trudziła, lecz ja 

obstawałam przy tym i znalazłam zgubioną drachmę. Cieszcie się więc ze mną, 
bo nie mogłam znieść bólu utraty jednego z moich skarbów.” 

Również wasz Nauczyciel, a z Nim Jego apostołowie, czyni jak niewiasta z 

przypowieści. On wie, że jeden ruch może sprawić, iż skarb upadnie. Każda 

dusza jest skarbem i szatan, który nienawidzi Boga, wywołuje złe poruszenia, 

chcąc spowodować upadek biednych dusz. Są tacy, którzy [jak moneta] upadają 

w pobliżu sakiewki, to znaczy odchodzą na małą odległość od chroniącego dusze 

Prawa Bożego. Są tacy, którzy odchodzą dalej, to znaczy bardziej oddalają się 

od Boga i Jego Prawa. Są wreszcie tacy, którzy toczą się aż do odpadków, 

śmieci, błota. I tam w końcu zginęliby, spaleni w ogniu wiecznym, jak śmieci 
palone w specjalnych miejscach. 

Nauczyciel wie o tym i szuka niestrudzenie utraconych monet. Szuka ich 

wszędzie z miłością. To Jego skarby. Nic Go nie męczy ani nic nie zraża. On 

szuka, szuka, porusza, wymiata, aż znajdzie. A kiedy znajdzie, wtedy myje 

Swym przebaczeniem odnalezioną duszę, woła jej przyjaciół, czyli cały Raj i 

wszystkich dobrych tej ziemi. Mówi: “Cieszcie się ze Mną, bo odnalazłem to, co 

się zgubiło, a [teraz] jest piękniejsze niż wcześniej, bo Moje przebaczenie 
uczyniło je czymś nowym.” 

Zaprawdę mówię wam, wielkie święto jest w Niebie i aniołowie Boży oraz 

dobrzy na ziemi cieszą się z jednego grzesznika, który się nawraca. Zaprawdę, 

powiadam wam, nie ma nic piękniejszego niż łzy skruchy. Zaprawdę mówię 

wam, że tylko demony nie potrafią, nie umieją cieszyć się z tego nawrócenia, 

będącego tryumfem Boga. I mówię wam też, że sposób, w jaki człowiek 

przyjmuje nawrócenie grzesznika, stanowi miarę jego dobroci i związku z 

Bogiem. Pokój niech będzie z wami.» 

Wszyscy pojmują pouczenie i patrzą na Magdalenę, która przyszła i usiadła we 

drzwiach z niemowlęciem na rękach, być może po to, by dodać sobie pewności. 

Ludzie odchodzą powoli. Pozostaje tylko pani małego domu i jej matka, która 
przyszła z dziećmi. Brakuje Beniamina, który jest jeszcze w szkole. 

 

 

 

 

 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-15.htm#8
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105. WIEDZA NIE JEST ZEPSUCIEM, KIEDY JEST RELIGIĄ 

Napisane 3 sierpnia 1945. A, 5882-5902 

Gdy łódź zatrzymuje się w małym porcie Tyberiady, kilku próżniaków 

spacerujących blisko małego mola biegnie, by popatrzeć. Są tu ludzie 

wszystkich grup społecznych i wszelkich narodowości. [Widać] szaty 

hebrajskie, długie i wielokolorowe, długie włosy i wyniosłe brody Izraelitów. 

Mieszają się one z szatami z białej wełny, krótszymi i pozbawionymi rękawów, 

oraz obliczami gładkimi i włosami krótkimi potężnych Rzymian. Grecy mają 

ubrania jeszcze krótsze, okrywające ich ciała smukłe i delikatne. Ci ostatni 

zdają się nawet w przyjmowanych pozach [odbijać] sztukę swego dalekiego 

narodu, podobni do posągów bogów, którzy zstąpili na ziemię w ludzkich 

ciałach. Są okryci miękkimi tunikami, twarze mają klasyczne, włosy – ułożone i 

poperfumowane, na ramionach – bransolety, błyszczące w czasie ich 
wystudiowanych ruchów.  

Liczne kurtyzany mieszają się z tymi dwoma kategoriami ludzi, Rzymianie 

bowiem i Grecy nie wahają się manifestować swej miłości na placach i ulicach. 

Palestyńczycy zaś powstrzymują się od tego, odchodzą, by oddać się potem 

swobodnej miłości z kurtyzanami we wnętrzu swych domów. Widać to 

wyraźnie, gdyż kobiety lekkich obyczajów – pomimo piorunowania ich 

wzrokiem przez tych, których przyzywają – wołają poufale po imieniu 

przeróżnych Hebrajczyków, pomiędzy którymi nie brak i przystrojonego 

wstęgami faryzeusza.  

Jezus idzie w kierunku miasta dokładnie tam, gdzie najliczniej gromadzi się 

tłum najbardziej elegancki. Wytworny tłum tworzą w przeważającej części 

Rzymianie i Grecy, garść dworzan Heroda i inne osobistości. Sądzę, że są to 

kupcy z wybrzeża Fenicji, z Sydonu i Tyru, bo mówią o tych miastach, o 
sklepach i statkach. 

Zewnętrzne krużganki term wypełnia ten wytworny i próżnujący tłum, który 

traci swój czas na dyskutowaniu o sprawach bardzo małej wagi. [Mówią] o 

ulubionym dyskobolu lub atlecie najbardziej zwinnym i najlepiej zbudowanym w 

grecko-rzymskiej walce. Albo rozprawiają o modzie i ucztach, umawiają się na 

spotkania lub radosne spacery. Idą zaprosić najpiękniejsze kurtyzany lub damy, 

które – wyperfumowane i uczesane – wychodzą z term lub z pałaców, 

rozchodząc się po centrum Tyberiady, całym w marmurze, przyozdobionym 
artystycznie jak salon.  

Oczywiście przejście grupy [apostołów] wywołuje ogromną ciekawość. Staje się 

ona wprost chorobliwa, gdy ktoś rozpoznaje Jezusa i mówi, że widział Go w 

Cezarei, lub gdy ktoś rozpoznaje Magdalenę. Jest cała owinięta płaszczem i 

białym welonem, który opada jej na czoło i na policzki. Ma spuszczoną głowę, 

więc nieznacznie widać jej zakrytą twarz. 

«To Nazarejczyk, który uzdrowił córeczkę Walerii» – mówi jakiś Rzymianin. 

«Chciałbym zobaczyć jakiś cud» – odpowiada mu inny Rzymianin. 

«Ja chciałbym Go usłyszeć, jak przemawia. Mówią, że to wielki filozof. Może 

powiemy Mu, żeby przemówił?» – pyta jakiś Grek. 

«Nie zajmuj się tym, Teodasie. On głosi tylko mrzonki. Pasowałby tragikowi do 

satyry» – odpowiada mu inny Grek. 
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«Nie niepokój się, Arystobulusie. Wygląda na to, że właśnie zstąpił z obłoków i 

chodzi po twardym [gruncie]. Widzisz, że ma eskortę kobiet młodych i 
pięknych?» – żartuje jakiś Rzymianin. 

«Ale czy tamta to nie Maria z Magdali! – woła Grek, a potem krzyczy: – 

Lucjuszu! Korneliuszu! Tytusie! Ależ spójrzcie, to Maria!» 

«To nie jest ona! Maria w takim ubraniu! Pijany jesteś?» 

«To ona. Mówię ci to. Nie mogę się mylić, nawet jeśli jest tak przebrana.» 

Rzymianie i Grecy skupiają się wokół grupy apostołów, którzy przemierzają w 

poprzek plac wypełniony krużgankami i fontannami. Nawet niewiasty 

przyłączają się do ciekawskich. Jakaś kobieta niemal wchodzi pod welon Marii, 

żeby lepiej zobaczyć, i staje osłupiona widząc, że to istotnie ona. Pyta: 

«Cóż ty porabiasz tak ubrana?» – i śmieje się pogardliwie. 

Maria zatrzymuje się, prostuje, podnosi rękę i odsłania twarz, odrzucając do 

tyłu welon. Ukazuje się Maria z Magdali, dama panująca nad wszystkim, co jest 
godne pogardy, i pani – już pani swych uczuć.  

«To ja, tak – mówi swym wspaniałym głosem i z błyskami w przepięknych 

oczach. – To ja i podnoszę welon, żebyście nie myśleli, że się wstydzę być z tymi 
świętymi.» 

«Och! Och! Maria ze świętymi! Ależ zostaw ich! Nie upokarzaj się!» – mówi 

kobieta. 

«Upokorzona byłam aż dotąd. Teraz już nie jestem.» 

«Oszalałaś? Albo to jakiś kaprys?» 

Jakiś Rzymianin lekceważącym tonem mówi, mrugając do niej okiem: 

«Chodź ze mną. Ja jestem piękniejszy i radośniejszy niż ten płaczliwy wąsacz, 

który zadręcza życie i czyni z niego pochówek. Życie jest piękne! Tryumf! Orgia 

radości! Chodź. Będę umiał ich wszystkich przewyższyć, aby cię uszczęśliwić» – 

mówi młodzieniec, brunet o twarzy spiczastej i miłej, i idzie ją dotknąć. 

«Na bok! Nie dotykaj mnie. Dobrze powiedziałeś: życie, jakie wy prowadzicie, to 

orgia – i to najbardziej zawstydzająca. To budzi moje obrzydzenie.» 

«Och! Och! Jednak niedawno to było twoje życie» – odpowiada Grek. 

«Teraz udaje dziewicę» – śmieje się szyderczo jakiś herodianin. 

«Zniszczysz świętych! Twój Nazarejczyk straci z tobą aureolę. Chodź z nami» – 

upiera się Rzymianin. 

«To wy chodźcie ze mną za Nim. Przestańcie być zwierzętami i stańcie się 

przynajmniej ludźmi.» 

W odpowiedzi rozlega się chóralny wybuch śmiechu i szyderstw. Jedynie stary 

Rzymianin mówi: 

«Uszanujcie niewiastę. Jest wolna, by czynić, co chce. Ja staję w jej obronie.» 

«Demagog! Słyszysz go! Zaszkodziło ci wino wczorajszego wieczora?» – pyta 

jakiś młodzieniec. 
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«Nie. To hipochondryk, bo bolą go plecy» – odpowiada inny. 

«Idź do Nazarejczyka, niech cię podrapie.» 

«Idę do Niego, żeby ze mnie zdrapał błoto, jakie mam na sobie po kontakcie z 

wami» – odpowiada starszy mężczyzna. 

«O! Kryspus się zdeprawował mając sześćdziesiąt lat!» – żartuje wielu, stając 

kołem wokół niego.  

Lecz mężczyzna nazwany Kryspusem nie troszczy się o kpiny i idzie za 

Magdaleną. Ta dochodzi do Nauczyciela, który usunął się do cienia bardzo 

pięknej budowli, rozciągającej się w formie eksedry po dwóch stronach placu. 

Jezusa już pochwycił uczony w Piśmie, który wyrzuca Mu, że jest w Tyberiadzie 

i w takim towarzystwie. 

«A ty, dlaczego tu jesteś? Dlaczego wyrzucasz Mi, że jestem w Tyberiadzie? Ja 

mówię ci, że w Tyberiadzie także – a nawet bardziej niż gdzie indziej – są dusze 

potrzebujące zbawienia» – odpowiada mu Jezus.  

«One nie mogą być zbawione. To poganie, bezbożni, grzesznicy.»  

«To do grzeszników przyszedłem. Aby poznali Boga Prawdziwego. Do 

wszystkich. Także do ciebie przyszedłem.» 

«Ja nie potrzebuję ani nauczyciela, ani odkupiciela. Ja jestem czysty i 

wykształcony.» 

«Obyś był nim choć w takim stopniu, żeby poznać swój stan!» 

«A Ty, obyś poznał, jak bardzo Ci szkodzi towarzystwo prostytutki.» 

«Przebaczam ci także w jej imieniu. Ona, w swej pokorze, stawia czoło swemu 

grzechowi. Ty, z powodu twej pychy, podwajasz swe grzechy.» 

«Nie mam grzechów.» 

«Masz [grzech] największy. Nie ma w tobie miłości.» 

Uczony w Piśmie mówi:  

«Głupiec!» – i odwraca się do Niego plecami. 

«To moja wina, nauczycielu! – mówi Magdalena i, widząc bladość twarzy 

Dziewicy Maryi, jęczy: – Przebacz mi. Z mojego powodu znieważono Twego 
Syna. Odejdę...» 

«Nie. Ty pozostań tam, gdzie jesteś. Tego chcę Ja» – mówi Jezus głosem 

władczym i z takim błyskiem w oczach i z taką władczością w całej osobie, że 

niemal nie można na Niego patrzeć. A potem mówi łagodniej: – «Ty pozostań 

tam, gdzie jesteś. A jeśli ktoś nie znosi twego sąsiedztwa, niech odejdzie – tylko 

on.» 

Jezus udaje się w drogę, kierując się ku zachodniej części miasta. 

«Nauczycielu! – woła korpulentny, starszy Rzymianin, który bronił Magdaleny. 

Jezus odwraca się. 

«Nazywają Cię nauczycielem i ja także nadaję Ci to imię. Pragnąłem usłyszeć 

Cię, jak mówisz. Jestem w połowie filozofem, a w połowie – wesołkiem. Czy Ty 
mógłbyś uczynić ze mnie człowieka szlachetnego?» 
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Jezus patrzy na niego uważnie i mówi: 

«Opuszczam miasto, w którym króluje podłość i ludzkie zezwierzęcenie i gdzie 

pogarda jest panem.» 

I idzie dalej. Mężczyzna [rusza] za Nim, spocony i zmęczony, gdyż krok Jezusa 

jest pospieszny, a on jest otyły i starszy, ociężały też przez swe nałogi. Piotr 
odwrócił się i powiadomił o tym Jezusa. 

«Pozwól mu iść. Nie zajmuj się tym.» 

W chwilę potem Iskariota mówi: 

«Ależ ten człowiek idzie za nami. To niedobrze!» 

«Dlaczego? Z litości czy z innej przyczyny?» 

«Litość dla niego? Nie. To dlatego, że nieco dalej z tyłu idzie ten uczony w 

Piśmie z innymi żydami.» 

«Zostaw ich. Byłoby jednak lepiej, gdybyś miał litość nad nim niż nad sobą.» 

«Nad Tobą, Nauczycielu.» 

«Nie, nad tobą, Judaszu. Bądź szczery, zdając sobie sprawę z twoich uczuć i 

uznając je.» 

«Ja naprawdę mam litość nad tym starym człowiekiem. To meczące iść za Tobą, 

wiesz?» – odzywa się Piotr zlany potem. 

«Podążając za Doskonałością zawsze się męczymy, Szymonie.» 

Mężczyzna idzie za nimi niestrudzenie, usiłując być blisko niewiast, choć nie 

zwraca się do nich ani słowem. Magdalena płacze cicho pod swą zasłoną. 

«Nie płacz, Mario – mówi do niej Najświętsza Panna, aby ją pocieszyć. Bierze ją 

za rękę – Potem ludzie będą cię szanować. To pierwsze dni są 
najstraszniejsze.» 

«O! To nie z mojego powodu, lecz – Jego! Gdybym miała Go skrzywdzić, nie 

wybaczyłabym sobie tego. Słyszałaś, co powiedział uczony w Piśmie? Ja Go 

kompromituję.» 

«Biedna córko! Czy nie wiesz, że podobne słowa syczały już jak liczne węże 

wokół Jezusa, zanim jeszcze pomyślałaś, żeby przyjść do Niego? Szymon mówił 

Mi, że oskarżali Go już o to w zeszłym roku, bo uzdrowił trędowatą, niegdyś 

grzesznicę, którą widział w chwili cudu, a potem już nigdy więcej. To była 

niewiasta starsza ode Mnie, która jestem Jego Matką. Czy nie wiesz, że musiał 

uciekać z “Pięknych Źródeł”, bo jedna z twoich sióstr, nieszczęśliwa, poszła 

tam, ażeby się wyzwolić? Jak mogą Go oskarżać, skoro jest bez grzechu? Przez 

kłamstwa. A gdzie je znaleźć? W Jego misji pośród ludzi. Czyn dobry 

przedstawia się jako dowód winy. I w ten sposób coś, co uczyni Mój Syn, 

zawsze będzie dla nich grzechem. Gdyby zamknął się w pustelni, obwinialiby Go 

o lekceważenie ludu Bożego. Idzie między lud Boży, [mówią, że] jest winny, bo 
to czyni. Dla nich zawsze jest winny.» 

«Oni są więc ohydnie źli!»  

«Nie. Są uparcie zamknięci na Światło. On, Mój Jezus, jest Wiecznie 

Niezrozumianym i będzie takim zawsze i coraz bardziej.» 
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«Nie cierpisz z tego powodu? Zdajesz mi się taka pogodna.» 

«Nie mów nic. To tak, jakby Moje serce otaczały kłujące ciernie. Przy każdym 

oddechu ranią Mnie, ale niech On o tym nie wie! Ukazuję się taką, żeby Go 

podtrzymać Moją pogodą. Jeśli Matka Go nie pocieszy, gdzież Mój Jezus będzie 

mógł znaleźć pocieszenie? Na czyją pierś będzie mógł skłonić głowę nie będąc 

ranionym lub oczernionym, dlatego że to robi? Jest więc słuszne, żebym Ja – nie 

zważając na ciernie, które rozdzierają Mi serce, ani na łzy, które piję w 

godzinach samotności – podała Mu delikatny płaszcz miłości. Daję uśmiech, 

niezależnie od ceny, aby On był spokojny, spokojniejszy... aż do chwili, gdy 

zalew nienawiści będzie tak wielki, że wszystko będzie już nieprzydatne, nawet 

matczyna miłość...» 

Dwie łzy znaczą bladą twarz Maryi. Dwie siostry patrzą na nią, bardzo 

wzruszone. 

«Ale On ma nas, my Go kochamy. I apostołowie...» – mówi Marta, żeby Ją 

pocieszyć.  

«On ma was, tak. Ma apostołów... jeszcze bardzo nie dorastających do swego 

zadania... I Moja boleść jest silniejsza, bo wiem, że On wie wszystko...» 

«On wie zatem, że ja chcę być Mu posłuszna aż do całopalenia, jeśli trzeba?» – 

pyta Maria Magdalena. 

«Wie o tym. Ty jesteś wielką radością na Jego ciężkiej drodze.» 

«O, Matko!» – Magdalena ujmuje dłoń Maryi i całuje ją serdecznie. 

Tyberiada kończy się na podmiejskich ogrodach. Za nimi biegnie zakurzona 

droga do Kany, mająca z jednej strony sady, a z drugiej – łąki i pola spalone 

letnim słońcem. Jezus wchodzi do sadu i zatrzymuje się w cieniu gęstych drzew. 

Niewiasty dochodzą do Jezusa, na końcu – zasapany Rzymianin. Naprawdę jest 
u kresu sił. Zajmuje miejsce nieco w oddaleniu, nie mówi, lecz przygląda się. 

«Zjedzmy coś, gdy wypoczywamy – mówi Jezus. – Jest tutaj studnia i wieśniak 

w pobliżu. Idźcie go poprosić o wodę.» 

Jan i Tadeusz idą. Powracają z dzbanem pełnym wody aż po brzegi. Za nimi 

idzie wieśniak, ofiarowując wspaniałe figi. 

«Niech Bóg ci odpłaci zdrowiem i plonami.» 

«Niech Bóg Ciebie strzeże. Jesteś Nauczycielem, prawda?» 

«Tak.» 

«Przemówisz tutaj?» 

«Nie ma nikogo, kto tego pragnie.» 

«Ja, Nauczycielu. Bardziej niż wody, która jest tak dobra, kiedy jest się 

spragnionym» – woła Rzymianin. 

«Jesteś spragniony?» 

«Tak bardzo. Szedłem za Tobą od miasta.» 

«Nie brak w Tyberiadzie źródeł ze świeżą wodą...» 
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«Nie pojmuj mnie niewłaściwie, Nauczycielu, lub nie udawaj, że źle rozumiesz. 

Szedłem za Tobą, żeby usłyszeć, jak przemawiasz.» 

«Ale dlaczego?» 

«Nie wiem jak [to się stało] ani dlaczego. Widząc ją... – wskazuje Magdalenę. 

Nie wiem. Coś mi mówiło: “On powie ci o rzeczach, o których jeszcze nie wiesz.” 
I przyszedłem.» 

«Dajcie temu mężowi wody i figi. Niech wzmocni swe ciało.» 

«A ducha?» 

«Ducha wzmacnia Prawda.» 

«To dlatego szedłem za Tobą. Szukałem prawdy w nauce. Znalazłem zepsucie. 

Nawet w najlepszych doktrynach jest zawsze coś, co nie jest dobre. Upodliłem 

się aż do mdłości i stałem się mężem wzbudzającym wstręt, nie mającym żadnej 

przyszłości, tylko tę godzinę, w której żyję.» 

Jezus przygląda mu się uważnie, cały czas jedząc chleb i figi, przyniesione przez 

apostołów. 

Posiłek szybko się kończy. Jezus nadal siedzi, zaczyna mówić, jakby się zwracał 

z prostym pouczeniem do swych apostołów. Wieśniak także zostaje całkiem 
blisko.  

«Wielu jest tych, którzy szukają Prawdy przez całe swe życie, a nie udaje się im 

jej znaleźć. Wydają się szaleńcami, którzy pragną ujrzeć wszystko, a trzymają 

tablice z brązu na oczach i idą po omacku, jakby w konwulsjach. I tak coraz 

bardziej oddalają się od Prawdy albo ją ukrywają, przewracają na nią rzeczy, 

które podczas szalonego poszukiwania przesuwają i potrącają. Nie może się im 
przydarzyć nic innego, szukają bowiem Prawdy tam, gdzie jej być nie może. 

Dla znalezienia Prawdy trzeba połączyć inteligencję oraz miłość i trzeba patrzeć 

na rzeczy nie tylko oczyma mądrymi, lecz – dobrymi, bo dobroć ma więcej 

wartości niż mądrość. Kto kocha, zawsze znajdzie drogę ku Prawdzie. Kochać 

nie oznacza doznawać przyjemności w ciele i przez ciało. To nie jest miłość, lecz 

zmysłowość. Miłość jest uczuciem duszy do duszy, sfery wyższej wobec sfery 

wyższej. Przez nią w towarzyszce nie widzi się niewolnicy, lecz rodzącą dzieci, 

tylko ją – to znaczy połowę, która formuje z mężczyzną całość zdolną stworzyć 

życie, wiele [istot] żywych. [Widzi się] w towarzyszce matkę, siostrę i córkę 

mężczyzny, słabszą niż noworodek lub silniejszą od lwa, zależnie od 

okoliczności. Jako matkę, siostrę, córkę trzeba ją kochać z szacunkiem 
[budzącym] ufność i poczucie bezpieczeństwa.  

To, co nie jest tym, o czym mówię, nie jest miłością, lecz występkiem. Nie 

wznosi on, lecz poniża; nie prowadzi ku Światłu, lecz ku ciemnościom; nie ku 

gwiazdom, lecz – ku błotu. Kochać niewiastę, aby umieć kochać bliźniego... 

Kochać bliźniego, ażeby umieć kochać Boga. Oto droga do znalezienia Prawdy. 

Prawda jest tutaj, o ludzie szukający jej. Prawda to Bóg. To klucz do 
zrozumienia nauki. 

Jest tylko jedna doktryna bezbłędna: Boża. Jakże człowiek może odpowiedzieć 

na swoje “dlaczego”, jeśli nie wierzy w Boga, który mu udziela odpowiedzi? 

Któż może odsłonić choćby tylko tajemnice stworzenia, jeśli nie Najwyższy 

Sprawca, który powołał do istnienia całe to stworzenie? Jak pojąć żyjący cud, 

jakim jest człowiek, w którym miesza się doskonałość zwierzęca z 

doskonałością nieśmiertelną, jaką stanowi dusza, przez którą jesteśmy bogami? 
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O ile mamy w sobie duszę żyjącą, to znaczy wolną od błędów, które poniżają 

[nawet] zwierzę. Człowiek zaś popełnia je i chełpi się z ich popełniania. 

Przytaczam wam słowa Hioba, o poszukujący Prawdy: “Zapytaj zwierząt 

roboczych – one cię pouczą; ptaków – a dadzą ci zrozumienie. Mów do ziemi, a 
ona ci odpowie, do ryb, a ci wyjaśnią.” 

Tak, ziemia, ta ziemia zielona i ukwiecona, owoce pęczniejące na drzewach, 

rozmnażające się ptaki, prądy wiatru rozpraszające obłoki, to słońce, które nie 

myli się w swym wschodzeniu od wieków i tysiącleci, wszystko mówi o Bogu, 

wszystko wyjaśnia Boga, wszystko ujawnia i odkrywa Boga. Jeśli nauka nie 

opiera się na Bogu, staje się błędem: nie wznosi, lecz poniża. Wiedza nie jest 

zepsuciem, jeśli jest religią. Kto poznaje w Bogu, nie upada, ma bowiem 

poczucie swej godności i wierzy w swą wieczną przyszłość. Trzeba jednak 

szukać Boga rzeczywistego. Nie zjaw, które nie są bogami, lecz majaczeniem 

ludzi, ogarniętych jeszcze opaskami duchowej niewiedzy, dla których nie ma 
cienia wiedzy w ich religii ani cienia prawdy w ich wierze. 

Każdy wiek jest dobry, by stać się mędrcem. To też jest powiedziane u Hioba: 

“Wieczorem wstanie dla ciebie światłość, podobna do tej w południe, a kiedy 

zdać ci się będzie, że życie twe osiągnęło kres, powstaniesz jak poranna 
jutrzenka. Będziesz pełen ufności z powodu nadziei, czekającej na ciebie.” 

Wystarczy dobra wola, żeby odnaleźć Prawdę. Wcześniej czy później ona 

pozwala się odkryć. Gdy jednak zostaje już odnaleziona, biada temu, kto za nią 

nie idzie, naśladując upartych Izraelitów. Oni – trzymając już w rękach nitkę 

prowadzącą do odnalezienia Boga: wszystko, co powiedziano o Mnie w Księdze 

[Pisma] – nie chcą udać się do Prawdy i nienawidzą jej, gromadząc w umysłach 

i sercach kamienie nienawiści i formułek. Nie wiedzą, że z powodu ich 

ociężałości ziemia otworzy się pod ich krokami. Oni uważają je za marsz 

tryumfalny, a jest to tylko przejście niewolnika formalizmu, urazy, egoizmu. 

Zostaną pochłonięci tam, gdzie idą, winni pogaństwa świadomego, bardziej 

[obciążającego] winą niż to, które narody same sobie nałożyły, ażeby mieć 
religię, która regulowałaby ich zachowanie. 

Co do Mnie, to nie odrzucam tych, którzy się nawracają spośród dzieci Izraela, i 

tak samo nie odrzucam bałwochwalców wierzących w to, co im dano do 

wierzenia, ale którzy w środku, w swoim wnętrzu, mówią jęcząc: “Dajcie nam 
Prawdę!” 

Skończyłem mówić. Teraz odpocznijmy w tej zieleni, jeśli ten mąż na to pozwoli. 

Dziś wieczorem pójdziemy do Kany.» 

«Panie, odchodzę. Ale ponieważ nie chcę profanować wiedzy, jakiej mi 

udzieliłeś, dziś wieczorem odejdę z Tyberiady. Opuszczam tę ziemię. Oddalę się 

z moim sługą na wybrzeże, do Lukki. Mam tam dom. Dałeś mi wiele. Rozumiem, 

że nie możesz dać więcej staremu epikurejczykowi. Ale z tym, co mi dałeś, 

mogę już odbudować moje myśli. A... Ty proś Twego Boga za starego Kryspusa, 

Twego jedynego słuchacza w Tyberiadzie. Módl się, żebym – zanim mnie ściśnie 

Libitina – mógł Cię znowu usłyszeć i – przy pomocy środków, jakie, jak sądzę, 

mogę w sobie wytworzyć dzięki Twoim słowom – zrozumieć Ciebie lepiej i pojąć 
lepiej Prawdę. Żegnaj, Nauczycielu.» 

Żegna się na sposób rzymski. Ale potem, przechodząc w pobliżu kobiet 

siedzących nieco w oddali, kłania się przed Marią z Magdali i mówi: 

«Dziękuję, Mario. To dla mnie dobro, że cię poznałem. Dawnemu towarzyszowi 

uczt dałaś skarb, jakiego szukał. Jeśli dojdę tam, gdzie ty już jesteś, będę to 
zawdzięczał tobie. Żegnaj.» 
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Odchodzi. Magdalena przyciska ręce do serca z twarzą zaskoczoną i 

rozpromienioną. Potem na kolanach dochodzi do Jezusa: 

«O! Panie! Panie! A więc to prawda, że mogę prowadzić do Dobra? O! Mój Panie! 

To zbyt wiele dobra!» 

I pochylając się, z twarzą w trawie, całuje stopy Jezusa, na nowo oblewając je 
łzami – teraz łzami wdzięczności, wielkiej kochającej z Magdali. 

106. W DOMU W KANIE 

Napisane 4 sierpnia 1945. A, 5902-5924 

W domu w Kanie jest święto z okazji przybycia Jezusa. To święto nieco mniejsze 

niż to, jakie miało miejsce przy cudzie w czasie zaślubin. Brak muzyków, nie ma 

gości, dom nie jest przyozdobiony kwiatami i zielonymi palmami, nie ma stołów 

dla licznych gości ani starosty przy kredensach, ani stągwi napełnionych wodą. 

Nad wszystkim jednak góruje miłość, jaką teraz okazuje się w słusznej formie i 

wymiarze [Jezusowi], nie jako gościowi - [zwykłemu] człowiekowi – być może 

nieco spokrewnionemu – lecz jako Gościowi - Nauczycielowi, którego 

prawdziwą Naturę znają oraz uznają i którego słowo [przyjmują ze] czcią jako 

Boskie. Także serca [mieszkańców] Kany kochają w pełni Wielkiego Przyjaciela. 

Jezus ukazał się w Swej lnianej szacie u wejścia do ogrodu, pośród zieleni ziemi 

i czerwieni zmierzchu. Upiększa wszystko Swą obecnością, udzielając pokoju 

nie tylko duszom, ku którym zwraca się ze Swym powitaniem, lecz nawet 
rzeczom. 

Faktycznie, wydaje mi się, że zasłona podniosłego, a jednak radosnego pokoju 

rozciąga się wszędzie, gdzie zwraca się Jego błękitne oko. Czystość i pokój 
spływają z Jego źrenic, tak jak nauka płynie z Jego ust, a miłość – z Jego serca. 

Temu, kto będzie czytał te stronice, wyda się niemożliwe to, co mówię. A jednak 

to samo miejsce, które przed przybyciem Jezusa było zwykłym miejscem – w 

którym ruch zajęć wyklucza pokój, jakby obcy wirowi pracy – wydaje się 

uszlachetnione, kiedy tylko On się ukazuje. Sama praca przybiera formę 

uporządkowaną, co zakłada obecność nadprzyrodzonej myśli, łączącej się z 

pracą ręczną. Nie wiem, czy wyjaśniam to dobrze. Jezus nigdy nie jest 

nieprzystępny, nawet w chwilach największej odrazy do jakiegoś wydarzenia, 

które ma miejsce. Zawsze jest pełen dostojeństwa i godności. Ta 

nadprzyrodzona podniosłość udziela się otoczeniu, w którym się znajduje. 

Jezus, nawet w chwilach największej radości lub największego zniechęcenia, 

nigdy nie jest ani wesołkowaty, ani płaczliwy, nie ma twarzy zmienionej od 
śmiechu, ani nie ma [na niej] żadnego śladu melancholii.  

Jego uśmiech jest niezrównany. Żaden malarz nie będzie go mógł nigdy oddać. 

Wydaje się, że to światło promienieje z Jego serca: światło promienne w 

godzinach największej radości z powodu duszy, która dostępuje wybawienia lub 

z powodu innej, która zbliża się do doskonałości. To uśmiech, rzekłabym, w 

kolorze róż, gdy pochwala spontaniczne działania Swych przyjaciół lub uczniów 

i cieszy się ich sąsiedztwem. To uśmiech lazurowy, jeśli pozostać przy 

[określaniu go] kolorami, anielski, gdy pochyla się nad dziećmi, aby ich słuchać, 

pouczyć, błogosławić. To uśmiech powściągliwy z powodu litości, gdy patrzy na 

jakąś nędzę ciała lub ducha. Wreszcie – uśmiech Boski, kiedy mówi o Ojcu lub o 
Swej Matce albo kiedy patrzy lub słucha najczystszej Matki. 

Nie mogę powiedzieć, żebym Go widziała melancholijnego, nawet w chwilach 

największego rozdarcia: w cierpieniach zdrady, w bólu pocenia się krwią, w 

katuszach Męki. Jeśli smutek okrywa bardzo łagodny błysk Jego uśmiechu, to 
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nie wystarczy, żeby zatrzeć [wyraz] pokoju, który wydaje się diademem z 

rajskich klejnotów, ukazującym się na Jego czole bez zmarszczki i 
rozświetlającym swym światłem całą Jego Boską Osobę. 

I tak samo nie mogę powiedzieć, żebym Go kiedykolwiek widziała oddającego 

się nadmimiernej wesołości. Nie jest Mu obcy szczery wybuch śmiechu, jeśli 

takie są okoliczności, zaraz po tym wraca jednak do Swej pogody pełnej 

godności. Kiedy się śmieje, cudownie się odmładza – do tego stopnia, że ma 

twarz jakby 20-letniego młodzieńca. Wydaje się wtedy, że i świat się odmładza 
pod wpływem Jego pięknego, szczerego śmiechu, dźwięcznego, gromkiego. 

Nie mogę też powiedzieć, żebym Go widziała, jak czyni coś z pośpiechem. Czy 

mówi, czy się porusza, robi to zawsze spokojnie. Nie jest nigdy ani powolny, ani 

zniechęcony. Być może jest tak dlatego, że jako osoba wysokiego wzrostu, 

może robić duże kroki i nie musi biec, gdy droga jest długa. Może z łatwością 

dosięgnąć przedmiotów oddalonych i nie musi się podnosić, by je wziąć. 
Oczywiście, nawet w Jego gestach jest majestat wielkiego pana. 

A głos? To już od niemal dwóch lat Go słyszę. Mimo to czasem tracę zrozumienie 

tego, co do mnie mówi, tak bardzo zagłębiam się w badanie Jego głosu. A dobry 

Jezus, patrząc na mnie ze Swym uśmiechem dobrego Nauczyciela, cierpliwie 

powtarza to, co powiedział. [Chce] uniknąć tego, żeby w dyktandach pojawiały 

się przerwy z powodu szczęśliwości, jakiej doświadczam słuchając Jego głosu, 

rozkoszując się nim, badając jego tembr i piękno. Jednak po dwóch latach nie 

umiałabym dokładnie powiedzieć, do jakiego rejestru głosów go zlasyfikować. 

Całkowicie wykluczam głos niski, jak i lekki tenor. Jednak wciąż nie wiem, czy 

ma on moc tenora czy to doskonały baryton z o wielkiej skali rozpiętości. Może 

tak jest. Czasem bowiem Jego głos przybiera intonację brązu, niemal 

przytłumiony, bardzo głęboki, szczególnie gdy rozmawia twarzą w twarz z 

grzesznikiem, aby go przyprowadzić do Łaski, lub kiedy wskazuje tłumom 

odstępstwa ludzi. Ale potem – gdy chodzi o przeanalizowanie i wskazanie 

rzeczy zakazanych i ujawnienie obłudy – brąz [głosu] staje się wyraźniejszy i 

przeszywający jak uderzenie pioruna, gdy narzuca Prawdę i Swą wolę. Dźwięczy 

zaś jak złota blaszka uderzona kryształowym młotkiem, kiedy się wznosi, by 

wyśpiewać hymn do Miłosierdzia lub by pochwalić dzieła Boga. Brzmienie pełne 

uczucia przyjmuje wtedy, gdy mówi do Matki i o Matce. Głos jest wtedy 

prawdziwie naznaczony miłością – miłością pełną synowskiego szacunku i 

miłości Bożej, która wychwala najdoskonalsze ze Swoich dzieł. I takim tonem, 

choć mniej wyrazistym, posługuje się mówiąc do Swych ulubieńców, do 

nawróconych, do dzieci. I nigdy się nie męczy, nawet w najdłuższych 

przemowach. Głos ten nadaje znaczenie i uzupełnia słowa, wyrażając moc lub 
łagodność, zależnie od potrzeby. 

Pozostaję czasem z piórem w dłoni i słucham, a potem zauważam, że 

rozwinięcie myśli poszło zbyt daleko i już nie umiem jej uchwycić... i czekam, aż 

dobry Jezus powtórzy, jak czyni to, kiedy mi przerywają, aby mnie nauczyć 

cierpliwego znoszenia dokuczliwych spraw i osób. Sami możecie zrozumieć; jak 

są nieprzyjemne, kiedy odbierają mi doskonałą radość słuchania Jezusa... 

Teraz w Kanie Jezus dziękuje Zuzannie za gościnę udzieloną Aglae. Są na 

uboczu, w liściastej altanie, obciążonej kiściami [winogron], które zaczynają 
dojrzewać. Inni wypoczywają w przestronnej kuchni.  

«Niewiasta była naprawdę bardzo dobra, Nauczycielu. Naprawdę nie była 

obciążeniem. Chciała mi zawsze pomagać w praniu, w sprzątaniu domu na 

Paschę, jak służąca. Pracowała, zapewniam Cię, jak niewolnica, aby pomóc mi 

ukończyć ubrania na Paschę. Usuwała się roztropnie, kiedy tylko ktoś 

przychodził, i starała się nie zostawać nawet z moim mężem. Mówiła mało w 
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obecności rodziny, mało jadła. Wstawała zawsze przed świtem, aby się umyć, 

zanim wstali mężczyźni. Zastawałam zawsze rozpalony ogień i zamieciony dom. 

Kiedy byłyśmy same, pytała o Ciebie i prosiła, żebym ją nauczyła psalmów 

naszej religii. Mawiała: “Żebym umiała modlić się, jak się modli Nauczyciel.” A 

teraz, czy skończyło się jej cierpienie? Bo co do cierpienia... to cierpiała wiele. 
Wszystkiego się bała i wzdychała, i płakała wiele. Czy teraz jest szczęśliwa?» 

«Tak, nadprzyrodzenie szczęśliwa. Wyzwolona ze swoich lęków. W pokoju. 

Dziękuję ci za dobro, jakie jej wyświadczyłaś.» 

«O! Mój Panie! Jakie dobro? Dałam jej tylko miłość w Twoje imię, bo nie 

potrafię uczynić nic innego. To była biedna siostra. Rozumiałam ją. Z 

wdzięczności dla Najwyższego, który zachował mnie w Swej łasce, kochałam 
ją.» 

«I uczyniłaś więcej, niż gdybyś nauczała w Bel Midrasz. Teraz masz tutaj drugą. 

Rozpoznałaś ją?» 

«A któż nie zna jej w tych stronach?» 

«Wszyscy [ją znają], to prawda. Ale wy jeszcze nie znacie – ani wy, ani osada – 

drugiej Marii, tej, która będzie zawsze wierna swemu powołaniu. Zawsze. 
Proszę cię, żebyś w to wierzyła.» 

«Ty to mówisz. Ty wiesz. Ja wierzę.» 

«Powiedz też: “kocham”. Wiem, że jest trudniej współczuć i przebaczyć komuś 

z naszych niż komuś, kogo tłumaczy to, że jest poganinem. Ale skoro ból 

patrzenia na odstępców w rodzinie był silny, niech będzie silniejsze współczucie 

i także przebaczenie. Ja przebaczyłem za cały Izrael» – kończy Jezus, 
akcentując słowa.  

«Ja też przebaczę, bo myślę, że uczeń powinien czynić to, co robi Nauczyciel.» 

«Jesteś w prawdzie i Bóg cieszy się z tego. Chodźmy do innych. Zapada noc. 

Słodki będzie wypoczynek w ciszy wieczoru.» 

«Nic nam nie powiesz, Nauczycielu?» 

«Jeszcze nie wiem.» 

Wchodzą do kuchni, gdzie przygotowano potrawy i napoje na bliską wieczerzę. 

Zuzanna podchodzi i mówi z młodzieńczą twarzą, lekko się rumieniąc: 

«Czy moje siostry zechcą pójść ze mną do górnej izby? Musimy szybko 

przygotować stoły na posiłek, bo potem trzeba rozłożyć łoża biesiadne dla 
mężczyzn. Mogłabym tam pójść sama, ale to zabrałoby mi więcej czasu.» 

«Ja też pójdę, Zuzanno» – mówi Dziewica. 

«Nie. My wystarczymy i dzięki temu zawrzemy znajomość, bo praca łączy jak 

braterstwo.» 

Wychodzą razem, Jezus zaś, po wypiciu wody pomieszanej z jakimś syropem, 

idzie w chłodzie altany usiąść z Matką, apostołami i mężczyznami domu. Starsza 

pani domu oraz służące kończą przygotowanie posiłku. 

Słychać dochodzące z górnej izby głosy trzech uczennic przygotowujących stoły. 

Zuzanna opowiada o cudzie, do jakiego doszło przy zaślubinach, i Maria z 

Magdali odpowiada: 
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«Przemienić wodę w wino to coś wielkiego. Ale przemienić grzesznicę w 

uczennicę – to jeszcze potężniejsze. Bóg chce, żebym się stała jak to wino, 
żebym była lepsza.» 

«Nie wątp w to. On wszystko przemienia w sposób doskonały. Była tutaj jedna 

kobieta, w dodatku poganka, przemieniona przez Niego i w uczuciach, i w 
wierze. Czy możesz wątpić, że stanie się to z tobą, która należysz do Izraela?» 

«Niewiasta? Młoda?» 

«Młoda. Bardzo piękna.» 

«Gdzie jest teraz?» – dopytuje się Marta. 

«Tylko Nauczyciel to wie.» 

«Ach! Zatem to jest ta, o której ci mówiłam. Łazarz był z Jezusem tego wieczoru 

i usłyszał słowa wypowiedziane do niej. Jakiż zapach był w tym pokoju! Łazarz 

miał nim przenikniętą szatę przez wiele dni. A jednak Jezus stwierdził, iż 

przewyższał go zapach skruchy jej nawróconego serca. Kto wie, dokąd odeszła? 
W samotność, tak sądzę...» 

«Ona żyje w samotności, to była cudzoziemka. Ja tu... i jestem znana. Jej 

zadośćuczynienie w samotności, moje – w życiu, pośród ludzi, którzy mnie 

znają. Nie zazdroszczę jej losu, bo jestem z Nauczycielem. Ale mam nadzieję 

móc ją kiedyś naśladować, żeby mnie nic nie odrywało do Niego...» 

«Opuściłabyś Go?» 

«Nie. Ale On mówi, że odchodzi. Wtedy mój duch podąży za Nim. Z Nim mogę 

rzucić wyzwanie światu. Bez Niego lękałabym się świata. Oddzielę się pustynią 

od świata.» 

«A Łazarz i ja? Co zrobimy?» 

«To co robiliście w bólu. Będziecie się kochać i mnie kochać... nie rumieniąc się. 

Wtedy [też] będziecie sami, ale będziecie wiedzieć, że ja jestem z Panem... i że 
w Panu będę was kochać.» 

«Maria jest mocna i zdecydowana w swych postanowieniach» – mówi Piotr, 

który ją usłyszał.  

Zelota odpowiada: 

«To proste ostrze, jak ojciec. Z matki ma rysy, z ojca – niezłomnego ducha.» 

Niewiasta niezłomnego ducha schodzi teraz szybko powiedzieć swym 

towarzyszom, że stoły są gotowe. 

...Wieś znika w nocy pogodnej, lecz na razie bezksiężycowej. Jedynie lekka 

poświata gwiazd sprawia, że ukazują się ciemne skupiska drzew i białe – 

domów. Nic więcej. Nocne ptaki latają w swych nocnych lotach wokół domu 

Zuzanny, w pogoni za owadami. Ocierają się też o osoby siedzące na tarasie 

wokół lampy, która rzuca lekkie żółtawe światło na twarze osób zgromadzonych 

wokół Jezusa. Marta, która musi się bardzo bać nietoperzy, krzyczy, gdy tylko 

któryś ją muska. Jezus zajmuje się ćmami, przyciąganymi przez [światło] 
lampy. Swą smukłą dłonią usiłuje je od niej odgonić.  
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«To całkowicie głupie istoty, tak jedne, jak i drugie – odzywa się Tomasz. – 

Pierwsze biorą nas za muchy, drugie lampę uznają za słońce i palą się w niej. 
Nie mają nawet cienia mózgu.» 

«To zwierzęta. Chcesz, żeby myślały?» – pyta Iskariota. 

«Nie. Chciałbym, żeby miały chociaż instynkt.» 

«Nie mają czasu go zdobyć. Mówię o ćmach, bo po pierwszej próbie są martwe. 

Instynkt budzi się i rozwija po pierwszych bolesnych doświadczeniach» – 
tłumaczy Jakub, syn Alfeusza. 

«A nietoperze? One powinny go mieć, bo żyją przez lata, a są głupie, o!» – 

mówi Tomasz. 

«Nie, Tomaszu, nie bardziej niż ludzie. Nawet ludzie wydają się często głupsi od 

nietoperzy. Wzlatują czy raczej fruwają jak pijani wokół rzeczy, które wywołują 

jedynie cierpienie. Oto Mój brat, poruszając płaszczem, uderzył jednego 

nietoperza. Daj Mi go» – mówi Jezus.  

Jakub, syn Zebedeusza, do stóp którego upadł nietoperz i teraz ogłuszony 

porusza się niezdarnie, bierze go dwoma palcami za jedno z membranowych 

skrzydeł, jakby to była brudna szmata, i unosząc go w powietrzu, kładzie go na 
kolana Jezusa. 

«Oto nieroztropny... Zostawcie go, a zobaczycie, że pozbiera siły, ale się nie 

poprawi.» 

«To szczególne ocalenie, Nauczycielu. Ja bym go zabił» – mówi Iskariota. 

«Nie. Po co? On też ma życie i zależy mu na nim» – mówi Jezus. 

«Nie można tego powiedzieć. Albo nie wie, że je ma, albo mu na nim nie zależy. 

Wystawia je na niebezpieczeństwo!» 

«O! Judaszu! Judaszu! Jakże byłbyś surowy wobec grzeszników, wobec ludzi! 

Nawet ludzie wiedzą, że mają jedno i jedyne życie, a nie wahają się narażać na 
niebezpieczeństwo i jednego, i drugiego...» 

«Mamy życie jedno i drugie?» 

«Życie ciała i ducha, wiesz o tym.» 

«Ach! Sądziłem, że czynisz aluzję do reinkarnacji. Niektórzy w nią wierzą.» 

«Nie ma reinkarnacji, lecz dwie [formy] życia. A jednak człowiek wystawia na 

niebezpieczeństwo obydwie. Gdybyś był Bogiem, jak osądziłbyś człowieka, który 
jest wyposażony w rozum i w dodatku w instynkt?» 

«Surowo... chyba że chodziłoby o ludzi intelektualnie ograniczonych.»  

«Nie wziąłbyś pod uwagę okoliczności, które czynią szalonym duchowo?» 

«Nie brałbym tego pod uwagę.» 

«W takim razie nie miałbyś litości nad kimś, kto zna Boga i Prawo, a pomimo to 

grzeszy.» 

«Nie miałbym litości, bo człowiek musi umieć postępować.» 

«Powinien.» 
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«Musi, Nauczycielu. To wstyd nie do wybaczenia, żeby osoba dorosła wpadała w 

pewne grzechy – tym bardziej że żadna siła nie popycha w nie.» 

«Jakie to grzechy, według ciebie?» 

«Przede wszystkim zmysłowe. To nieuleczalna degradacja...» 

Maria z Magdali spuszcza głowę. Judasz mówi dalej: 

«...to zniszczenie nawet dla drugich, bo ciało nieczystych wydziela rodzaj 

kwasu, który mąci także najczystszych i prowadzi do naśladowania...» 

Kiedy Magdalena coraz bardziej spuszcza głowę, Piotr mówi: 

«Ojej! Nie bądź taki surowy. Pierwszą, która dopuściła się tego 

niewybaczalnego występku, była Ewa. I chyba mi nie powiesz, że była zepsuta 

przez nieczysty kwas wydzielany przez jakiegoś rozpustnika. Zresztą wiedz, że 

co się mnie tyczy, nie odczuwam żadnego zamętu, nawet jeśli siedzę obok 

kogoś rozwiązłego. To jego sprawa...» 

«Sąsiedztwo zawsze kala. Jeśli nie ciało, to duszę, a to jeszcze gorsze.» 

«Wydajesz mi się faryzeuszem! Ale wybacz mi, w takim razie trzeba by się 

zamknąć w kryształowej wieży i pozostawać tam, w zamknięciu.» 

«I nie sądź, Szymonie, że to by ci się na coś przydało. To w samotności znajdują 

się pokusy najbardziej przejmujące trwogą» – odzywa się Zelota. 

«No, dobrze! Zostałyby sny. Nic złego...» – mówi Piotr. 

«Nic złego? A czy nie wiesz, że pokusa wpływa na wyobraźnię i popycha ją ku 

poszukiwaniu jakiegoś sposobu zaspokojenia zewu instynktu? Ten sposób 

otwiera drogę wydoskonalenia się w grzechu, w którym zmysłowość łączy się z 
myślą» – mówi Iskariota. 

«Nic o tym nie wiem, drogi Judaszu. To być może dlatego, że nigdy nie 

rozmyślałem nad pewnymi sprawami. Widzę, że daleko odeszliśmy od 

nietoperzy... i dobrze, że ty nie jesteś Bogiem. Inaczej, z twą surowością, 

zostałbyś sam w Raju. Co na to powiesz, Nauczycielu?» 

«Powiem, że jest dobrze nie być zbyt bezwzględnym. Aniołowie Pana słyszą 

słowa ludzi i zapisują je w wiecznych księgach, i mogłoby być nieprzyjemne 

usłyszeć pewnego dnia: “Niech ci się stanie tak, jak osądzałeś”. Mówię, że Bóg 

Mnie wysłał, bo chce przebaczyć wszystkie winy, z których człowiek się 

nawraca. Bóg wie, jak człowiek jest słaby z powodu szatana. Judaszu, 

odpowiedz Mi, czy uznajesz, że szatan może posiąść duszę do tego stopnia, że 
wpływa na nią przymusem, co pomniejsza jej grzech w oczach Boga?» 

«Nie. Nie przyjmuję tego. Szatan może zaatakować jedynie sferę niższą.» 

«Ależ ty bluźnisz, Judaszu, synu Szymona!» – mówią niemal równocześnie 

Zelota i Bartłomiej. 

«Dlaczego? W czym?» 

«Zaprzeczasz Bogu i Pismu. Tam czytamy, że Lucyfer atakuje też sferę 

najwyższą, a Bóg, przez usta Swego Słowa powiedział nam to nieskończoną 
ilość razy» – odpowiada Bartłomiej. 
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«Powiedziano też, że człowiek posiada wolną wolę. Oznacza to, że wolności 

ludzkiej myśli i uczucia szatan nie może pogwałcić. Także Bóg tego nie czyni.» 

«Bóg nie, On bowiem jest Ładem i Uczciwością, lecz szatan – tak, on bowiem 

jest Nieporządkiem i Nienawiścią» – odpowiada Zelota. 

«Nienawiść nie jest uczuciem sprzecznym z Uczciwością, źle mówisz» [– 
zaprzecza Judasz.]  

«Dobrze mówię. Bóg jest Uczciwością. Nie uchybia więc słowu, jakie dał o 

pozostawieniu człowiekowi wolności działania. Demon zaś nie obiecywał 

człowiekowi wolnej woli [i jej nie daje]. Zatem nie kłamie temu słowu, [nie jest 

więc nieuczciwy]. Prawdą jednak jest, że jest Nienawiścią. Z tego powodu 

zamierza się na Boga i na człowieka. Atakuje, napadając na wolność 

intelektualną człowieka bardziej niż na ciało. Doprowadza wolność myśli do 

zniewolenia, do opętań, z powodu których człowiek czyni rzeczy, których by nie 
uczynił, gdyby był wyzwolony od szatana» – podtrzymuje [swe zdanie] Zelota. 

«Nie przyjmuję tego» [– odzywa się Judasz.] 

«A opętani? Zaprzeczasz temu, co oczywiste!» – krzyczy Juda Tadeusz. 

«Opętani są głusi lub niemi, lub szaleni, ale nie rozpustni» [– tłumaczy Judasz 

Iskariota.] 

«Myślisz tylko o tym grzechu!» – stwierdza ironicznie Tomasz.  

[Judasz odpowiada mu:] 

«Bo jest najbardziej powszechny i najbardziej upodlający.» 

«Ach! Sądziłem, że to ten, który znasz najlepiej» – mówi Tomasz ze śmiechem. 

Judasz wypręża się, chcąc zareagować. Potem opanowuje się i schodzi ze 
schodów. Oddala się w pola. Cisza... Andrzej mówi: 

«Jego myśl nie jest całkowicie fałszywa. Można by powiedzieć, że szatan 

posługuje się swą władzą, [jaką może mieć] nad zmysłami: nad oczami, 

słuchem, mową i nad mózgiem. Jak zatem, Nauczycielu, wyjaśnić pewne formy 
nikczemności? Być może nie są opętaniami? Na przykład pewien Doras?...» 

«Pewien Doras, jak mówisz, aby nie uchybić miłości... i Bóg niech ci za to da 

nagrodę... albo też jakaś Maria, bo o niej myślimy po jasnych i sprzecznych z 

miłością uwagach Judasza... i ona, i wszyscy inni byli całkowicie opętani przez 

szatana, który rozszerza swą potęgę na trzy sfery człowieka. Są to opętania 

najbardziej tyrańskie i najsubtelniejsze. Wyzwalają się z nich jedynie ci, którzy 

są jeszcze na tyle mało zniszczeni w swym duchu, żeby umieć pojąć zaproszenie 

do Światła. Doras nie był rozwiązły, a mimo to nie potrafił przyjść do 

Wyzwoliciela. W tym tkwi różnica. Co do lunatyków, niemych, głuchych, ślepych 

z powodu działania demona, to krewni usiłują przyprowadzić ich do Mnie i 

myślą o tym. U opętanych duchowo to [najpierw] sam ich duch usiłuje odnaleźć 

wolność. Z tego powodu, prócz uwolnienia, otrzymują też przebaczenie, gdyż 

ich wola rozpoczęła uwalnianie się spod władzy demona.  

A teraz chodźmy odpocząć. Mario, ty wiesz, co oznacza być pochwyconym, módl 

się więc za tych, którzy co jakiś czas poddają się działaniu Nieprzyjaciela, 

popełniając grzech i zadając cierpienie.» 

«Tak, mój Nauczycielu. I bez urazy.» 
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«Pokój wszystkim. Pozostawmy tu przyczynę tylu dyskusji. Ciemności z 

ciemnościami, na zewnątrz, w nocy... A my wejdźmy, żeby spać pod okiem 
aniołów» [– mówi Jezus.] 

Układa na ławce nietoperza, który wykonuje pierwsze próby lotu, i odchodzi z 

apostołami do górnej izby, a niewiasty wraz z właścicielami domu idą na dół. 

107. JAN POWTARZA PRZEMOWĘ JEZUSA [WYGŁOSZONĄ] NA GÓRZE TABOR 

Napisane 5 sierpnia 1945. A, 5925-5940 

Wszyscy idą właśnie chłodnym skrótem, prowadzącym do Nazaretu. Wydaje się, 

jakby zbocza wzniesień galilejskich zostały stworzone tego ranka, tak obmyła je 

niedawna burza, a rosa strzeże ich blasku i świeżości. Wszystko błyszczy w 

pierwszych promieniach słońca. Powietrze jest tak przejrzyste, że odkrywa się 

wszelkie szczegóły gór bliższych lub dalszych i daje to wrażenie promiennej 

lekkości. 

Kiedy osiągają szczyt wzniesienia, zachwyca ich widok: skrawek jeziora 

najwyższej piękności w tym porannym świetle. Wszyscy podziwiają, naśladując 

Jezusa. Maria z Magdali jednak szybko odrywa wzrok od tego widoku, szukając 

czegoś z innej strony. Jej wzrok zatrzymuje się na górskich szczytach, które są 

na północnym zachodzie w stosunku do miejsca, w którym jest obecnie. Wydaje 

się, że nie znajduje. Zuzanna, która jest z nimi, pyta: 

«Czego szukasz?» 

«Chciałabym rozpoznać górę, na której spotkałam Nauczyciela.» 

«Zapytaj Go o to.» 

«O! Nie trzeba Mu przeszkadzać. Rozmawia z Judaszem z Kariotu.» 

«Co za człowiek, ten Judasz!...» – szepcze Zuzanna.  

Nie mówi nic, a zgaduje się resztę... 

«Ta góra z pewnością nie jest na naszej drodze. Ale pewnego dnia zaprowadzę 

cię tam, Marto. Był świt jak ten i było tyle kwiatów... I tak wiele ludzi... O, 

Marto! A ja ośmieliłam się pokazać wszystkim w tej grzesznej szacie i z tymi 

przyjaciółmi... Mnie nie mogą obrażać słowa Judasza. Zasłużyłam na nie. Na 

wszystko zasłużyłam. A to cierpienie, jakie odczuwam, to moje 

zadośćuczynienie. Wszyscy pamiętają. Wszyscy mają prawo powiedzieć mi 

prawdę. A ja muszę milczeć. O! Gdyby [człowiek] zastanawiał się, zanim 

zgrzeszy! Ten, kto teraz mnie znieważa, jest moim największym przyjacielem, 
bo pomaga mi odpokutować.» 

«To jednak nie przeszkadza, że źle postąpił. Matko, czy Twój Syn jest naprawdę 

zadowolony z tego człowieka?» 

«Trzeba się wiele za niego modlić. Tak mówi Jezus...» [– odpowiada Maryja.] 

Jan zostawia apostołów i idzie pomóc niewiastom w trudnym przejściu. Sandały 

ślizgają się tutaj tym bardziej, że na ścieżce leżą gładkie kamienie, które zdają 

się czerwonawymi łupkami. Jest tu niska trawa, błyszcząca, twarda, bardzo 

zdradliwa dla stóp, które tego nie przeczuwają. Zelota idzie w ślad za nim. Przy 
ich pomocy niewiasty pokonują niebezpieczne przejście. 

«Ta droga jest nieco męcząca. Jednak nie ma tu kurzu ani tłumu i jest krótsza» 

– wyjaśnia Zelota. 
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«Znam ją, Szymonie. Przybyłam do tej osady w połowie zbocza, z Moimi 

krewnymi, gdy wyrzucono Jezusa z Nazaretu» – mówi Najświętsza Maryja, 
wzdychając. 

«A jednak stąd świat wygląda pięknie. Oto Tabor i Hermon, a na północy góry 

Arbeli, a tam, w głębi, wielki Hermon. Szkoda, że nie widać morza, jak je widać 
z Taboru...» – mówi Jan. 

«Byłeś tam?» 

«Tak, z Nauczycielem.» 

«Dzięki miłości Jana do nieskończoności otrzymaliśmy wielką radość, bo Jezus, 

tam, w górze, mówił o Bogu w zachwyceniu, jakiego nigdy dotąd nie 

widzieliśmy. A potem, otrzymawszy już tak wiele, otrzymaliśmy wielkie 

nawrócenie [– Jana z Endor]. Ty też go poznasz, Mario, i twój duch umocni się 

jak nigdy dotąd. Znaleźliśmy człowieka skostniałego w nienawiści, zdziczałego z 

powodu wyrzutów sumienia, a Jezus uczynił z niego kogoś, kto – nie waham się 

tak powiedzieć – będzie wielkim uczniem... jak ty, Mario. Wierz, że to, co ci 

mówię, jest prawdą. My, grzesznicy, jesteśmy bardziej ulegli wobec Dobra, gdy 

ono nas pochwyci, bo odczuwamy potrzebę przebaczenia także sobie samym» – 
mówi Zelota. 

«To prawda. To prawda. Jesteś jednak zbyt dobry mówiąc: “my, grzesznicy”. Ty 

byłeś nieszczęśliwy, ale nie byłeś grzesznikiem» [– odzywa się Magdalena.] 

«Jesteśmy nimi wszyscy. Jedni bardziej, inni – mniej. Ten, kto sądzi, że jest nim 

w najmniejszym [stopniu], jest najbardziej podatny, by nim się stać, jeśli nim 

jeszcze nie jest. Jesteśmy nimi wszyscy, ale najwięksi grzesznicy, kiedy się 
nawracają, potrafią być najbardziej zdecydowani w Dobru, tak jak byli w złu.» 

«Twoja pociecha przynosi mi ulgę. Zawsze byłeś ojcem dla dzieci Teofila.» 

«I jak ojciec cieszę się widząc was troje jako przyjaciół Jezusa» [– mówi 

Zelota.] 

«Gdzie znaleźliście tego ucznia, wielkiego grzesznika?» [– dopytuje się 

Magdalena.] 

«W Endor, Mario. Szymon chce mi przypisać zasługę wielu pięknych i dobrych 

rzeczy, z powodu tego, że pragnąłem ujrzeć morze. Ale jeśli Jan starszy 

przyszedł do Jezusa, to nie dzięki głupiemu Janowi. To dzięki Judaszowi, synowi 

Szymona» – mówi śmiejąc się syn Zebedeusza. 

«Nawrócił go?» – pyta Marta z niedowierzaniem. 

«Nie, ale on chciał iść do Endor, żeby...» 

«Tak – kończy Szymon – żeby ujrzeć grotę wróżbiarki... To bardzo dziwny 

człowiek ten Judasz, syn Szymona... Trzeba go przyjąć takim, jaki jest... 

Oczywiście!... I Jan z Endor zaprowadził nas do groty, a potem został z nami. 

Ale, mój synu [– odzywa się Zelota do Jana –] to i tak jest twoja zasługa. 

Naprawdę, bez twego pragnienia nieskończoności nie poszlibyśmy tą drogą i 
Judasz, syn Szymona, nie zapragnąłby tego dziwnego poszukiwania.» 

«Chciałabym wiedzieć, co Jezus powiedział na Taborze... jakże chciałabym 

rozpoznać tę górę, na której Go ujrzałam» – wzdycha Magdalena. 

«To ta góra, na której o tej godzinie wydaje się rozpalać słońce, gdyż jest tam 

rozlewisko, gromadzące wody ze źródeł, które służy stadom. My byliśmy wyżej. 
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Tam, gdzie szczyt zdaje się być rozszczepiony jak szeroka motyka, która 

chciałaby pochwycić chmury i skierować je gdzie indziej. A co do przemowy 
Jezusa to myślę, że Jan może ją wygłosić» [– stwierdza Zelota.] 

«O! Szymonie! Czy jest możliwe, żeby jakiś chłopiec powtórzył słowa Boga?» [– 

protestuje Jan.] 

«Chłopiec, nie. Ty – tak. Spróbuj, żeby zrobić przyjemność siostrom i mnie 

także, gdyż bardzo cię kocham.» 

Jan jest całkiem czerwony, kiedy zaczyna powtarzać przemowę Jezusa. 

«On powiedział:  

“Oto nieskończona stronica, na której prądy [morskie] piszą słowo: „Wierzę‟. 

Pomyślcie o chaosie Kosmosu, zanim Stwórca zechciał uporządkować żywioły i 

utworzyć z nich cudownie [Swoich] towarzyszy. On dał człowiekowi ziemię i to, 

co ją napełnia, a firmament obdarzył gwiazdami i planetami. Niczego jeszcze 

wtedy nie było: ani jako bezkształtnego chaosu, ani jako czegoś 
uporządkowanego. 

Bóg to stworzył. Stworzył zatem najpierw żywioły. Były bowiem konieczne, 

chociaż niekiedy wydaje się, że są szkodliwe. Ale zawsze o tym myślcie: nie ma 

najmniejszej kropli rosy, która nie miałaby swojego dobrego powodu istnienia; 

nie ma owada – choćby najmniejszego i dokuczliwego – który nie miałby swojej 

dobrej racji, dla której istnieje. I tak nie ma straszliwej góry, wyrzucającej ze 

swego wnętrza ogień i rozpalone kawałki lawy, która nie miałaby swojej dobrej 

racji, dla której istnieje. I nie ma cyklonu bez powodu. I nie ma – przechodząc 

od rzeczy do osób – nie ma wydarzenia, ani płaczu, żadnej radości, żadnego 

urodzenia, żadnej śmierci, żadnej bezpłodności lub obfitego macierzyństwa, ani 

długiego małżeństwa lub szybkiego wdowieństwa, ani nieszczęścia nędzy i 

choroby, jak i obfitości środków i zdrowia, które nie miałoby swej dobrej racji 

dla istnienia. Może tego nie dostrzegać krótkowzroczność i pycha ludzka, która 

widzi i sądzi poprzez wszelkie katarakty i różne mgły właściwe temu, co 

niedoskonałe. Ale Oko Boże, ale Myśl bezgraniczna Boga widzi i wie. Tajemnica 

życia w wolności od jałowych wątpliwości – które szarpią nerwy, wyczerpują, 

zatruwają ziemski dzień – polega na umiejętności wierzenia, że Bóg czyni 

wszystko z rozumnego i dobrego powodu; że Bóg czyni to, co czyni, z miłości, a 
nie z głupim zamiarem zadawania cierpienia dla cierpienia.  

Bóg już stworzył aniołów. Część z nich jednak, z powodu tego, że nie chciała 

uznać, iż dobrym był stopień chwały, który Bóg im przeznaczył, zbuntowała się. 

Z duchem wysuszonym przez brak wiary w [dobroć] ich Pana usiłowali 

zawładnąć niedostępnym tronem Boga. Harmonijnym umysłom aniołów 

wierzących [w dobroć Boga] przeciwstawili swą odmienną, niesłuszną i 

pesymistyczną myśl. Pesymizm, będący brakiem wiary, z duchów światłości 

uczynił ich duchami zaciemnionymi. 

Niech żyją na zawsze ci, którzy – tak w Niebie jak i na ziemi – potrafią opierać 

każdą swą myśl na bazie optymizmu pełnego światła! Nigdy nie pomylą się 

całkowicie, nawet jeśli fakty im zaprzeczą. Nie pobłądzą, przynajmniej w tym, 

co dotyczy ich ducha, który nadal będzie wierzył, pokładał nadzieję, kochał 

ponad wszystko Boga i bliźniego. Pozostaną przez to w Bogu przez wieki 

wieków!  

Raj został już uwolniony od tych pysznych pesymistów, którzy widzieli mroczne 

[punkty] w najbardziej świetlistych dziełach Bożych. Podobnie na ziemi 

pesymiści widzą mroki także w najbardziej czystych i promiennych czynach 

człowieka. Skazują w ten sposób samych siebie na ciemne więzienie, które 
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prowadzi w końcu do mroków królestwa piekielnego: królestwa Zaprzeczenia. 

Pesymizm bowiem także jest Zaprzeczeniem.  

Bóg zatem powołał do istnienia Stworzenie. Dla zrozumienia chwalebnej 

tajemnicy Naszego bytu w Trójcy Jedynego trzeba umieć wierzyć i widzieć, że 

na początku było Słowo i że było przy Bogu, zjednoczone przez najdoskonalszą 

Miłość. Mogą ją rozlewać tylko dwie [Osoby], będące [Osobami] Boskimi, a 

jednak Jedynym [Bogiem]. Podobnie, aby widzieć stworzenie tym, czym jest, 

trzeba patrzeć na nie oczyma wiary, gdyż w swoim bycie ma ono niezatarty 

odblask swego Stwórcy, tak jak dziecko nosi w sobie niezatarty wpływ ojca. 

Zobaczymy wówczas, że także tu na początku [w człowieku w raju] było niebo 

oraz ziemia i potem było światło, porównywalne do miłości. Albowiem światłość 

jest radością, tak jak jest nią miłość. Światło jest atmosferą Raju. I bezcielesny 

Byt, którym jest Bóg, jest Światłością. On jest Ojcem każdego światła 

intelektualnego, uczuciowego, materialnego, duchowego, zarówno w Niebie jak 

i na ziemi.  

Na początku było niebo i ziemia. Im zostało dane światło i dla światła wszystko 

zostało stworzone. I jak w najwyższym Niebie zostały oddzielone duchy 

światłości od duchów ciemności, tak w stworzeniu zostały oddzielone ciemności 

od światła i został uczyniony Dzień i Noc. I pierwszy dzień stworzenia miał swój 

poranek, swój wieczór, południe i północ. Kiedy zaś światłość – [czyli] uśmiech 

Boga – powróciła po nocy, ręka Boża, Jego potężna wola, rozciągnęła się nad 

ziemią bezkształtną i pustą. Rozciągnęła się na niebie, na którym błąkały się 

wody: jeden z żywiołów wolnych w chaosie. [Bóg] zechciał [wtedy], żeby 

firmament oddzielił nieuporządkowane błąkanie się wód między niebem i 

ziemią, ażeby był zasłoną dla oślepiających blasków rajskich, miarą dla wód 

górnych, aby na wrzenie metali i atomów nie zstępowały potopy, zmywając i 
rozdzielając to, co Bóg jednoczył.  

Na niebie został wprowadzony porządek. I porządek był na ziemi – na rozkaz, 

który Bóg wypowiedział do wód rozlanych na ziemi. I powstało morze. Oto ono. 

Na nim – jak i na firmamencie – jest wypisane: “Bóg istnieje”. Jakikolwiek nie 

byłby intelekt człowieka, jego wiara lub jego niewiara, [stojąc] nad tą stronicą, 

musi wierzyć. Na niej bowiem jaśnieje cząstka nieskończoności, którą jest Bóg. 

Ona świadczy o Jego potędze. Żadna potęga ludzka ani żadne naturalne 

uporządkowanie żywiołów nie mogą powtórzyć, choćby nawet w najmniejszej 

mierze, podobnego cudu. [Człowiek musi] wierzyć nie tylko w potęgę, ale i w 

dobroć Pana. On bowiem poprzez to morze daje pokarm i drogi człowiekowi; 

daje sole lecznicze, łagodzi [żar] słońca; daje przestrzeń wiatrom, a siew 

ziemiom oddalonym od siebie; daje głos nawałnicom, aby przypominały Ojca tej 

mrówce, którą jest człowiek wobec Nieskończonego; daje sposób wznoszenia 
się do najwyższych sfer, dzięki kontemplowaniu wzniosłych widoków.  

W stworzeniu, które całe jest świadectwem Boga, są trzy rzeczy, które 

najwięcej o Nim mówią: światło, firmament i morze. Porządek astralny i 

meteorologiczny to odblask Boskiego Ładu. Światło potrafił stworzyć tylko Bóg. 

Morze to potęga, którą tylko Bóg – po stworzeniu jej – potrafił umieścić w 

mocnych granicach. Dał mu ruch i głos, nie pozwalając jednak, by przez to – 

jako gwałtowny i nieuporządkowany żywioł – wyrządzał szkodę ziemi, która go 

nosi na swojej powierzchni.  

Przenikajcie tajemnicę światła, które nigdy się nie wyczerpuje. Podnieście 

wzrok na nieboskłon, na którym śmieją się gwiazdy i planety. Spuśćcie wzrok na 

morze. Zobaczcie je, czym jest: nie rozdzieleniem, lecz mostem pomiędzy 

ludźmi żyjącymi na innych brzegach. Są niewidoczni, nieznani jeszcze, ale 

trzeba wierzyć, że tam są, dlatego że istnieje to morze. Bóg nie czyni niczego 

bez celu. Nie stworzyłby tej nieskończoności, gdyby jej nie ograniczały – tam, 
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poza horyzontem, przeszkadzającym nam widzieć – inne ziemie, zaludnione 

przez innych ludzi. Wszyscy oni pochodzą od jedynego Boga. Zaprowadziła ich 

tam, przez nawałnice i prądy morskie, wola Boża, aby zaludniali ziemie i 

kontynenty. I to morze nosi w swych bałwanach, w swoich falach i przypływach 

odległe wezwania. Jest drogą, a nie oddzieleniem. Dręczący niepokój, który daje 

słodką udrękę Janowi, to wezwanie odległych braci. Im bardziej duch staje się 

panem ciała, tym bardziej jest zdolny usłyszeć głosy duchów. Istnieje między 

nimi jedność także wtedy, gdy są rozdzielone, podobnie jak gałęzie wyrosłe z 

jednego jedynego pnia są połączone, nawet jeśli jedna już nie widzi drugiej z 

powodu przeszkody, która staje między nimi. Patrzcie na morze oczyma światła. 

Zobaczycie tam liczne ziemie rozsiane na jego plażach, u jego granic i także 

liczne kraje w głębi [lądu]. Ze wszystkich zaś dociera okrzyk: “Przyjdźcie! 

Przynieście nam Światłość, którą posiadacie. Przynieście nam Życie, które jest 

wam dawane. Powiedzcie naszemu sercu słowo, którego nie znamy, ale o 

którym wiemy, że jest fundamentem kosmosu: miłość. Nauczcie nas odczytywać 

słowo, które widzimy rysujące się na nieskończonych stronicach firmamentu i 

morza: Bóg. Oświećcie nas, bo czujemy, że istnieje światłość jeszcze bardziej 

prawdziwa niż to światło, które czerwieni niebiosa i czyni morze [podobnym do] 

klejnotów. Dajcie naszym ciemnościom Światłość, którą Bóg wam przekazał po 

zrodzeniu jej z miłości. On wam ją dał, ale dla wszystkich – tak samo jak jej 

udzielił gwiazdom, żeby ją dawały ziemi. Wy – to gwiazdy, my [jesteśmy] 

prochem. Ukształtujcie nas jednak, tak jak Stwórca stworzył przy pomocy 

prochu ziemię, aby człowiek ją zaludnił, uwielbiając Go teraz i zawsze, aż 

nadejdzie godzina, kiedy już ziemi nie będzie, lecz przyjdzie Królestwo: 

Królestwo światła, miłości, pokoju. Tak jak wam Bóg żyjący powiedział, że się 

stanie. My bowiem także jesteśmy dziećmi tego Boga i chcemy poznać naszego 

Ojca. 

I umiejcie iść drogami nieskończoności. Bez lęków i bez oburzenia. Na 

spotkanie z tymi, którzy wołają i płaczą; ku tym, którzy wam zadadzą także ból, 

bo słyszą Boga, ale nie potrafią Go czcić. Oni jednak dadzą wam także chwałę, 

gdyż będziecie tym więksi, im bardziej – posiadając miłość – będziecie umieli ją 
dawać, prowadząc do Prawdy narody, które [jej] oczekują.” 

Tak mówił Jezus, o wiele lepiej niż ja to uczyniłem, ale taka przynajmniej była 

Jego myśl» [– kończy mówić Jan.] 

«Janie, dokładnie powtórzyłeś słowa Nauczyciela. Pominąłeś jedynie to, co 

powiedział o twojej mocy pojmowania Boga, dzięki wspaniałemu darowi z twej 

własnej osoby. Jesteś dobry, Janie. Najlepszy z nas! Pokonaliśmy drogę, nawet 

tego nie zauważając. Oto Nazaret na wzgórzach. Nauczyciel patrzy na nas i 
uśmiecha się. Podejdźmy do Niego szybko, żeby razem wejść do miasta.» 

«Dziękuję ci, Janie – mówi Najświętsza Panna – zrobiłeś wielki prezent Matce.» 

«Ja też [dziękuję]. Także przed biedną Marią otwarłeś nieskończone 
horyzonty...» 

«O czym tak wiele rozmawiacie?» – pyta Jezus nadchodzących. 

«Jan powtórzył nam Twoją przemowę [wygłoszoną] na Taborze. Doskonale. I 

byliśmy z tego powodu szczęśliwi.» 

«Jestem radosny, że Matka ją usłyszała – Ona, która nosi imię, któremu morze 

nie jest obce, i posiada miłość tak wielką, jak morze.» 

«Mój Synu, Ty ją posiadasz jako Człowiek, a to jeszcze nic w porównaniu z Twą 

nieskończoną miłością Słowa Bożego. Mój słodki Jezu!» 
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«Chodź, Mamo, ze Mną, jak wtedy gdy wracaliśmy z Kany lub z Jerozolimy, gdy 

byłem mały i trzymałaś Mnie za rękę.» 

I spoglądają na Siebie z miłością. 

108. JEZUS W NAZARECIE 

Napisane 6 sierpnia 1945. A, 5941-5953 

Pierwszy postój, jaki Jezus zrobił w Nazarecie, był w domu Alfeusza. Właśnie 

ma wejść do ogrodu, kiedy spotyka Marię Alfeuszową, wychodzącą z dwoma 
miedzianymi amforami, aby pójść do źródła. 

«Pokój tobie, Mario!» – mówi Jezus i całuje Swą krewną, która – jak zawsze 

serdeczna – całuje Go z okrzykiem radości. 

«To będzie z pewnością dzień pokoju i radości, mój Jezu, bo Ty przybyłeś! O, 

moi ukochani synowie! Jaka to radość dla waszej mamy widzieć was!» – i całuje 
serdecznie swoich dwóch synów, którzy znaleźli się natychmiast za Jezusem.  

«Zostaniecie dziś ze mną, prawda? Właśnie rozpaliłam piec na chleb. Miałam iść 

po wodę, aby już nie musieć przerywać pieczenia.» 

«Mamo, my pójdziemy» – mówią synowie, biorąc amfory. 

«Jakże oni są dobrzy, prawda, Jezu?» 

«Bardzo» – potwierdza Jezus. 

«Ale dla Ciebie też, prawda? Bo gdyby mieli Cię kochać mniej niż mnie, wtedy 

byliby mi mniej drodzy.» 

«Nie obawiaj się, Mario. Są dla Mnie samą radością.» 

«Jesteś sam? Maryja odeszła tak niespodziewanie... Ja też bym poszła. Była z 

niewiastą... uczennicą 

«Tak, z siostrą Marty.» 

«O! Niech Bóg będzie za to błogosławiony! Tak się o to modliłam! Gdzież ona 

jest?» 

«Oto ona, przybywa z Moją Matką, Martą i Zuzanną.» 

Rzeczywiście niewiasty są na zakręcie drogi. Za nimi idą apostołowie. Maria, 

małżonka Alfeusza, biegnie im na spotkanie i woła: 

«Jakże jestem szczęśliwa mając cię za siostrę! Powinnam powiedzieć: “córkę”, 

bo jesteś młoda, a ja – stara. Ale nazywam cię tym imieniem, które jest mi 

drogie, odkąd nazywam nim moją Maryję. Kochana! Chodź. Musisz być 

zmęczona... Ale z pewnością też szczęśliwa» – i całuje Magdalenę. Potem 
ujmuje ją za rękę, jakby chciała jeszcze bardziej dać jej odczuć, że ją kocha. 

Świeże piękno Magdaleny wydaje się jeszcze mocniejsze przy wyniszczonej 

sylwetce Marii Alfeuszowej. 

«Dziś wszyscy u mnie. Nie pozwolę wam odejść!» 

Mimo woli wymyka się jej wyznanie, z westchnieniem duszy: 
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«Jestem wciąż taka sama! Kiedy mojej szwagierki tu nie ma, spędzam dni w 

smutku i samotności.» 

«Twoi synowie są nieobecni?» – dopytuje się Marta. 

Maria Alfeuszowa czerwieni się i wzdycha: 

«Duszą – jeszcze tak. Być uczniem to jednoczy i dzieli... Ale jak ty, Mario, 

przyszłaś, tak i oni też przyjdą» – i ociera łzę.  

Patrzy na Jezusa, który przygląda się jej ze współczuciem. Usiłuje się do Niego 

uśmiechnąć, pytając: 

«To wymaga wiele czasu, prawda?» 

«Tak, Mario, ale ujrzysz ich.» 

«Miałam nadzieję... Po tym, jak Szymon... Ale następnie dowiedział się o 

innych... rzeczach i powrócił do swego wahania. Kochaj go mimo to, Jezu!» 

«Czy możesz w to wątpić?» 

Maria, rozmawiając cały czas, przygotowuje napoje dla wędrowców, głucha na 

słowa wszystkich osób, które mówią, iż nic im nie potrzeba. Jezus mówi: 

«Zostawmy uczennice w pokoju i pochodźmy po okolicach.» 

«Odchodzisz? Może przyjdą moi pozostali synowie?» 

«Zostanę jutro przez cały dzień. Będziemy więc razem. Teraz idę znaleźć 

przyjaciół. Pokój wam, niewiasty. Matko, żegnaj.» 

Nazaret jest już poruszony z powodu przybycia Jezusa i Marii z Magdali, która 

idzie z Nim. Są tacy, którzy spieszą do domu Marii Alfeuszowej. Inni – do domu 

Jezusa. Chcą Go zobaczyć. Znalazłszy Jego dom zamknięty wszyscy biegną do 

Jezusa, który przechodzi przez Nazaret i zdąża do centrum osady. Miasto jest 

wciąż zamknięte dla Nauczyciela. Po części ironiczne, po części nie 

dowierzające... Kilka grup ludzi jest otwarcie złośliwych. Ich uczucia ujawniają 

się w raniących zdaniach. Całe miasto idzie z ciekawości, lecz bez miłości, za 

swym wielkim Synem, którego nie pojmuje. Nawet w pytaniach, jakie Mu 

stawiają, nie ma miłości, lecz niedowierzanie i szyderstwo. On jednak nie 

okazuje, że to zauważa, i odpowiada łagodnie tym, którzy się do Niego 
odzywają. 

«Ty dajesz wszystkim... wydajesz się jednak synem, którego nic nie wiąże z 

ojczyzną, jej bowiem nic nie dajesz.» 

«Jestem tu, żeby dać to, o co prosicie.» 

«Ale wolisz nie przebywać tutaj. Być może jesteśmy większymi grzesznikami 

niż inni?» 

«Nie ma grzesznika tak wielkiego, żebym nie chciał go nawrócić. A wy nie 

jesteście większymi od innych.» 

«Nie mówisz jednak, że jesteśmy lepsi od innych. Dobry syn zawsze mówi, że 

jego matka jest lepsza od innych, nawet jeśli taka nie jest. Nazaret jest Ci być 
może macochą?» 
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«Ja nic nie mówię. Milczenie jest regułą miłości wobec innych i wobec siebie 

samego, kiedy nie można powiedzieć, że ktoś jest dobry, a kiedy nie chce się 

kłamać. Jednak pochwała dla was nadejdzie bardzo szybko, jeśli przyjmiecie 
Moją naukę.» 

«Chcesz więc, żebyśmy Cię podziwiali?» 

«Nie. Chcę tylko, żebyście Mnie słuchali i wierzyli Mi, dla dobra waszych dusz.» 

«Mów więc! Będziemy Cię słuchać.» 

«Powiedzcie Mi, o czym mam do was mówić.» 

Jakiś mężczyzna w wieku czterdziestu, może czterdziestu pięciu lat mówi: 

«Dobrze. Chciałbym, żebyś wszedł do synagogi i wyjaśnił mi pewną sprawę.» 

«Zaraz idę, Lewi» [– odpowiada mu Jezus.] 

Idą ku synagodze. Ludzie tłoczą się za Jezusem i przewodniczącym synagogi, 

wypełniając ją błyskawicznie. Przewodniczący bierze rulon i czyta: 

«”Córka faraona wyprowadziła się z miasta Dawidowego do domu, jaki dla niej 

zbudował, gdyż mówił: „Moja małżonka nie powinna mieszkać w domu Dawida, 

króla Izraela, który został uświęcony, gdy weszła doń Arka Pana‟.” Otóż 

chciałbym, żebyś mi powiedział, czy – według Ciebie – to postępowanie było 
słuszne czy nie i dlaczego.» 

«Bez żadnej wątpliwości było to słuszne, gdyż wymagał tego szacunek dla 

domu Dawida uświęconego przez to, że weszła tam Arka Pana» [– odpowiada 
Jezus.] 

«Czy jednak bycie małżonką Salomona nie czyniło córki faraona godną 

zamieszkiwania w domu Dawida? Czy małżonka nie staje się, zgodnie ze 

słowami Adama: “kością z kości” męża i “ciałem z ciała”? Jeśli tak jest, jak 

może profanować [dom], skoro nie profanuje małżonka?»  

«Jest powiedziane w pierwszej Księdze Ezdrasza: “Wyście popełnili 

przestępstwo, żeście za żony wzięli kobiety cudzoziemskie, powiększając przez 

to winę Izraela.” I to właśnie jest jedną z przyczyn bałwochwalstwa Salomona, 

że pojął za żony niewiasty cudzoziemskie. Bóg rzekł: One, kobiety 

cudzoziemskie, zepsułyby wasze serca i “odwiodłyby was ode Mnie, byście 

służyli bogom obcym.” Następstwa tego znamy» [– wyjaśnia Jezus.] 

«Jednak on się nie zepsuł poślubiwszy córkę faraona, skoro doszedł do 

słusznego osądzenia, że nie powinna ona pozostawać w uświęconym domu.» 

«Dobroci Bożej nie można zmierzyć naszą. Człowiek nie przebacza [drugiemu] 

po grzechu, chociaż on sam jest zawsze winny. Bóg nie jest nieprzejednany po 

pierwszym upadku, nie pozwala jednak by człowiek bezkarnie się utwierdzał w 

grzechu. Dlatego nie karze po pierwszym upadku, lecz przemawia wtedy do 

serca. Karze jednak, gdy Jego dobroć nie służy nawróceniu człowieka i jest 

rozumiana przez niego jako słabość. Wtedy zstępuje kara, gdyż z Boga nie 

można szydzić. Córka faraona, kość z jego kości i ciało z jego ciała, złożyła 

pierwsze ziarna zepsucia w serce mądrego [Salomona]. Wiecie zaś, że choroba 

wybucha nie wtedy, kiedy jeden jej zarodek jest we krwi, ale kiedy krew jest 

zepsuta przez liczne zarodki, które rozmnożyły się z pierwszego. Kiedy człowiek 

nisko upada, zawsze ma to początek w pozornie nieszkodliwej lekkomyślności. 

Potem zwiększa się pobłażliwość dla zła. Powstaje przyzwyczajenie do 

kompromisów z [głosem] sumienia, lekceważenie obowiązków i posłuszeństwa 
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wobec Boga. Stopniowo dochodzi się do wielkiego grzechu, którym dla 

Salomona było bałwochwalstwo. Wywołało to schizmę, której konsekwencje 
trwają nadal.» 

«Mówisz więc, że trzeba odnosić się z największą rozwagą i największym 

szacunkiem do rzeczy świętych?» 

«Bez wątpienia» [– stwierdza Jezus.]  

«Teraz wyjaśnij mi jeszcze jedno. Mówisz o Sobie: Słowo Boga. Czy to 

prawda?» 

«Jestem Nim. To On Mnie wysłał, abym głosił Dobrą Nowinę wszystkim ludziom 

i abym ich wykupił ze wszystkich ich grzechów.» 

«Zatem Ty – jeśli Nim jesteś – jesteś większy od Arki, gdyż Bóg nie byłby w 

chwale, która jest nad Arką, lecz w Tobie samym.» 

«Ty to mówisz. Taka jest prawda.» 

«Zatem dlaczego Siebie hańbisz?» 

«I po to, żeby Mi to powiedzieć przyprowadziłeś Mnie tutaj? Miałem jednak 

litość nad tobą oraz nad tym, który cię nakłonił do mówienia. Nie powinienem 

się usprawiedliwiać, gdyż wszelkie usprawiedliwianie się jest i tak daremne, bo 

niszczy je wasza zawiść. Wam jednak, którzy zarzucacie Mi brak miłości wobec 

was oraz hańbienie Mojej osoby, udzielę wyjaśnienia. Posłuchajcie. Wiem, do 

czego czynicie aluzję. Odpowiadam wam jednak: “Jesteście w błędzie”. Tak 

samo jak otwieram ramiona przed umierającymi, aby ich wprowadzić do życia i 

wzywam umarłych, aby im przywrócić życie, tak też otwieram ramiona przed 

tymi, którzy są bardziej konający, i wzywam tych, którzy są bardziej prawdziwie 

umarli: przed grzesznikami. [Czynię to], bo chcę ich przyprowadzić do Życia 

wiecznego i wskrzesić, jeśli już się rozkładają, aby już nie umierali. Powiem 
wam jednak przypowieść. 

Pewien człowiek, z powodu licznych występków, stał się trędowaty. Ludzie 

wydalili go ze społeczności i człowiek ten, w straszliwej samotności, rozmyślał 

nad swym stanem i grzechem, który go do niego doprowadził. Minęły jakże 

długie lata i w chwili, gdy najmniej się tego spodziewał, trąd ustąpił. Pan okazał 

mu miłosierdzie z powodu jego licznych modłów i łez. Cóż wtedy czyni 

człowiek? Czy może powrócić do domu, gdyż Bóg okazał mu miłosierdzie? Nie. 

Musi pokazać się kapłanowi. Ten, po badaniu go przez jakiś czas, dokonuje jego 

oczyszczenia po pierwszej ofierze z dwóch wróbli. A potem nie po jednym, lecz 

po dwóch praniach swych szat uzdrowiony człowiek powraca do kapłana z 

przepisanymi barankami bez skazy, z owieczką, mąką i oliwą. Kapłan prowadzi 

go wtedy do bramy Sanktuarium. I oto człowiek jest – [zgodnie z] religijnym 

[obrzędem] – przyjęty na nowo do ludu Izraela. Powiedzcie Mi jednak: kiedy 

człowiek [uzdrowiony z trądu] po raz pierwszy udaje się do kapłana, po co tam 
idzie?» 

«Aby zostać oczyszczonym po raz pierwszy i aby móc dopełnić największego 

oczyszczenia, które włącza go na nowo do ludu świętego!» 

«Dobrze powiedzieliście. Zatem nie jest całkiem oczyszczony?» 

«O, nie! Jeszcze wiele mu brak do oczyszczenia fizycznego i duchowego.» 

«Dlaczego więc ośmiela się podejść do kapłana za pierwszym razem, kiedy jest 

całkiem nieczysty, a za drugim razem – zbliżyć się nawet do Sanktuarium?» 
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«Dlatego że kapłan jest środkiem koniecznym, żeby zostać przyjętym na nowo 

pomiędzy żyjących.» 

«A Sanktuarium?» 

«Dlatego że jedynie Bóg może zniweczyć winy i [trzeba] mieć wiarę i wierzyć, 

że za świętą Zasłoną Bóg spoczywa w Swej chwale, udzielając stamtąd Swego 
przebaczenia.» 

«Zatem uzdrowiony trędowaty nie jest jeszcze bez winy, gdy podchodzi do 

kapłana i do Sanktuarium?» 

«Oczywiście, że nie!» 

«Ludzie o myśli wykrzywionej i nieprzejrzystym sercu, dlaczego Mnie 

oskarżacie, kiedy Ja, Kapłan i Sanktuarium, pozwalam podchodzić do Mnie 

duchowo trędowatym? Dlaczego, osądzając, używacie podwójnej miary? Tak, 

przyszła do Mnie niewiasta, która była zgubiona... i Lewi - celnik, obecny tu 

teraz z nową duszą i nową funkcją... A przed nimi przyszli jeszcze inni 

mężczyźni oraz inne niewiasty i są teraz u Mego boku. Mogą tu być, bo zostali 

ponownie przyjęci do ludu Pana. Przyprowadziła ich do Mnie wola Boga, który 

dał Mi moc sądzić i rozgrzeszać. Profanacja byłaby wtedy, gdyby pozostawało w 

nich bałwochwalstwo, jak pozostawało ono w córce faraona. Nie ma jednak 

profanacji, gdyż przyjęli doktrynę, którą przyniosłem na ziemię, i przez nią 
zostali wskrzeszeni do Łaski Pana. 

Ludzie z Nazaretu, którzy zastawiacie na Mnie pułapki, gdyż nie wydaje się wam 

możliwe, żeby mieszkała we Mnie prawdziwa Mądrość i Sprawiedliwość Słowa 

Ojca, powiadam wam: “Naśladujcie tych grzeszników”. Zaprawdę oni was 

przewyższają, gdy chodzi o przychodzenie do Prawdy. I mówię wam też: “Nie 

uciekajcie się do hańbiących wybiegów, aby Mi się przeciwstawić”. Nie czyńcie 

tego. Pytajcie, a dam wam Słowo życia, jak daję je wszystkim przychodzącym 

do Mnie. Przyjmijcie Mnie jako syna tej naszej ziemi. Ja nie chowam do was 

urazy. Moje ręce pełne są serdeczności, a Moje serce pragnie was pouczyć i 

uszczęśliwić – do tego stopnia, że jeśli chcecie, spędzę szabat z wami, żeby was 
pouczyć o Nowym Prawie.» 

Ludzie nie są ze sobą zgodni. Jednak bierze górę ciekawość lub miłość i wielu 

krzyczy: 

«Tak, tak. Przyjdź tutaj jutro. Posłuchamy Ciebie.» 

«Będę się modlił, żeby tej nocy opadła skorupa, która zatwardza wam serca, 

aby opadły też wszelkie uprzedzenia, abyście uwolnieni potrafili pojąć Głos 

Boga. Przynosi On Ewangelię całej ziemi, lecz pragnie, żeby pierwszą okolicą 
zdolną ją przyjąć było miasto, w którym wzrastałem. Pokój wam wszystkim.»  

109. SZABAT W SYNAGODZE W NAZARECIE [por. Mk 6,1-6] 

Napisane 7 sierpnia 1945. A, 5954-5985 

To znowu synagoga w Nazarecie, tym razem w dniu szabatu. Jezus przeczytał 

mowę przeciw Abimelekowi i kończy na słowach: «... niech ogień wyjdzie z 
krzewu cierniowego i niech spali cedry libańskie.» 

Potem oddaje rulon przewodniczącemu synagogi. 

«Reszty nie przeczytasz? To byłoby dobre dla zrozumienia mowy» – mówi mu 

przewodniczący. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#1
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«To nie jest konieczne. Czas Abimeleka jest odległy. Ja odnoszę antyczną mowę 

do czasu obecnego. Posłuchaj, ludu Nazaretu.  

Znacie już z pouczeń przewodniczącego waszej synagogi zastosowanie mowy 

przeciw Abimelekowi. Rzeczywiście, został on w swoim czasie pouczony przez 

rabbiego, a ten – przez innego rabbiego i tak było przez wieki. Zawsze w ten 
sam sposób i z takimi samymi wnioskami... 

Ode Mnie usłyszycie inne wyjaśnienie. I proszę was też, żebyście potrafili 

posłużyć się swą inteligencją: nie bądźcie jak liny oplecione na wyciągu studni, 

które – dopóki się nie zużyją – dopóty przesuwają się z krążka do wody i z wody 

do krążka, nie mogąc nigdy nic zmienić. Człowiek nie jest uwiązaną liną ani 

narzędziem mechanicznym. Człowiek jest wyposażony w inteligentny mózg i 
musi się nim posługiwać, zgodnie z potrzebami i okolicznościami. 

O ile litery słów są wieczne, to okoliczności się zmieniają. Biedni nauczyciele, 

którzy nie potrafią zadać sobie radosnego trudu, aby za każdym razem 

wyprowadzić z nich nowe pouczenie, to znaczy [ukazać] ducha, którego słowa 

dawne i mądre zawsze zachowują. Są podobni do echa, które potrafi tylko 
powtarzać dziesiątki razy jedno i to samo słowo, nie dodając nic od siebie.  

Drzewa, to znaczy ludzie – przedstawieni przez las, gdzie są zebrane wszystkie 

gatunki drzew, krzewów, traw – odczuwają potrzebę prowadzenia przez kogoś, 

kto bierze na siebie wszelką chwałę, ale też, i to jest ciężar o wiele większy, 

wszystkie zobowiązania władzy, odpowiedzialność za szczęście lub nieszczęście 

poddanych, odpowiedzialność wobec podwładnych, wobec sąsiednich ludów i – 

co jest przerażające – wobec Boga. Albowiem korony lub wysokie stanowiska 

społeczne, chociaż są dawane, to prawda, przez ludzi, to jednak – za 

zezwoleniem Boga. Bez dopuszczenia przez Niego żadna siła ludzka nie może 

się narzucić. To właśnie wyjaśnia zmiany nie do pomyślenia i nieprzewidziane 

dynastii, które wydawały się wieczne, oraz władz pozornie nietykalnych. 

Przekroczywszy jednak miarę w tym, że były karą dla ludów lub 

doświadczeniem dla ludów, zostały przez nie – za pozwoleniem Boga – obalone, 
stając się niczym, prochem, a czasami brudem obrzydliwych ścieków.  

Powiedziałem: ludy odczuwają potrzebę wybrania sobie kogoś, kto się obarczy 

wszystkimi formami odpowiedzialności wobec podwładnych, wobec sąsiednich 
narodów i wobec Boga, co jest ze wszystkiego najbardziej przerażające. 

Sąd historii jest straszny. Daremnie ludy usiłują go zmienić dla [jakichś] 

korzyści. Wydarzenia bowiem i ludy przyszłe doprowadzą go do pierwszej, 

straszliwej prawdy. Jednak jeszcze gorszy jest sąd Boży. Nie dopuszcza on 

nacisku przez cokolwiek i nie jest podatny na zmiany humoru i osądu, czemu 

zbyt często [ulegają] ludzie. Jeszcze mniej jest on podatny na błędy osądu. 

Trzeba więc, by wybrani na przywódców narodów i twórców historii działali ze 

sprawiedliwością heroiczną, właściwą świętym, aby nie zostać zniesławionymi 

w wiekach przyszłych i ukaranymi przez Boga na wieki wieków.  

Ale powróćmy do opowiadania [odnoszącego się] do Abimeleka. 

Drzewa więc zechciały wybrać króla i poszły do oliwki. Ona jest drzewem 

świętym i poświęconym z powodu używania oliwy do [obrzędów] 

nadprzyrodzonych. Płonie ona przed Panem i zajmuje miejsce przeważające w 

dziesięcinach i ofiarach; dostarcza oliwy dla wykonania świętego balsamu do 

namaszczania ołtarza, kapłanów i królów; zstępuje ze swymi właściwościami, 

można powiedzieć cudotwórczymi, na ciała [zdrowe] lub chore. Oliwka 

odpowiedziała więc: “Jakże mogłabym się wyrzec mego powołania świętego i 

nadprzyrodzonego, aby zniżyć się do spraw tej ziemi?” 
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O! Słodka odpowiedzi oliwki! Dlaczegóż nie uczą się jej i nie praktykują jej ci 

wszyscy, których Bóg wybiera do świętej misji – przynajmniej oni? 

Powiedziałem: przynajmniej. [Tak,] gdyż naprawdę trzeba, żeby wypowiadał ją 

każdy człowiek, ażeby odpowiedzieć na podszepty demona, gdyż każdy człowiek 

jest królem i synem Boga, wyposażonym w duszę. Ona to czyni go takim: 

królewskim, w końcu zaś Boskim, powołanym do nadprzyrodzonego celu. 

[Człowiek] ma duszę, będącą ołtarzem i siedzibą. Ołtarzem Boga i siedzibą, do 

której zstępuje Ojciec Niebieski, aby doznawać miłości i szacunku od tego, kto 

jest synem i poddanym. Każdy człowiek ma duszę. Każda zaś dusza, będąc 

ołtarzem, czyni człowieka – który ją posiada – kapłanem, strażnikiem ołtarza. W 
Księdze Kapłańskiej jest powiedziane: “Niechaj się kapłan nie zanieczyszcza”. 

Człowiek zatem powinien obowiązkowo odpowiedzieć na pokusę demona, 

świata i ciała: “Czy mam zaprzestać być [istotą zajętą sprawami] ducha, żeby 
się zająć rzeczami materialnymi i takimi, które prowadzą do grzechu?” 

Drzewa poszły potem do figowca, zachęcając go do królowania nad nimi. 

Figowiec jednak im odrzekł: “Czyż mam się wyrzec mojej słodyczy i moich tak 

wybornych owoców, ażeby się stać waszym królem?”  

Wielu zwraca się ku komuś łagodnemu, aby go mieć za króla. [Czynią to] nie 

tyle z powodu podziwu dla jego słodyczy, ile przez nadzieję, że dzięki swej 

łagodności stanie się on królem komediantem, od którego będzie się można 

spodziewać przyzwolenia na wszystko i wobec którego nigdy nie będzie się 
skrępowanym pod żadnym względem.  

Jednak łagodność nie jest słabością – to dobroć. Ona jest sprawiedliwa, 

inteligentna, mocna. Nigdy nie mylcie łagodności ze słabością. Pierwsza jest 

cnotą, druga zaś – wadą. Ponieważ zaś jest cnotą, udziela człowiekowi, który ją 

posiada, prawości sumienia. Ta pozwala mu wytrwać w pokusach i zwodzeniach 

przez ludzi, usiłujących go skierować ku ich sprawom, nie będącym sprawami 
Boga. Ona pozostaje za wszelką cenę wierna swoim zobowiązaniom. 

Człowiek łagodny nigdy nie odrzuci szorstko nagan bliźniego. Nigdy nie 

odepchnie brutalnie kogoś, kto czegoś się domaga, lecz wybaczając i 

uśmiechając się, zawsze powie: ”Bracie, pozostaw mnie mojemu słodkiemu 

powołaniu. Jestem tutaj, żeby cię pocieszyć i pomóc ci. Jednak nie mogę stać się 

królem takim, o jakim ty myślisz. Troszczę się bowiem i zajmuję się jedyną 
władzą królewską i duchową: dla duszy mojej i twojej.” 

Drzewa poszły do winnego krzewu i poprosiły go, żeby był nad nimi królem. 

Winny krzew odpowiedział jednak: “Jakże mógłbym się wyrzec bycia radością i 
umocnieniem, żeby stać się waszym królem?” 

Bycie królem prawie zawsze prowadzi do zaciemnienia ducha z powodu 

odpowiedzialności i wyrzutów sumienia. Rzadszy bowiem niż czarny diament 

jest król, który nie grzeszy i nie doznaje wyrzutów sumienia. Władza kusi, gdyż 

z daleka błyszczy jak latarnia, lecz kiedy się ją osiąga, zauważa się, że jest ona 
światłem świetlika, a nie – gwiazdy.  

I jeszcze [jedno]: władza jest mocą związaną tysiącami lin tysiąca interesów, 

które burzą się wokół króla. Korzyści pochlebców, korzyści sprzymierzeńców, 

korzyści osobiste i krewnych... Iluż królów przysięga sobie, kiedy ich oliwa 

konsekruje: “ja będę bezstronny”, a potem nie umieją być takimi? To jak 

potężne drzewo, które się nie buntuje wobec pierwszego objęcia młodego i 

delikatnego bluszczu i mówi: “On jest tak słaby, że nie może mi zaszkodzić”. 

Nawet podoba mu się, że jest nim opleciony i że jest jego obrońcą, 

podtrzymującym go we wzrastaniu. Często – mógłbym nawet rzec: zawsze – 

król ulega pierwszemu uściskowi korzyści pochlebcy, sprzymierzeńca, swej 
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własnej lub krewnego, który się do niego zwraca, i podoba mu się być 

szczodrym opiekunem. “To tak niewiele!” – mówi sobie, gdy sumienie krzyczy 

do niego: “Strzeż się!”. Myśli, że to nie może mu zaszkodzić: ani jego władzy, 

ani jego reputacji. Drzewo także tak sądzi. Przychodzi jednak dzień, kiedy 

bluszcz, gałąź po gałęzi – rosnąc w siłę, wydłużając się, wzrastając z powodu 

swego żarłocznego wysysania soków z gleby i wspinając się na podbój światła i 

słońca – obejmuje całe mocne drzewo, uciska je, dusi i zabija. A był tak słaby! A 
ono było takie silne! 

Z królami jest tak samo. Pierwszy kompromis w odniesieniu do własnej misji, 

pierwsze wzruszenie ramionami na głos sumienia, gdyż pochwały są słodkie, a 

uchodzenie za opiekuna, którego się szuka, jest takie miłe... I przychodzi 

chwila, w której król nie rządzi już, lecz rządzą interesy innych i więżą go, 

kneblują mu usta – aż do uduszenia. I usuwają go, bo – stawszy się tak silnymi 
jak on – widzą, że jemu nie śpieszy się umierać. 

Zwykły człowiek także – będąc zawsze królem w swoim duchu – gubi się, gdy 

przyjmuje władzę królewską, [daną mu przez] mniejszość, z pychy, z chciwości. 

I traci duchowy pokój, który pochodzi z jedności z Bogiem. Demon bowiem, 

świat i ciało mogą dać władzę i radość złudne, lecz kosztem radości duchowej, 

która pochodzi ze związku z Bogiem. Zasłużycie na radość i siłę ubogich 

duchem, jeśli powiecie: “Jakże mogę przyjąć władzę królewską nad niższym 

bytem, skoro – doszedłszy do sprzymierzenia się z wami – tracę siłę i 
wewnętrzną radość oraz Niebo i prawdziwą godność królewską?” 

I mogą jeszcze powiedzieć ci błogosławieni ubodzy w duchu, dla których celem 

jest posiadanie Królestwa Niebieskiego, którzy gardzą wszelkim bogactwem nie 

będącym tym królestwem... oni mogą także powiedzieć: “A jakże moglibyśmy 

dojść do pomniejszenia naszej misji? Ona polega na sprawianiu, że dojrzeją 

soki wzmacniające, niosące radość ludziom, naszym braciom. Oni żyją na 

jałowej pustyni zwierzęcości i potrzebują zaspokojenia pragnienia, żeby nie 

umrzeć; potrzebują napojenia życiodajnymi sokami, jak dziecko pozbawione 

karmicielki. Jesteśmy karmicielami ludzkości, która utraciła pierś Boga, która 

błądzi, bezpłodna i chora. Gdybyśmy jej nie dali pewności, że istnieje Życie, 

Radość, Wolność, Pokój, gdyby ona nas nie znalazła – nas, trudzących się 

radośnie w wolności od wszelkich ziemskich przywiązań – doszłaby zrozpaczona 

do śmierci, do czarnego zwątpienia. Nie możemy odrzucić tej miłosiernej miłości 
dla nędznej korzyści.” 

Drzewa poszły więc do krzewu cierniowego. On ich nie odrzucił, lecz 

przedstawił im surowy układ: “Jeśli mnie chcecie na króla, przyjdźcie pod moje 

[gałęzie]. Jeśli jednak, po wybraniu mnie, nie zechcecie tego zrobić, ja uczynię z 
każdego ciernia palącą męczarnię i wszystkich was spalę, nawet cedry Libanu.” 

Oto godność królewska, na którą świat patrzy jak na prawdziwą! Zepsuta 

ludzkość bierze tyranię i okrucieństwo za prawdziwą godność królewską, 

uznając łagodność i dobroć za głupotę i niskie uczucia. Człowiek nie 

podporządkowuje się Dobru, lecz poddaje się Złu. Jest nim urzeczony i w 
rezultacie palony. 

Oto opowiadanie o Abimeleku. 

Proponuję wam jeszcze inne, nie tak odległe i nie o dawnych wydarzeniach, lecz 

o czymś bliskim, teraźniejszym. 

Oto zwierzęta pomyślały, żeby wybrać króla. Jako przebiegłe postanowiły 

wybrać zwierzę, które nie budziłoby w nich lęku swoją siłą lub okrucieństwem. 

Odrzuciły więc lwa i wszystkie koty. Oświadczyły też, że nie chcą orłów z 

powodu ich dziobów ani żadnych ptaków drapieżnych. Nie dowierzały koniowi, 
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który z powodu swej szybkości mógł je dogonić i zobaczyć, co robią. Jeszcze 

mniej ufały osłu, którego cierpliwość znały, lecz również – nagłe furie i mocne 

kopyta. Były przerażone na myśl o posiadaniu za króla małpy, gdyż jest zbyt 

inteligentna i mściwa. Tłumacząc, że wąż poddał się szatanowi dla zwiedzenia 

człowieka, oświadczyły, że nie chcą go za króla, pomimo jego pełnych wdzięku 

barw i elegancji jego ruchów. W rzeczywistości nie chciały go, bo znały jego 

cichy chód, wielką moc jego mięśni i budzące lęk działanie jadu. Przyjąć za króla 

byka lub inne zwierzę uzbrojone w ostre rogi? Ojej! “Diabeł ma je także” – 

mówią. Pomyślały: “Jeśli pewnego dnia zbuntujemy się, on nas pozabija swymi 
rogami.” 

Po bezskutecznych poszukiwaniach ujrzały jagnię, tłuste i białe, które radośnie 

igrało na łące i ssało nabrzmiałą matczyną pierś. Nie miało rogów, lecz – oczy 

łagodne jak kwietniowe niebo. Łagodne i proste. Z wszystkiego było 

zadowolone: z wody w małym strumyku, z którego piło zanurzając w nim swój 

mały różowy pyszczek; z kwiatów o rozmaitych smakach, które podobały się 

jego oku i podniebieniu; z gęstej trawy, w której przyjemnie było się położyć po 

najedzeniu się; i z obłoków, które wyglądały jak inne baranki, swawolące w 

górze, ponad lazurowymi łąkami, i które je zachęcały do zabawy: do biegania po 

łące, tak jak one [biegały] po niebie. [Jagnię było zadowolone] zwłaszcza z 

pieszczot matki, która mu pozwalała jeszcze possać swego ciepłego mleka i 

lizała jego białą sierść swym różowym językiem. [Cieszyło się] z zagrody, 

dobrze strzeżonej i osłoniętej przed wiatrem, z miękkiej i pachnącej ściółki, na 
której miło było spać blisko matki. 

“Łatwo je zadowolić. Nie ma uzbrojenia ani trucizny. Jest prostoduszne. 

Uczyńmy je królem.” 

I uczynili je królem. Chełpili się nim, gdyż było piękne i dobre, podziwiane przez 

sąsiednie ludy. Poddani zaś kochali je z powodu jego cierpliwej łagodności. 

Mijał czas. Jagnię stało się baranem i rzekło: “Teraz nadszedł czas prawdziwego 

rządzenia. Teraz posiadam pełną znajomość mojej misji. Wola Boga – który 

pozwolił, że zostałem wybrany królem – uformowała mnie do tej misji, dając mi 

zdolność królowania. Jest więc słuszne, żebym wypełniał to w sposób doskonały 
– także z tego [powodu], żeby nie zlekceważyć darów Bożych.” 

Widząc swoich poddanych, którzy czynili rzeczy przeciwne szlachetności 

obyczajów, miłości, łagodności, wierności, umiarkowaniu, posłuszeństwu, 

szacunkowi, roztropności i tak dalej, podniósł głos, żeby ich skarcić. 

Jego poddani wydrwili jego mądre i łagodne beczenie, które nie wywoływało 

lęku jak odgłos kotów czy krzyk sępów, spadających w szybkim locie na swą 

zdobycz, ani jak syk węża, ani nawet jak szczekanie psa, wywołujące strach. 

Jagnię, stawszy się baranem, nie ograniczyło się do beczenia. Poszło odnaleźć 

winnych, żeby ich przywołać do porządku. Jednak wąż wśliznął się między jego 

nogi. Orzeł wzbił się w górę, zostawiając go samego. Koty, podchodząc cicho na 

swych łapach, potrącały go, mówiąc: “Widzisz, co jest w naszych cichych 

łapach, które na razie tylko cię trącają? Pazury”. Konie i różne biegające 

zwierzęta zaczęły krążyć wokół niego galopem, ośmieszając go. Wielkie słonie i 

inne gruboskórne [istoty] uderzeniem pysków rzucały nim to tu, to tam, małpy 
zaś z wysokości drzew ciskały w niego swymi pociskami. 

Jagnię, które się stało baranem, zaniepokoiło się wreszcie i powiedziało: “Nie 

chciałem posługiwać się moimi rogami ani moją siłą, chociaż ja też mam siłę w 

karku i przyjmie się ją za wzór dla pokonywania przeszkód w czasie wojen. Nie 

chciałem się nimi posługiwać, gdyż wolałem użyć miłości i przekonywania. 

Skoro jednak atakujecie mnie tą bronią, to i ja posłużę się moją siłą. Chociaż wy 
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uchybiacie waszemu obowiązkowi wobec mnie i wobec Boga, to ja nie uchybię 

mojemu zobowiązaniu wobec Boga i wobec was. Zostałem postawiony na tym 

miejscu przez was i przez Boga, aby was doprowadzić do Sprawiedliwości i 
Dobra. I chcę, żeby królowała tu Sprawiedliwość i Dobroć, to znaczy – Ład.” 

I posłużył się swymi rogami dla ukarania – lekko, gdyż był dobry – uporczywego 

kundla, który stale naprzykrzał się sąsiadom. Potem swym silnym karkiem 

wywalił drzwi nory, w której żarłoczna i samolubna świnia zgromadziła zapasy 

żywności, krzywdząc innych. Powalił też krzew lian, wybrany przez dwie 
rozpustne małpy dla swej zakazanej miłości. 

“Ten król stał się zbyt mocny. On chce naprawdę królować. Chce koniecznie, 

żebyśmy żyli cnotliwie. To nam się nie podoba. Trzeba go obalić.” – 
zdecydowały [zwierzęta]. 

Jednak jedna przebiegła mała małpa poradziła im: “Uczyńmy to, ale pod 

pozorami słusznego powodu. W przeciwnym razie będziemy wyglądać nędznie 

w oczach ludów i staniemy się obrzydliwością w oczach Bożych. Śledźmy więc 

każde działanie jagnięcia, które stało się baranem, żeby móc go oskarżyć z 
[zachowaniem] pozorów sprawiedliwości.” 

“Ja o tym pomyślę” – powiedział wąż. 

“I ja też” – rzekł koczkodan. 

Jeden wśliznął się między trawy, drugi zaś pozostał wysoko na drzewach. Nie 

tracili z oczu jagnięcia, które stało się baranem. Każdego wieczora, po trudach 

swej misji, oddalał się on na spoczynek i żeby rozmyślać nad środkami, jakie 

zastosować, oraz nad słowami, jakich użyć dla opanowania buntu i zwalczenia 

grzechów swych poddanych. Oni zaś – z wyjątkiem kilku osób szlachetnych i 

wiernych – gromadzili się, by wysłuchać relacji dwóch szpiegów i dwóch 
zdrajców. Istotnie bowiem nimi byli. 

Wąż mówił swemu królowi: “Chodzę za tobą, gdyż cię kocham. Gdybym ujrzał, 

że ktoś cię atakuje, obronię cię.” 

Koczkodan mówił swemu królowi: “Jakże cię podziwiam! Chcę ci pomagać. 

Spójrz: stąd widzę, że za łąką ktoś właśnie grzeszy. Biegnij [tam]!” Potem zaś 

mówił do swych towarzyszy: “Dzisiaj także wziął udział w uczcie pewnych 

grzeszników. Udawał, że idzie tam, żeby ich nawrócić, a naprawdę to później 
stał się uczestnikiem ich hulanki.” 

A wąż donosił: “On chodził nawet do tych, którzy nie są z jego narodu, 

odwiedzał motyle, muchy i lepkie ślimaki. To niewierność. Utrzymuje kontakty z 
obcymi nieczystymi.” 

Tak mówili, krzywdząc niewinnego. Wyobrażali sobie, że on o niczym nie wie. 

Tymczasem Duch Pański, który go uformował do jego misji, oświecał go także 

co do spisków jego poddanych. Mógł uciec, oburzony, przeklinając ich. Jednak 

jagnię było łagodne i pokornego serca. Kochało. Popełniało błąd kochając... i 

popełniało błąd jeszcze większy, obstając przy swej misji, miłując i 

przebaczając, za cenę swego życia, dla wypełnienia woli Boga. O! Jakież to 

błędy w oczach ludzi! Niewybaczalne! I one były tak wielkie, że z ich powodu 

zasłużył na skazanie!... 

“Niechże zostanie zabity, żebyśmy zostali uwolnieni od jego ucisku”. 

I wąż wziął na siebie zadanie zabicia go, gdyż on zawsze jest zdrajcą...” 
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Oto druga bajka. Do ciebie należy pojąć ją, ludu Nazaretu! Co do Mnie, z powodu 

miłości, jaka mnie z tobą wiąże, życzę ci, żebyś został tylko przy wrogości i nie 

posunął się dalej. Miłość do tej ziemi – do której przyszedłem jako małe dziecko, 

na której wzrastałem, kochając was i doznając miłości, sprawia, że mówię do 

was wszystkich: Nie bądźcie więcej niż wrogami. Nie działajcie tak, żeby 

historia orzekła: “To z Nazaretu wyszedł zdrajca, który Go wydał, oraz Jego 
niesprawiedliwi sędziowie”. 

Żegnajcie. Bądźcie prawi w osądach i stali w decyzjach. To pierwsze jest dla 

was wszystkich, Moich współmieszkańców; drugie – dla tych spośród was, 
którzy nie są poruszeni nieszlachetnymi myślami. Odchodzę... Pokój wam.» 

Pośród straszliwej ciszy – przerywanej jedynie przez dwa lub trzy pochwalające 

Go głosy – Jezus wychodzi z synagogi w Nazarecie, smutny, ze spuszczoną 
głową. Za Nim idą apostołowie. 

Całkiem w tyle są synowie Alfeusza. Nie mają z pewnością oczu jak łagodne 

jagnię... Patrzą surowo na wrogi tłum, a Juda Tadeusz nie waha się stanąć 

naprzeciw swego brata Szymona i mówi mu:  

«Sądziłem, że mam szlachetniejszego brata i z mocniejszym charakterem.» 

Szymon spuszcza głowę i milczy, lecz drugi brat, [Józef] zachęcany przez innych 

z Nazaretu, mówi: 

«Nie wstyd ci obrażać starszego brata!» 

«Nie. Wstyd mi za was, za was wszystkich. Nazaret jest dla Mesjasza nie tylko 

macochą, lecz macochą wyrodną. Posłuchajcie jednak mojej przepowiedni. 

Będziecie płakać łzami, które wystarczyłyby na zasilenie źródła, lecz one nie 

wystarczą, żeby z ksiąg historii wymazać prawdziwe imię tego miasta i wasze. 
Wiecie jakie? “Głupota”. Żegnajcie.» 

Jakub żegna się dłużej, życząc im światła mądrości. Wychodzi z Alfeuszem, 

synem Sary, oraz z dwoma młodymi chłopcami. O ile dobrze ich rozpoznaję, są 

to dwaj poganiacze osłów. Zajmowali się osłami, które posłużyły im, ażeby 
dojść na spotkanie z umierającą Joanną, małżonką Chuzy.  

Trwający w osłupieniu tłum szepcze: 

«Ale skąd Mu przychodzi tyle mądrości?» 

«A cuda?... Skąd ma moc, by je czynić? Przecież rzeczywiście je czyni. Cała 

Palestyna o tym mówi.» 

«Czyż On nie jest synem Józefa, stolarza? Wszyscy Go widzieliśmy w Jego 

warsztacie w Nazarecie, jak robił stoły i łóżka, jak naprawiał koła i zamki. Nie 
poszedł nawet do szkoły, a Jego Matka była Mu jedyną nauczycielką.» 

«To było też zgorszeniem, którego nasz ojciec nie pochwalał» – mówi Józef, 

syn Alfeusza. 

«Ale twoi bracia też skończyli szkołę z Maryją, małżonką Józefa.» 

«Ech! Mój ojciec miał słabość do swej małżonki...» – odpowiada Józef. 

«Tak jak brat twego ojca?» 

«Tak.» 
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«Ale czy to na pewno syn stolarza?» 

«A nie widzisz Go?» 

«O! Tylu jest do siebie podobnych! Ja myślę, że to ktoś, kto się za Niego 

podaje.» 

«Gdzież zatem jest Jezus, syn Józefa?» 

«Czy sądzisz, że nie zna Go Jego Matka?» 

«Ma braci i siostry, a wszyscy nazywają Go swoim krewnym. Prawda? Wy, 

dwaj?» [– zwraca się ktoś do Szymona i Józefa.] 

Dwaj najstarsi synowie Alfeusza potwierdzają skinieniem głowy. 

«W takim razie oszalał lub jest opętany, mówi bowiem, że nie pochodzi od 

stolarza.» 

«Nie trzeba Go słuchać. Jego rzekoma nauka to majaczenie lub opętanie.» 

...Jezus zatrzymał się na placu, czekając na Alfeusza, syna Sary, który rozmawia 

z jakimś mężczyzną. W czasie Jego oczekiwania jeden z dwóch poganiaczy 

osłów, którzy zostali przy wejściu do synagogi, mówi Mu o oszczerstwach, jakie 

tam wypowiedziano. 

«Nie smuć się z tego powodu. Prorok zazwyczaj nie odbiera czci we własnej 

ojczyźnie i w swoim domu. Człowiek jest głupi do tego stopnia, iż sądzi, że – 

aby być prorokiem – trzeba być istotą nie żyjącą ziemskim życiem. A 

współmieszkańcy i członkowie rodziny bardziej niż wszyscy znają i pamiętają 

ludzki charakter ich mieszkańca i krewnego. Ale prawda zwycięży. Teraz 

żegnam cię. Pokój niech będzie z tobą.» 

«Dziękuję, Nauczycielu, za uzdrowienie mojej matki.» 

«Zasłużyłeś na to, bo umiałeś wierzyć. Moja moc jest tu bezsilna, bo nie ma 

wiary. Chodźmy, przyjaciele. Jutro o świcie wyruszamy.» 

110. MATKA POUCZA MARIĘ Z MAGDALI 

Napisane 8 sierpnia 1945. A, 5986-5998 

«Gdzie robimy postój, mój Panie?» – pyta Jakub, syn Zebedeusza, podczas 

marszu przez gardziel pomiędzy dwoma wzgórzami. Całkowicie pokrywają je 
uprawy, są więc zielone od podstawy aż do szczytu. 

«W Betlejem Galilejskim. Ale podczas najcieplejszych godzin zatrzymamy się na 

górze, która dominuje nad Meralą. Dzięki temu twego brata po raz drugi 
uszczęśliwi widok morza.» 

Jezus uśmiecha się. Potem dodaje: 

«My, mężczyźni, moglibyśmy przejść dalszą drogę, ale idą z nami uczennice, 

które nigdy się nie skarżą, ale których nie powinniśmy nigdy nadmiernie 
męczyć.» 

«One nigdy się nie uskarżają, to prawda. My skarżymy się z większą łatwością» 

– zauważa Bartłomiej. 
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«A jednak one są mniej od nas przyzwyczajone do takiego życia...» – odzywa 

się Piotr. 

«Być może dlatego robią to chętnie» – mówi Tomasz. 

«Nie, Tomaszu. Z miłości czynią to chętnie. Wierz, że naprawdę Moja Matka i 

także inne panie domów – jak Maria Alfeuszowa, Salome, Zuzanna – nie 

opuszczają swych domów dla przyjemności, ażeby chodzić drogami świata, 

pośród ludzi. I Marta, i Joanna, kiedy i ona przychodzi... one też nie są 

przyzwyczajone do trudu. Nie podejmowałyby go chętnie, gdyby nie skłaniała 

ich ku temu miłość. A co się tyczy Marii z Magdali, to jedynie potężna miłość 

może dać jej siłę, ażeby znieść tę udrękę» – mówi Jezus. 

«Dlaczegóż więc ją do tego skłoniłeś, skoro wiesz, że to udręka? – dopytuje się 
Iskariota – To nie jest nic dobrego ani dla niej, ani dla nas.» 

«Tylko ta widoczna i bezsprzeczna manifestacja może przekonać świat o jej 

przemianie. Nic innego. Maria chce o tym przekonać świat. Jej zerwanie z 

przeszłością było całkowite. Jest zupełne.» 

«To się zobaczy. To dość wcześnie, żeby o tym mówić. Kiedy jest się 

przyzwyczajonym do pewnego sposobu życia, trudno się od niego oderwać 

całkowicie. Przyjaźnie i tęsknota znów nas ku niemu prowadzi» – mówi 
Iskariota.  

«Tęsknisz więc za wcześniejszym życiem?» – pyta Mateusz. 

«Ja... nie. To tak się mówi. Ja jestem człowiekiem kochającym Nauczyciela i... 

mam w sobie składniki, które służą mi do pozostania wiernym postanowieniu. 

Ale ona, to niewiasta... i jaka niewiasta! Poza tym nawet jeśli nie brak jej 

wytrwałości, to nie jest przyjemne mieć ją pośród nas. Gdybyśmy mieli spotkać 

rabinów, kapłanów lub potężnych faryzeuszy, wierzcie mi, że ich komentarze 

nie byłyby miłe. Z wyprzedzeniem czerwienię się na myśl o tym.» 

«Nie zaprzeczaj sobie, Judaszu. Skoro rzeczywiście przeciąłeś mosty z 

przeszłością – co usiłujesz powiedzieć – to po co tak się smucisz, że biedna 

dusza idzie za nami, żeby dopełnić swej przemiany w [kierunku] Dobra?» [– 
mówi Jezus.] 

«Ależ z miłości, Nauczycielu. Ja też wszystko czynię z miłości... do Ciebie.» 

«Zatem doskonal się w tej miłości. Miłość, ażeby być nią rzeczywiście, nigdy nie 

może pomijać kogokolwiek. Jeśli ktoś potrafi kochać tylko jednego i nie umie 

kochać nikogo innego, to ujawnia, że nie ma w nim prawdziwej miłości, nawet 

jeśli przedmiot jego miłości go kocha. Miłość doskonała kocha, w należnym 

stopniu, cały rodzaj ludzki, także zwierzęta i rośliny, gwiazdy i wody, bo 

wszystko widzi w Bogu. Kocha Boga, jak to należne, i miłuje wszystko w Bogu. 

Zauważ, że miłość wykluczająca kogoś jest często egoizmem. Umiej więc dojść 
do kochania także innych – z miłości.  

«Tak, Nauczycielu.» 

Przedmiot ich rozmowy idzie w tym czasie na przedzie z innymi niewiastami, u 

boku Maryi, nie podejrzewając, że jest powodem tak wielkiej dyskusji. Doszli do 

zabudowań Jafii, przeszli przez nią i minęli ją. Żaden z mieszkańców nie ujawnił 

chęci pójścia za Nauczycielem lub zatrzymania Go. Idą dalej. Apostołowie 

niepokoją się obojętnością tego miejsca, a Jezus usiłuje ich uspokoić. 
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Dolina ciągnie się ku zachodowi i widać na jej krańcu inną osadę, leżącą u stóp 

jakiejś góry. Również i ta osada, którą nazywają Meraba, jest obojętna. Jedynie 

dzieci podchodzą do apostołów, którzy czerpią wodę w przejrzystym źródle 

przylegającym do jakiegoś domu. Jezus głaszcze je, pyta o imiona, a dzieci 

pytają Go o Jego imię i o to, kim jest, dokąd idzie i co robi. Podchodzi też jakiś 

żebrak, niedowidzący, stary, przygarbiony i wyciąga rękę, by otrzymać 
jałmużnę. Otrzymuje ją. 

Podejmują marsz, wspinając się na wzgórze przecinające dolinę, na którą 

wylewa ono wody swych małych strumieni. Teraz są zaledwie strużkami wody 

lub kamieniami spalonymi słońcem. Droga jest jednak dobra, otwarta pośrodku 

sadów oliwnych, a potem – innych drzew. Splatają one swe konary, tworząc 

rodzaj zielonej galerii ponad drogą. Wchodzą na szczyt, uwieńczony lasem. 

Słychać jego szum. O ile się nie mylę, to jest las jesionowy. Tam siadają, by 

odpocząć i zjeść posiłek. Jedzą i wypoczywają, ciesząc się czarującym 

widokiem. Panorama bowiem jest cudowna. Kiedy patrzy się ku zachodowi, 

widać łańcuch Karmelu po lewej. To łańcuch bardzo zielony, w którym odkrywa 

się wszystkie najpiękniejsze odcienie zieleni. Tam, gdzie on się kończy, jest 

morze – błyszczące, otwarte, bez granic, rozciągające ku północy powierzchnię 

wzburzoną lekkimi falami. Obmywa brzegi, które od krańca cypla, utworzonego 

przez zbocza gór Karmelu, wznoszą się ku Ptolemaidzie i innym miastom, aby 

ostatecznie zatracić się w lekkiej mgle po stronie Syrofenicji. Nie widać morza 

na południu cypla Karmelu, gdyż łańcuch gór – wyższych niż wzgórza, na 
których się znajdują – zasłania im widok. 

Godziny mijają w cieniu szeleszczących drzew. [Miejsce jest] przewiewne. Jedni 

śpią, drudzy mówią półgłosem, inni rozglądają się. Jan oddala się od 

towarzyszy, wchodząc najwyższej jak to możliwe, ażeby lepiej widzieć. Jezus 

idzie na osłonięte miejsce, żeby się modlić i rozmyślać. Niewiasty oddaliły się za 

falującą zasłonę z kwitnącego wiciokrzewu. Tu odświeżyły się przy maleńkim 

źródełku, które – będąc małą strużką wody – tworzy na ziemi kałużę. Nie udaje 

mu się przekształcić w strumień. Potem najstarsze zasnęły, zmęczone. 

Najświętsza Maryja z Martą i Zuzanną rozmawiają o [swoich] odległych 

domach. Maryja mówi, że chciałaby bardzo mieć ten piękny krzew, cały w 
kwiatach, dla ozdobienia Swej małej groty. 

Magdalena, która rozplotła włosy, nie mogąc udźwignąć ich ciężaru, splata je 

znowu i mówi:  

«Idę do Jana, teraz gdy jest z nim Szymon, aby wraz z nimi popatrzeć na 

morze.» 

«Ja też idę» – odzywa się Najświętsza Maryja. 

Marta i Zuzanna pozostają przy śpiących towarzyszkach. 

Aby dojść do dwóch apostołów, muszą przejść obok zarośli, w których ukrył się 

Jezus, by się modlić. 

«Mój Syn znajduje odpoczynek w modlitwie» – mówi cicho Maryja. 

Magdalena odpowiada: 

«Sądzę, że dla Niego to konieczne odizolować się, żeby zachować Swe 

doskonałe opanowanie, jakie świat wystawia na ciężką próbę. Wiesz, Matko, 

robię to, co mi mówiłaś. Co noc oddalam się na dłużej lub krócej, aby wzmocnić 

spokój, jaki zakłóca tak wiele spraw. Czuję się potem o wiele silniejsza.» 
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«Teraz – silniejsza, a potem poczujesz się szczęśliwsza. Wierz w to, Mario: w 

radości jak i w smutku, w pokoju jak i w walce, nasz duch potrzebuje 

całkowitego zanurzenia się w oceanie medytacji. [To konieczne] dla 

odbudowania tego, co niszczy świat i wydarzenia życia, i dla nabrania nowych 

sił, żeby coraz bardziej się wznosić. W Izraelu posługujemy się modlitwą ustną i 

nadużywamy jej. Nie mogę jednak powiedzieć, że jest bezużyteczna lub źle 

widziana przez Boga. Stwierdzam jednak, że użyteczniejsze dla ducha jest 

duchowe wzniesienie się ku Bogu – medytacja. Kontemplując w niej Jego Boską 

doskonałość i naszą nędzę lub nędze tak wielu biednych dusz – nie po to, żeby 

je ganić, lecz po to, by im współczuć i je zrozumieć i aby dziękować Panu, że nas 

podtrzymał, przeszkadzając nam w grzechu, lub wybaczył nam, żeby nas nie 

pozostawić w upadku – dochodzimy do rzeczywistego modlenia się, czyli do 

kochania. Bo modlitwa, żeby być tym, czym rzeczywiście być powinna, musi być 
miłością. Inaczej jest poruszaniem warg, a dusza nie jest obecna.» 

«Ale czy można mówić do Boga, gdy ma się wargi brudne od tylu bezbożnych 

słów? Ja w godzinach skupienia, które spędzam – jak mnie tego nauczyłaś, Ty, 

mój najsłodszy apostole – zadaję gwałt memu sercu, które pragnęłoby 
powiedzieć Bogu: “Kocham Cię”...» 

«Nie! Dlaczego?» 

«Bo wydaje mi się, że dokonam ofiary świętokradczej, ofiarowując moje 

serce...» 

«Nie popełnisz [świętokradztwa], córko, nie zrobisz tego. Twoje serce, przede 

wszystkim, jest ponownie uświęcone przez przebaczenie Syna. Ojciec widzi 

tylko to przebaczenie. Ale nawet gdyby Jezus jeszcze ci nie przebaczył, a ty w 

swojej nie znanej [nikomu] samotności – która może być równie dobrze 

materialna jak i moralna – wołałabyś ku Bogu: “Kocham cię, Ojcze, przebacz 

moje nędze, bo żałuję za nie z powodu boleści, jaką Ci zadają”, wierz w to, 

Mario, Bóg Ojciec sam by ci przebaczył. Jakże drogi byłby Mu twój krzyk miłości. 

Oddaj siebie miłości, zdaj się na nią. Nie zadawaj jej gwałtu. Pozwól jej nawet 

stać się tak gwałtowną, jak pożar. Pożar spala wszystko, co materialne, lecz nie 

niszczy ani jednej cząsteczki powietrza, bo ono jest bezcielesne. Przeciwnie, 

oczyszcza je z maleńkich brudów, jakie przynosi wiatr, czyni je lżejszym. Tak 

samo czyni miłość z duchem. O ile Bóg na to pozwala, pochłania szybciej 

materię człowieka, lecz nie niszczy ducha. Przeciwnie, powiększa jego 

żywotność i czyni czystym, lekkim, by wzniósł się ku Bogu. Widzisz Jana, tam? 

To naprawdę chłopiec. A jednak jest orłem. On jest najsilniejszym ze wszystkich 

apostołów, bo pojął tajemnicę mocy, formacji duchowej – miłosnej medytacji.» 

«Ale on jest czysty. Ja... To chłopiec. A ja...» 

«Zatem spójrz na Zelotę. To nie jest chłopiec. Żył, walczył, nienawidził. Uznaje 

to szczerze. Ale nauczył się medytować. I on także, wierz Mi, jest bardzo 

wysoko. Widzisz? Obydwaj szukają się, bo są do siebie podobni. Osiągnęli ten 

sam doskonały wiek ducha i tym samym sposobem: przez modlitwę myślną. To 

dzięki niej chłopiec stał się pełen życia w duchu. To dzięki niej ten, który był już 

stary i zmęczony, powrócił do pełni życia. I znasz jeszcze kogoś innego, kto – 

chociaż nie jest apostołem – będzie, a nawet już jest bardzo daleko na drodze 

[doskonałości] z powodu swej naturalnej skłonności do rozmyślania. Odkąd jest 
przyjacielem Jezusa, ona stała się w nim duchową potrzebą. To twój brat.» 

«Mój Łazarz?... O! Matko! Powiedz mi, Ty, która wiesz tyle rzeczy, gdyż Bóg Ci 

je ukazuje, jak potraktuje mnie Łazarz przy pierwszym spotkaniu? Przedtem 

milczał, gardził mną, lecz czynił to, bo nie znosiłam wymówek. Byłam bardzo 

okrutna dla mojego brata i dla mojej siostry... Teraz to pojmuję. Teraz – kiedy 
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wie, że może mówić – co mi powie? Obawiam się z jego strony otwartych 

wyrzutów. O! Z pewnością przypomni mi wszystkie męczarnie, jakie zadałam... 

Chciałabym pofrunąć do Łazarza, ale boję się. Przedtem chodziłam tam, ale 

wspomnienia zmarłej mamy, łzy jeszcze obecne na przedmiotach, które do niej 

należały, łzy wylane nade mną, z mojej winy, nic mnie nie wzruszało. Moje 

serce było cyniczne, bezwstydne, zamknięte na wszelki głos nie pochodzący od 

“zła”. Teraz jednak nie mam już niedobrej siły Zła i drżę... Co uczyni mi 
Łazarz?» 

«Otworzy przed tobą ramiona i nazwie cię “umiłowaną siostrą” – bardziej swym 

sercem niż wargami. On jest tak dobrze ukształtowany w Bogu, że może 

zachować się tylko tak. Nie obawiaj się. On nie powie ci nic o przeszłości. To 

tak, jakbym go widziała: jest tam, w Betanii, i dni oczekiwania bardzo mu się 

dłużą. Czeka, żeby cię przytulić do serca i zaspokoić swą braterską miłość. 

Musisz go tylko kochać – tak, jak on cię kocha – aby zakosztować słodyczy 

zrodzenia z jednego łona.» 

«Kochałabym go nawet wtedy, gdyby czynił mi wymówki. Zasłużyłam na nie.» 

«On będzie cię tylko kochał. Nic więcej.» 

Doszły do Jana i Szymona, rozprawiających o przyszłych podróżach. Wstają, 

pełni szacunku, kiedy przybywa Matka Pana. 

«My też przyszłyśmy wychwalać Pana za piękne dzieła Jego stworzenia.» 

«Matko, czy kiedykolwiek widziałaś morze?» 

«O! Widziałam je. I było wtedy, w czasie burzy, mniej wzburzone niż Moje serce 

i mniej słone niż Moje łzy. Uciekałam wzdłuż wybrzeża Gazy ku Morzu 

Czerwonemu z Moim Dzieckiem w ramionach, a strach przed Herodem gnał 

Mnie. I widziałam je też, gdy wracaliśmy. Wtedy była wiosna na świecie i w 

Moim sercu: wiosna powrotu do ojczyzny. Jezus klaskał małymi rączkami – 

szczęśliwy, że poznaje nowe rzeczy... Józef i Ja byliśmy szczęśliwi, choć dobroć 
Pana uczyniła na tysiące sposobów lżejszym [nasze] wygnanie w Matarea.» 

Rozmowa toczy się dalej. Ja nie mam już możliwości nic ujrzeć ani usłyszeć. 

111. W BETLEJEM GALILEJSKIM 

Napisane 9 sierpnia 1945. A, 5998-6024. 

Jest wieczór, gdy przybywają do Betlejem Galilejskiego. Zaczynam rozumieć, że 

tereny o tej nazwie leżą na pofałdowanych wzgórzach, otoczone zielenią, 
lasami, łąkami. Wypasa się na nich stada, które schodzą nocą do owczarni. 

Niebo jest czerwone. To pamiątka po kończącym się, silnym zachodzie. W 

powietrzu brzmi pasterska muzyka dzwonków i drżące beczenie stada. Mieszają 
się z nimi radosne krzyki dzieci oraz głosy nawołujących je matek.  

«Judaszu, synu Szymona, idź z Szymonem poszukać mieszkania dla nas i 

niewiast. Gospoda jest pośrodku osady. Tam się spotkamy.» 

Judasz i Zelota wykonują posłusznie polecenie, a Jezus odwraca się do Matki i 

mówi: 

«Tym razem nie będzie jak w tamtym Betlejem. Znajdziesz miejsce na 

spoczynek, Moja Matko. W tym czasie nie ma wielu podróżnych i nie ma 
edyktu.» 
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«O tej porze roku byłoby nawet miło spać na łąkach lub przy tych stadach, 

pomiędzy jagniętami» – [mówi] Maryja i uśmiecha się do Swego Syna. 

Uśmiecha się też do ciekawskich pastuszków, którzy przyglądają się Jej 

uważnie. Uśmiecha się do nich tak, że jeden daje drugiemu kuksańca i mówi 
całkiem cicho: «To może być tylko Ona.» 

Potem podchodzi pewnym krokiem i mówi: 

«Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski. Czy Pan jest z Tobą?» 

Maryja odpowiada z uśmiechem jeszcze łagodniejszym: 

«Oto Pan» – i wskazuje na Jezusa. 

On, odwrócony, rozmawia z kuzynami. Poleca im rozdzielić jałmużnę pomiędzy 

ubogich, którzy podchodzą z żałosnymi prośbami. Matka dotyka lekko Swego 
Syna, mówiąc:  

«Mój Synu, ci pastuszkowie szukają Cię. Rozpoznali Mnie, nie wiem jak...» 

«Z pewnością Izaak tędy przechodził, zostawiając woń objawienia. Chłopcze, 

podejdź tutaj.» 

Pastuszek to brunet w wieku około dwunastu, może czternastu lat. Silnie 

zbudowany, choć szczupły, ma czarne, żywe oczy i hebanowe włosy, które 

opadają mu na ramiona. Ubrany jest w owczą skórę. Wydaje mi się młodą kopią 
Prekursora. Podchodzi do Jezusa z uśmiechem szczęścia, jak oczarowany.  

«Pokój z tobą, chłopcze. Jak rozpoznałeś Maryję?» 

«Bo jedynie Matka Zbawiciela mogła mieć taki uśmiech i to oblicze. 

Powiedziano mi: “Twarz anioła, oczy jak gwiazdy i uśmiech słodszy niż 

pocałunek matki; łagodny jak jej imię: Maryja... a tak święta, że mogła pochylić 

się nad nowo narodzonym Bogiem.” To właśnie ujrzałem w Niej i pozdrowiłem 

Ją, bo szukałem Ciebie. Szukaliśmy Ciebie, Panie, ale... nie ośmieliłem się 
pozdrowić Ciebie najpierw.» 

«Kto ci o nas powiedział?» 

«Izaak z innego Betlejem. Obiecał nas zabrać do Ciebie jesienią.» 

«Izaak tu przybył?» 

«Jest jeszcze w tych okolicach, z wieloma uczniami. Ale do nas, pasterzy, on 

mówił. I uwierzyliśmy jego słowom. Panie, pozwól, żebyśmy adorowali Ciebie, 
jak nasi towarzysze w tę szczęśliwą noc.» 

I upadają na kolana w prochu drogi. Wołają innych pasterzy, którzy zatrzymali 

stada u bram miasta. Nazywam to “bramą”, ale miasto nie ma murów. Jezus też 

się tutaj zatrzymał, żeby czekać na niewiasty i wejść z nimi do miejscowości. 
Pastuszek krzyczy: 

«Ojcze, bracia, przyjaciele, znaleźliśmy Pana. Chodźcie i adorujmy Go.» 

Pasterze przychodzą, gromadzą się ze stadami przy Jezusie i proszą Go, żeby 

nie szedł dalej, lecz przyjął ich ubogi dom, niezbyt odległy, aby tam zanocować 
z przyjaciółmi. 
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«Jest wielka stodoła – wyjaśniają – gdyż Bóg się o nas troszczy. Są 

pomieszczenia i szopy pełne pachnącego siana. Także pomieszczenia dla Matki i 

jej sióstr, bo to niewiasty... ale jest też jedno dla Ciebie... Inni mogą spać razem 
z nami na sianie, w szopie.» 

«Ja też zostanę z wami i będzie to dla Mnie odpoczynek słodszy, niż gdybym 

spał w siedzibie króla. Ale chodźmy najpierw uprzedzić Judasza i Szymona.» 

«Ja pójdę, Nauczycielu» – mówi Piotr i odchodzi z Jakubem, synem 

Zebedeusza. 

Zatrzymują się przy drodze, czekając na powrót czterech apostołów. Pasterze 

patrzą na Jezusa, jakby był już Bogiem w chwale. Zwłaszcza najmłodsi są 

naprawdę szczęśliwi i wydaje się, że chcą zapisać w swoich umysłach każdy 

szczegół dotyczący Jezusa i Maryi. Matka Najświętsza pochyliła się, aby 

pogłaskać baranki, które przyszły, becząc i ocierając się pyszczkami o Jej 
kolana. 

«Był jeden w domu Mojej krewnej Elżbiety, który widząc Mnie lizał Moje 

warkocze. Nazywałam go przyjacielem, bo naprawdę był dla Mnie przyjacielem 

jak dziecko i kiedy tylko mógł, przybiegał do Mnie. Ten całkiem mi go 

przypomina z tymi oczyma w dwóch kolorach. Nie zabijajcie go! Tamtego też 

zostawiono przy życiu z powodu jego miłości do Mnie.» 

«To owieczka, Niewiasto. Chcieliśmy ją sprzedać, bo ma oczy w dwóch kolorach 

i sądzę, że na jedno oko nie widzi. Ale zatrzymamy ją, jeśli chcesz.» 

«O, tak! Chciałabym, żeby nigdy nie zabijano baranków... Są tak niewinne, a ich 

głosy przypominają głos dziecka wzywającego matkę. Wydaje Mi się, że zabija 
się dziecko, kiedy zabija się baranka.» 

«Ale, Niewiasto, nie byłoby już dla nas miejsca na ziemi, gdyby wszystkie 

jagnięta pozostawały przy życiu» – mówi najstarszy pasterz. 

«Wiem. Myślę jednak o ich bólu i o owcach, ich matkach. One tak płaczą, kiedy 

się im zabiera ich małe. Naprawdę wydają się matkami, jak my. A Ja nie potrafię 

patrzeć na czyjeś cierpienie i doznaję rozdarcia na widok matki tak udręczonej. 

To ból odmienny od każdego innego, bo w nas rozrywa się nie tylko serce i 

mózg, z powodu ciosu wywołanego śmiercią dziecka, lecz także wnętrzności. 

My, matki, zawsze pozostajemy połączone z naszymi dziećmi. I zabrać nam je – 
to doprowadzić do zupełnego rozdarcia.» 

Maryja już się nie uśmiecha i łza błyszczy w Jej niebieskim oku. Patrzy na 

Jezusa, który słucha Jej, patrząc na Nią. Kładzie Mu rękę na ramieniu, jakby się 
lękała, że właśnie mają Jej Go wyrwać.  

Zakurzoną drogą przybywa mała grupa uzbrojonych ludzi: sześciu mężczyzn 

otoczonych wykrzykującymi ludźmi. Pasterze patrzą i rozmawiają ze sobą po 
cichu. Potem patrzą na Jezusa i Maryję.  

Najstarszy mówi: «Masz szczęście, że nie wchodzisz dziś wieczorem do 

Betlejem.» 

«Dlaczego?» 

«Bo ci ludzie, którzy właśnie przeszli i idą do miasta, idą tam po to, żeby 

wyrwać syna jednej matce.» 

«O! Ale dlaczego?» [– pyta Maryja.] 
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«Żeby go zabić.» 

«O, nie! A cóż on uczynił?» 

Jezus też o to pyta i apostołowie podchodzą, przysłuchując się. 

«Znaleziono bogatego Joela, nieżywego, przy drodze w górach. Wracał z 

Szikaminon. Miał dużo pieniędzy. Jednak to nie byli złodzieje, bo zmarły miał 

przy sobie pieniądze. Sługa, który mu towarzyszył, powiedział, że pan kazał mu 

biec przed sobą, żeby uprzedzić o jego powrocie. Idąc, ujrzał w pobliżu miejsca, 

gdzie dokonano zabójstwa, tylko młodego mężczyznę: tego, którego mają zabić. 

Dwóch ludzi z osady przysięgło potem, że widzieli, jak on zaatakował Joela. 
Teraz rodzice zabitego żądają śmierci młodzieńca. Jeśli on jest mordercą...» 

«Nie wierzysz w to?» 

«To wydaje mi się niemożliwe. Młodzieniec jest nieco starszy od chłopca. Jest 

dobry. Mieszka cały czas z matką... to jej jedyne dziecko, a ona jest wdową... 

świętą wdową. On nie myśli o kobietach. Nie jest kłótliwy, nie jest szalony. Po 
co więc miałby go zabijać?» 

«A ma może wrogów?» 

«Kto? Jael, który nie żyje, czy Abel, którego oskarżają?» 

«Oskarżony.» 

«Ach, nie umiałbym... ale... nie wiedziałbym...» 

«Bądź szczery, mężu.» 

«Panie, to rzecz, o której tylko myślę, a Izaak powiedział nam, że nie można 

myśleć źle o bliźnim.» 

«Ale trzeba mieć odwagę mówić, by ocalić niewinnego.» 

«Jeśli powiem, to czy mam rację, czy też się mylę, będę musiał uciekać stąd, bo 

Aser i Jakub są potężni.» 

«Mów bez lęku. Nie będziesz zmuszony do ucieczki.» 

«Panie, matka Abla jest piękna, młoda i mądra. Aser nie jest mądry. Jakub, też 

nie. Pierwszemu wdowa się podoba, a drugi... osada wie, że drugi jest kukułką 
w małżeństwie Joela. Myślę, że...» 

«Pojąłem. Chodźmy, przyjaciele. Wy, niewiasty, zostańcie z pasterzami. Zaraz 

wrócę.» 

«Nie, Synu. Ja idę z Tobą» [– stwierdza Maryja.] 

Jezus podąża szybko ku wiosce. Pasterze są niezdecydowani. Potem zostawiają 

stado najmłodszym, którzy pozostają ze wszystkimi niewiastami, z wyjątkiem 

Maryi i Marii Alfeuszowej. One idą za Jezusem i spiesznie przyłączają się do 
grupy apostołów.  

Na trzeciej ulicy, przecinającej główną drogę w Betlejem, spotykają Iskariotę, 

Szymona, Piotra i Jakuba, którzy nadchodzą gestykulując i krzycząc. Słychać 
wzburzonego Piotra:  

«Co za sprawa, Nauczycielu! Co za sprawa! I co za smutek!» 
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«Odebrano syna matce, ażeby go zabić. Ona broni go jak hiena. Ale to niewiasta 

przeciw uzbrojonym mężom» – dodaje Szymon Zelota. 

«I już cała krwawi» – mówi Iskariota. 

«Sforsowali drzwi, bo się zabarykadowała w domu» – kończy Jakub, syn 

Zebedeusza. 

«Idę do niej» [– odpowiada im Jezus.] 

«O, tak! Tylko Ty możesz ją pocieszyć.» 

Skręcają w prawo, a potem w lewo, ku placowi pośrodku wioski. Już widać 

wzburzony tłum, który się porusza i ciśnie wokół domu Abla. Krzyki niewiasty, 

rozdzierające, nieludzkie, okropne, a równocześnie żałosne dochodzą aż tutaj.  

Jezus pospiesznie przybywa na mały plac, gdzie jest największy ścisk. To raczej 

rozszerzenie drogi niż plac. Kobieta walczy jeszcze o swego syna ze 

strażnikami. Czepia się ręką, która stała się jak żelazne szpony, resztek 

zniszczonych drzwi, a drugą trzyma syna za pas. Jeśli ktoś usiłuje ich rozdzielić 

ona straszliwie go kąsa, nieczuła na dotykające ją razy i na cierpienie zadawane 

jej przez ciągnących ją za włosy tak strasznie, że głowa zwisa jej w tył. A kiedy 
nie gryzie, krzyczy: 

«Zostawcie go! Mordercy! On jest niewinny! W noc, kiedy zamordowano Joela, 

był w łóżku, przy mnie! Mordercy! Mordercy! Oszczercy! Nieczyści! 
Krzywoprzysięzcy!» 

Młody chłopiec, schwytany za ramiona przez usiłujących go ująć, ciągnięty za 

ręce, odwraca się ze wzburzoną twarzą i krzyczy: 

«Mamo! Mamo! Dlaczego mam umrzeć, skoro nic nie uczyniłem?» 

To piękny młodzieniec, wysoki i smukły, o oczach czarnych i łagodnych, o 

czarnych włosach, lekko kręconych. Jego rozdarte ubranie ukazuje ciało smukłe 

i młode, niemal dziecięce. 

Jezus z pomocą towarzyszących Mu osób przedziera się przez zwarty tłum i 

toruje sobie przejście aż do żałosnej grupy – akurat w chwili, gdy kobietę, u 

kresu sił, oderwano od drzwi. Wloką ją po kamienistej drodze jak worek 

przywiązany do ciała syna. To jednak trwa tylko kilka metrów. Uderzenie 

bardziej gwałtowne, odrywa rękę matki od pasa syna i kobieta upada w przód, 

uderzając silnie twarzą o ziemię. Krwawi jeszcze mocniej. Ale zaraz podnosi się 

na kolanach, wyciągając ramiona. Syn zaś, z którym oddalają się na tyle szybko, 

na ile pozwala tłum rozstępujący się z trudem, uwalnia lewe ramię i porusza 

nim. Odwraca się do tyłu i krzyczy: 

«Mamo! Żegnaj! Chociaż ty pamiętaj, że jestem niewinny!» 

Niewiasta spogląda na niego szalonymi oczyma, a potem upada na ziemię 

omdlała. Jezus staje przed grupą, która ujęła [chłopca]. 

«Zatrzymajcie się na chwilę. Nakazuję wam to!»  

Wyraz Jego twarzy ujawnia, że nie zniesie odmowy. 

«Kim jesteś? – pyta agresywnie jeden z mieszkańców z [wlokącej chłopca] 

grupy – nie znamy Cię. Odsuń się i pozwól nam odejść, żeby został zabity, nim 
noc zapadnie.» 
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«Jestem Rabbim. Największym. W imię Jahwe zatrzymajcie się lub Bóg razi was 

piorunem.» 

W tej chwili wydaje się, że ich razi gromem. 

«Kto jest świadkiem przeciw niemu?» [– pyta Jezus.] 

«Ja. On i on» – odpowiada ten, który mówił jako pierwszy. 

«Wasze świadectwo nie jest ważne, bo nie jest prawdziwe.» 

«A na jakiej podstawie możesz tak mówić? Gotowi jesteśmy przysiąc.» 

«Wasza przysięga jest grzechem.» 

«My, grzeszymy? My?» 

«Wy. Tak samo jak macie w sobie rozwiązłość, jak karmicie nienawiść, 

pożądacie bogactw, tak też jesteście mordercami, jesteście 

krzywoprzysięzcami. Zaprzedaliście się Nieczystości. Jesteście zdolni popełnić 
każde plugastwo.» 

«Uważaj na Swe słowa. Ja jestem Aser...» 

«A Ja jestem Jezus.» 

«Nie jesteś stąd. Nie jesteś kapłanem ani sędzią. Jesteś niczym. Jesteś obcym.» 

«Tak jestem Obcym, bo ziemia nie jest Moim Królestwem. Ale jestem Sędzią i 

Kapłanem nie tylko tej małej cząstki Izraela, lecz całego Izraela i całego 
świata.» 

«Chodźmy, chodźmy! Nie będziemy się zadawać z szaleńcem» – mówi drugi 

świadek i popycha Jezusa, żeby Go odsunąć. 

«Nie uczynisz już ani jednego kroku» – grzmi Jezus, patrząc na niego wzrokiem 

[jak w chwilach] cudów, który ujarzmia i paraliżuje, a kiedy chce, przywraca 
życie i radość.  

«Nie uczynisz ani kroku więcej. Nie wierzysz w to, co mówię? Zatem spójrz. Tu 

nie ma prochu Świątyni ani jej wody. I nie ma słów zapisanych atramentem, 

żeby uczynić wodę bardzo gorzką, jak w przypadku osądu zazdrości i 
cudzołóstwa. Ale tu jestem Ja. I to Ja dokonuję osądu.» 

Głos Jezusa brzmi jak trąba, tak jest przejmujący. Ludzie popychają się, chcąc 

widzieć. Jedynie Najświętsza Maryja i Maria Alfeuszowa pozostały, żeby nieść 
pomoc omdlałej matce. 

«Ja tak osądzam. Dajcie Mi szczyptę prochu z drogi i kroplę wody do wazy. W 

czasie gdy Mi to podają, wy – oskarżyciele, i ty – oskarżony, odpowiedzcie Mi. 

Czy jesteś niewinny, synu? Powiedz to szczerze Temu, który jest twoim 

Zbawicielem.» 

«Jestem niewinny, Panie.» 

«Aserze, czy możesz przysiąc, że wypowiedziałeś tylko prawdę?» 

«Przysięgam to. Nie miałbym powodów, żeby kłamać. Przysięgam na ołtarz. 

Niech z Niebios zstąpi ogień i niech mnie pochłonie, jeśli nie mówię prawdy.» 
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«Jakubie, czy możesz przysiąc, że jesteś szczery w oskarżeniu i że nie masz 

ukrytego powodu, który skłania cię do kłamstwa?» 

«Przysięgam na Jahwe. Jedynie miłość do zamordowanego przyjaciela skłania 

mnie do mówienia. Z nim zaś nic mnie osobiście nie łączy.» 

«A ty, sługo, czy możesz przysiąc, że powiedziałeś prawdę?» 

«Przysięgnę tysiąc razy, jeśli trzeba! Mój pan! Mój biedny pan!» – i płacze, 

ukrywając głowę w płaszczu. 

«Dobrze. Oto woda i oto pył. A oto słowo: “Ty, Ojcze Święty i Najwyższy Boże, 

dokonaj za Moim pośrednictwem sądu prawdy, ażeby życie i cześć zostały 

przywrócone niewinnemu i jego zrozpaczonej matce, a słuszna kara [dotknęła] 

tego, który jest winny. Jednak ze względu na łaskawość, jaką znajduję w 

Twoich oczach, [niech to nie będzie] ani płomień, ani śmierć, lecz długie 
zadośćuczynienie za grzechy dla tych, którzy popełnili grzech.» 

Wypowiada te słowa z rękami wyciągniętymi nad wazą, jak czyni kapłan w 

czasie Mszy, w chwili ofiarowania. Potem wkłada prawą rękę do wazy i mokrą 

dłonią kropi czterech poddanych sądowi i każe im wypić łyk, najpierw 

młodzieńcowi, a potem trzem pozostałym. 

Następnie krzyżuje ramiona na piersi i przygląda się im. Tłum także patrzy. Po 

chwili ludzie wydają okrzyk i upadają z twarzami do ziemi. Wtedy czterej 

[mężczyźni], którzy stali w szeregu, patrzą na siebie i też krzyczą. Pierwszy, 

młody mężczyzna, krzyczy z zaskoczenia. Pozostali – z przerażenia, gdyż widzą 
swe twarze pokryte nagłym trądem. Młodzieniec jest nietknięty. 

Sługa rzuca się do stóp Jezusa, który odsuwa się jak wszyscy – nawet żołnierze 

– i oddala się, biorąc za rękę młodego Abla, aby się nie zaraził blisko trzech 
trędowatych. Sługa krzyczy: 

«Nie! Nie! Przebacz! Jestem trędowaty! To oni mi zapłacili, żebym opóźnił pana 

aż do wieczora, aby go uderzyć na opustoszałej drodze. Kazali mi zdjąć 

podkowę mułowi. Pouczyli mnie, jak mam kłamać, mówiąc, że poszedłem 

przodem... Tymczasem ja byłem z nimi, aby go zabić i powiem, dlaczego to 

uczynili. Bo Joel zauważył, że Jakub kochał jego młodą żonę, i dlatego że Aser 

pragnął matki Abla, a ona go odtrąciła. Zawarli układ, żeby się pozbyć 

równocześnie Joela i Abla, żeby się rozkoszować niewiastami. Wyznałem. 
Zdejmij ze mnie trąd, odejmij go! Ablu, ty jesteś dobry, proś za mną!» 

«Idź do matki. Niech wychodząc z omdlenia ujrzy twoją twarz i powróci do 

spokojnego życia. A wy... Wam musiałbym powiedzieć: “Niech wam się stanie 

tak, jak uczyniliście”. I to byłaby sprawiedliwość ludzka. Ale Ja was oddaję 

nadprzyrodzonej pokucie. Trąd, który was przeraża, chroni was przed zabiciem, 

jak na to zasłużyliście. Ludu Betlejem, rozstąpcie się, rozstąpcie się jak wody 

morza, żeby im pozwolić odejść do ich długo trwającego więzienia. Straszliwego 

więzienia! Okrutniejszego niż nagła śmierć. Ale to jest litość Boża, która daje im 

możność okazania żalu, jeśli tego chcą. Idźcie!» 

Tłum przywiera do murów, żeby zrobić miejsce pośrodku drogi. Trzej, pokryci 

trądem [tak mocno,] jakby byli chorzy od lat, odchodzą jeden za drugim, ku 

górze. W ciszy zapadającego zmierzchu i [wywołanej] zamilknięciem wszelkich 
głosów ptaków oraz czworonogów słychać ich płacz. 

«Oczyśćcie drogę dużą ilością wody, a najpierw opalcie ją ogniem. A wy, 

żołnierze, donieście, że sprawiedliwości stało się zadość – i to zgodnie z 
najdoskonalszym prawem Mojżesza.» 
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Jezus zamierza odejść w stronę Matki i Marii Alfeuszowej, które nadal pomagają 

kobiecie powoli powracającej do przytomności. Syn głaszcze jej zlodowaciałe 

ręce i całuje. Lud Betlejem, z szacunkiem zmieszanym z bojaźnią, prosi: «Mów 

do nas, Panie. Ty naprawdę jesteś potężny. Jesteś z pewnością Tym, o którym 

mówił człowiek, przechodzący tu i głoszący Mesjasza.» 

«Będę przemawiał w nocy, przy owczarni pasterzy. Na razie idę dopomóc matce 

odzyskać siły.» 

Idzie do kobiety, siedzącej na kolanach Marii Alfeuszowej. Przytomnieje coraz 

bardziej, patrząc na serdeczne oblicze Maryi, która się do niej uśmiecha. 

Niewiele rozumie aż do chwili, gdy jej wzrok pada na hebanową czuprynę syna, 
pochylonego nad jej drżącymi rękoma. Pyta: 

«Ja też umarłam? To Limb?» 

«Nie, niewiasto. To ziemia. To twój syn, ocalony od śmierci. A Ten – to Mój Syn, 

Zbawiciel.» 

Pierwszy odruch niewiasty jest czysto ludzki. Zbiera siły i wychyla się do 

przodu, żeby ująć głowę pochylonego syna. Widzi go całego i zdrowego, całuje 

go gwałtownie, płacze, śmieje się, przypominając sobie wszelkie imiona, jakimi 
nazywała go, kiedy był mały, aby wyrazić swą radość. 

«Tak, mamo, tak. Ale teraz, spójrz, nie na mnie, lecz na Niego. On mnie ocalił. 

Błogosław Pana.» 

Niewiasta jeszcze zbyt słaba, żeby się podnieść albo uklęknąć, wyciąga drżące i 

krwawiące jeszcze ręce. Ujmuje dłoń Jezusa, okrywając ją pocałunkami i łzami. 
Jezus kładzie jej lewą rękę na głowie, mówiąc: 

«Bądź szczęśliwa. Trwaj w pokoju i bądź zawsze dobra. I ty także, Ablu.» 

«Nie, mój Panie. Moje życie i życie mojego syna należą do Ciebie, bo nas 

ocaliłeś. Pozwól mu iść z uczniami, jak tego pragnął, odkąd tu przybyli. Daję Ci 

go z wielką radością i proszę, żebyś mi też pozwolił iść, żeby służyć jemu i 
sługom Boga.» 

«A twój dom?» 

«O! Panie! Czy ktoś, kto powtórnie rodzi się do życia, może mieć uczucia, jakie 

miał, zanim umarł? Dzięki Tobie Mirta wyszła ze śmierci i z piekła. W tej osadzie 

mogłabym dojść do znienawidzenia tych, którzy dręczyli mnie w moim dziecku. 

A Ty głosisz miłość, wiem to. Pozwól więc biednej Mircie kochać Jedynego, który 

zasługuje na miłość, Jego posłannictwo i Jego sługi. Teraz jestem jeszcze 

wyczerpana i nie mogę iść za Tobą. Ale kiedy tylko będę mogła, pozwól mi, 
Panie. Pójdę za Tobą i będę blisko mojego Abla...» 

«Pójdziesz za twym synem, a z nim za Mną. Bądź szczęśliwa. Trwaj teraz w 

pokoju. Z Moim pokojem. Żegnaj.» 

W czasie gdy niewiasta podtrzymywana przez syna i kilka litościwych osób 

wraca do domu, Jezus z pasterzami, apostołami, Matką i Marią Alfeuszową 

wychodzi z osady i udaje się do owczarni usytuowanej na krańcu drogi 
kończącej się w polach... 

...Rozpalono wielkie ognisko dla oświetlenia [miejsca] spotkania. Siedząc 

półkolem na łąkach wielu ludzi czeka, aż Jezus zacznie mówić. Oczekując, 

rozprawiają o wydarzeniach dnia. Abel jest tam także z wieloma osobami, które 

wyrażają swą radość i stwierdzają, że wszyscy wierzyli w jego niewinność. 
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«A jednak byliście gotowi mnie zabić! Nawet ty, którego pozdrowiłem we 

drzwiach mojego domu w godzinie, gdy zabijano Joela – nie może się 

powstrzymać od wyrażenia swej uwagi młodzieniec. I dodaje: – Ale ja 
wybaczam ci w imię Jezusa.» 

A oto z owczarni idzie do nich Jezus, wysoki, odziany w biel, otoczony przez 

apostołów. Za Nim podążają pasterze i niewiasty. 

«Pokój wam wszystkim. Jeśli Moje przybycie pomogło ustanowić pośród was 

Królestwo Boże, to niech będzie błogosławiony Pan. Jeśli Moje przybycie 

przyczyniło się do rozbłyśnięcia niewinności, niech będzie błogosławiony Pan. 

Jeśli przybyłem na czas, żeby przeszkodzić zabójstwu i dać trzem winnym 

możliwość ocalenia siebie, niech będzie błogosławiony Pan. Dzień ten skłania 

nas do rozmyślania nad wieloma sprawami. Będziemy je rozważać w czasie 

zapadającej nocy, kiedy ciemność ogarnie radość dwóch serc i wyrzuty 

sumienia trzech innych. Swoimi mrokami okrywa ona – jak wstydliwą zasłoną – 
łzy radości pierwszych i palące łzy drugich. Jednak Bóg je widzi.  

Istnieje skłonność, by mieć za nic lub za coś zbędnego to, co Bóg dał przez 

Prawo. W Izraelu Prawo dane przez Boga jest pozornie bardzo zachowywane. W 

rzeczywistości jednak tak nie jest. Bada się to Prawo, [niby] przesadnie je czci, 

rozdziera się [je przez drobiazgową analizę] aż do zadania mu w końcu śmierci, 

z powodu tortur małostkowych subtelności. Ono jest w Izraelu, jednak jak 

zmumifikowany trup, w którym nie ma życia, oddechu, krążenia krwi, chociaż 

wygląda jak ktoś, kto znieruchomiał z powodu snu. Tak właśnie Prawo nie ma 

życia, oddechu, krwi w zbyt wielu, w zbyt wielu, w zbyt wielu sercach. Na mumii 

można kłaść różne przedmioty, szaty, nawet śmieci, jeśli się chce, a ona nie 

buntuje się, bo nie ma [w niej] życia. Tak samo zbyt wielu robi z Prawa 

podnóżek, podpórkę, wysypisko dla swoich odpadków, mając pewność, że ono 

się nie zbuntuje w ich sumieniach, gdyż – według nich – jest martwe.  

Mógłbym porównać wielką część Izraela do skamieniałych lasów, które widać 

rozsiane w dolinie Nilu i na pustyni egipskiej. Były [niegdyś] lasami i to lasami z 

żywymi drzewami, ożywionymi sokami, szumiącymi w słońcu, o pięknym 

ulistnieniu, kwiatach i owocach. Czyniły z miejsca, w którym się wznosiły, mały 

ziemski raj, cenny dla człowieka i zwierząt. Zapominano o przygnębiającej 

suszy pustyni, o palącym pragnieniu wywoływanym w człowieku przez piasek, 

który wnika rozpalonymi ziarenkami do gardła. Zapominali o bezlitosnym 

słońcu, które w krótkim czasie wysusza trupy, oczyszczając je z mięsa, spalając 

ciała na proch i pozostawiając leżące, między zagłębieniami piasków, liczne 

szkielety, oczyszczone jak przez starannego pracownika. [Ludzie i zwierzęta] 

zapominali o wszystkim w zielonym cieniu leśnym, szumiącym, bogatym w 

wodę i w owoce krzepiące, pocieszające, dodające odwagi dla nowych 

wędrówek.  

Potem z niewiadomej przyczyny, jakby [z powodu] przekleństwa lasy te nie 

tylko wyschły, [lecz skamieniały]. [Zazwyczaj] drzewa po obumarciu służą 

jeszcze jako drewno w paleniskach człowieka lub jako pochodnie do 

rozjaśniania [ciemności] nocy, do przepędzania dzikich zwierząt i usuwania 

wilgoci nocy przez wędrowców oddalonych od osad. Te zaś drzewa nie służyły 

jako drewno [do wykorzystania]. One stały się kamieniami. Skamieniały. 

Wydaje się, że krzemionka, jakby przez czary, wyszła z ziemi: od korzeni do 

pnia, do gałęzi, do liści. Potem wiatry połamały najsłabsze gałęzie, które stały 

się podobne do alabastru – twarde zarazem i miękkie. Jednak gałęzie 

największe są tam, na mocnych pniach drzew, dla zmylenia zmęczonych 

karawan. W oślepiających odbiciach słonecznych [promieni] lub w widmowym 

świetle księżyca widzą, jak się wyłaniają cienie pni. Wznoszą się na równinach 

lub w głębi dolin. Wodę widać tam tylko w okresach obfitych przyborów. 
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Szukając z lękiem kryjówki, czegoś do posilenia się, źródła, świeżych owoców, 

oczyma zmęczonymi od słońca odbijającego się na piaskach i nie mając niczego 

do ochrony, karawaniarze rzucają się ku lasom - widmom. Prawdziwe zjawy! 
Złudne pozory żywych ciał... a naprawdę – obecność rzeczy martwych. 

Widziałem je. Choć byłem tylko nieco większy niż niemowlę, zachowałem to 

[wtedy] w pamięci jako jedną z najsmutniejszych rzeczy na ziemi. Takimi 

wydawały Mi się, dopóki nie dotknąłem, nie zmierzyłem, nie zważyłem tego, co 

całkowicie smutne na tej ziemi, bo zupełnie umarłe: rzeczy niematerialne, to 

znaczy [martwe] cnoty oraz umarłe dusze. Cnoty [są] martwe w duszach, a 
dusze są martwe, gdyż się zabiły.  

Prawo istnieje w Izraelu, lecz jest w nim jak drzewa skamieniałe na pustyni: 

stało się krzemionką, [czymś] martwym. Złudą. To coś skazanego na zepsucie 

się, bo jest bezużyteczne. Nawet szkodliwe [jak skamieniałe drzewa], gdyż 

wywołuje złudzenia. Przyciągając oddala od prawdziwych oaz; sprawia, że 

umiera się z głodu, z pragnienia, z rozpaczy; pociąga ku swej śmierci. To, co 

umarłe, przyciąga innych ku śmierci, jak czyta się w pewnych pogańskich 

mitycznych opowiadaniach. 

Dziś ujrzeliście przykład tego, czym jest Prawo ograniczone do stanu kamienia 

w duszy, która także stała się kamieniem. To źródło wszelkiego rodzaju 

grzechów i nieszczęść. Niech wam to pomoże, abyście umieli żyć i abyście 

umieli ożywiać w sobie w pełni Prawo, które Ja oświetlam promieniami 
miłosierdzia.  

Jest głęboka noc. Patrzą na nas gwiazdy, a Bóg wraz z nimi. Podnieście oczy ku 

gwieździstemu niebu, a waszego ducha wznieście ku Bogu. I nie krytykując 

nieszczęśliwych, których Bóg już ukarał – bez pychy, że wy nie popełniliście ich 

grzechu – obiecajcie Bogu i samym sobie, że nie popadniecie w wysuszenie jak 
te przeklęte drzewa pustyni i dolin Egiptu. Pokój niech będzie z wami.»  

Błogosławi ich, a potem odchodzi ku dużej owczarni otoczonej prymitywnymi 

szopami, w których pasterze rozrzucili sporą warstwę siana, aby służyło za 
posłania dla sług Pańskich. 

112. POWOŁANIE JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ KREW». W KIERUNKU SZIKAMINON 

Napisane 10 sierpnia 1945. A, 6025-6034 

Poranek spokojny i słoneczny sprzyja wchodzeniu na wzgórza cały czas 

zwrócone ku zachodowi, to znaczy – ku morzu. 

«Dobrze zrobiliśmy, że wspięliśmy się na wzgórza w pierwszych godzinach 

poranka. Nie moglibyśmy zostać na równinie w tym słońcu. Tu jest cień i chłód. 
Żal mi tych, którzy idą drogą rzymską, dobrą w zimie» – mówi Mateusz. 

«Za tymi wzgórzami będzie wiatr od morza. To zawsze łagodzi powietrze» – 

mówi Jezus. 

«W górze zjemy posiłek. Tamtego dnia było tak pięknie, a stąd musi być jeszcze 

piękniejszy [widok], bo Karmel jest bliższy i także morze» – dodaje Jakub, syn 
Alfeusza. 

«Jakże piękna jest nasza ojczyzna!» – wykrzykuje Andrzej. 

«Tak. Jest tu naprawdę wszystko: ośnieżone szczyty gór i łagodnie wznoszące 

się wzgórza, jeziora, rzeki, drzewa wszelkich rodzajów i nie brak morza. To 
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istotnie kraina radości, jaką sławili nasi psalmiści, prorocy, wielcy wojownicy i 

poeci» – mówi Tadeusz. 

«Powiedz kilka fragmentów, ty, który znasz tyle rzeczy» – prosi Jakub, syn 

Zebedeusza. 

«”To z piękna Raju On utworzył ziemię Judy. Uśmiechem aniołów przyozdobił 

ziemię Neftalego, a owocom jego ziemi dał smak rzek niebiańskiego miodu. Całe 

stworzenie przegląda się w tobie, klejnocie Boga, dany przez Boga Swemu 

świętemu ludowi. Słodsze niż ściśnięte grona dojrzewające na stokach twych 

gór, milsze niż mleko, które napełnia sutki twych owiec, bardziej odurzające niż 

miód mający smak kwiatów, jakie cię okrywają, ziemio błogosławiona, jest 

twoje piękno dla serc twoich synów. Niebo zstąpiło, by uformować rzekę, 

łączącą dwa klejnoty, aby uczynić na twej zielonej szacie wisiorki i pas. Twój 

Jordan śpiewa, a morze się śmieje. Przypomina Boga, który jest straszliwy. 

Wzgórza zaś wydają się tańczyć o zmierzchu jak radosne dziewczęta na łące. 

Twoje góry modlą się o anielskich świtach albo wyśpiewują alleluja w żarze 

słońca lub adorują wraz z gwiazdami Twą moc, o najwyższy Boże. Ty nas nie 

zamknąłeś w ściśniętych granicach, lecz zostawiłeś przed nami otwarte morze, 
aby nam powiedzieć, że świat należy do nas.”» 

«To piękne! O! To naprawdę piękne! Ja byłem tylko na jeziorze i w Jerozolimie. 

Przez całe lata nie widziałem nic innego. To dopiero teraz znam Palestynę, ale 

jestem pewien, że nie ma nic piękniejszego na świecie» – stwierdza Piotr 
przepełniony dumą ze swego kraju. 

«Maryja mówiła mi, że dolina Nilu też jest piękna» – mówi Jan. 

«A człowiek z Endor mówił o Cyprze jako o raju...» – dodaje Szymon. 

«O, tak! Ale nasza ziemia...» 

Apostołowie – z wyjątkiem Iskarioty i Tomasza, którzy są nieco z przodu wraz z 

Jezusem – nadal wychwalają piękno Palestyny. 

Z tyłu idą niewiasty, które nie mogą się powstrzymać od zbierania nasion 

kwiatów, żeby posiać je na swych kwietnikach lub w ogrodach, bo są piękne i 
będą pamiątką po tej wędrówce.  

Orły – jak sądzę – morskie lub sępy zataczają szerokie kręgi nad szczytami 

wzgórz. Zanurzają się od czasu do czasu w poszukiwaniu zdobyczy i rozpoczyna 

się pojedynek między dwoma sępami. Walczą, walczą, tracąc pióra, w walce 

wytwornej i okrutnej, którą kończy ucieczka zwyciężonego. Bez wątpienia 

odszedł umrzeć na odległym szczycie. Tak przynajmniej wszyscy osądzają, 
widząc jego lot bolesny, wyczerpany. 

«Łakomstwo mu zaszkodziło» – komentuje Tomasz. 

«Łakomstwo i upór zawsze są szkodliwe. Nawet ci trzej wczoraj!... Wieczne 

miłosierdzie! Co za straszny los!» – mówi Mateusz. 

«Czy nigdy nie wyzdrowieją?» – pyta Andrzej. 

«Zapytaj Nauczyciela.» 

Zagadnięty o to Jezus, odpowiada: 

«Lepiej byłoby zapytać, czy się nawrócą. Zaprawdę bowiem powiadam wam, że 

lepiej jest umrzeć trędowatym i świętym niż zdrowym i grzesznym. Trąd 

bowiem pozostaje w ziemi, w grobie, a grzech trwa na wieczność.» 
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«Twoja mowa wczoraj bardzo mi się podobała» – mówi Zelota. 

«Mnie – nie. Był surowy dla wielu ludzi w Izraelu» – odzywa się Iskariota. 

«Należysz do nich?» 

«Nie, Nauczycielu.» 

«Zatem dlaczego się tym przejmujesz?» 

«Ależ dlatego, że to Ci może zaszkodzić.» 

«Czyż powinienem, dla uniknięcia tych kłopotów, układać się z grzesznikami i 

być ich wspólnikiem?» 

«Tego nie mówię. Nie możesz tego robić. Ale – milczeć, nie wywoływać niechęci 

wielkich...» 

«Milczeć to zgadzać się. Ja nie przystaję na grzech. Ani u małych, ani u 

wielkich.» 

«Ale widzisz, co przydarzyło się Chrzcicielowi?» 

«Chwała.» 

«Chwała? Wydaje mi się to ruiną!» 

«Prześladowanie i śmierć z powodu wierności naszemu obowiązkowi to chwała 

dla człowieka. Męczeństwo zawsze jest chlubne.» 

«Śmierć jednak przeszkadza mu być nauczycielem i zadaje ból uczniom i 

krewnym. On wymyka się wszelkiej udręce, lecz pozostawia innych 

[wystawionych] na o wiele większe cierpienia. Chrzciciel nie ma krewnych, to 
prawda. Ma jednak zawsze obowiązki wobec uczniów.» 

«Nawet gdyby miał krewnych, to byłoby to samo. Powołanie jest czymś więcej 

niż krew.» 

«A czwarte przykazanie?» [– dopytuje się Judasz.] 

«Ono następuje po tych, które dotyczą Boga.» 

«Widziałeś wczoraj, jak matka cierpi z powodu syna...» 

«Matko! Chodź tutaj» – mówi Jezus. 

Maryja biegnie do Jezusa i pyta: «Czego chcesz, Mój Synu?»  

«Matko, Judasz z Kariotu wstawia się za Tobą, bo kocha Ciebie i Mnie kocha» – 

wyjaśnia Jezus. 

«Za Mną? A w czym?» 

«Chce, żebym się zdecydował na największą ostrożność, żeby Mnie nie 

ugodzono jak naszego krewnego, Chrzciciela. Mówi Mi, że trzeba mieć litość nad 

matkami, oszczędzając się dla nich, bo tego chce czwarte przykazanie. A Ty, co 

na to powiesz? Oddaję Ci głos, Matko, abyś z łagodnością pouczyła naszego 
Judasza.» 

«Ja mówię, że już nie kochałabym Mojego Syna jako Boga. Zastanawiałabym się 

nawet, czy nie myliłam się zawsze, czy nie byłam wprowadzona w błąd co do 
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Jego Natury. [Stałoby się tak], gdybym Go ujrzała idącego na kompromis ze 

Swoją doskonałością, zniżającego Swą myśl do ludzkiego rozumowania, a 

tracącego z oczu sprawy ponadludzkie: to znaczy odkupienie, wysiłek 

odkupienia ludzi z miłości do nich samych i dla chwały Bożej, za cenę 

ściągnięcia na Siebie cierpienia i niechęci. Kochałabym Go jednak jako syna 

zgubionego przez złą siłę, z litości, bo byłby Moim synem, bo byłby 

nieszczęśnikiem. Jednak już bym Go nie kochała tą pełnią miłości, którą kocham 
Go teraz, kiedy widzę Go jako wiernego Panu.» 

«Chcesz powiedzieć: samemu Sobie» [– odzywa się Judasz.] 

«Panu. On teraz jest Mesjaszem Pana i musi być wierny Panu, jak każdy inny i 

nawet bardziej niż każdy inny. Posiada bowiem misję większą od każdej innej. 

Takiej nigdy nie było, nie ma i nie będzie na ziemi. Ma też z pewnością pomoc od 
Boga proporcjonalną do tego wielkiego posłannictwa.» 

«Ale gdyby Mu się przydarzyło coś złego, czy byś nie płakała?» 

«Wypłakałabym Sobie oczy i [utraciła] krew, gdybym zobaczyła, że jest 

niewierny Bogu.» 

«To pomniejszy wiele grzechów tych, którzy Go będą prześladować» [– 

stwierdza Judasz.] 

«Dlaczego?» [– pyta Maryja.] 

«Dlatego że On, tak samo jak Ty, jakoś ich usprawiedliwiacie.» 

«Nie myśl tak. W oczach Boga to będą zawsze te same winy. Nawet gdybyśmy 

my osądzili, że to jest nie do uniknięcia, podobnie jak uważamy, że żaden 
człowiek z Izraela nie powinien zgrzeszyć wobec Mesjasza.» 

«Dlaczego człowiek z Izraela? A gdyby to był poganin, to nie byłoby to samo?» 

«Nie. W przypadku pogan byłaby to tylko wina w odniesieniu do bliźniego. 

Izrael wie, kim jest Jezus.» 

«Duża część Izraela nie wie tego.» 

«Nie chce wiedzieć. Świadomie jest niewierząca. Do braku miłości dołącza więc 

niedowiarstwo i zaprzecza nadziei. Zdeptać trzy główne cnoty – to nie jest mały 

grzech, Judaszu. To coś poważnego, duchowo cięższego niż materialny akt 

przeciw Memu Synowi.» 

Judasz, nie mając argumentów, pochyla się, by zawiązać sandał i pozostaje w 

tyle. 

Wchodzą na szczyt czy też raczej na krawędź szczytu, który wysuwa się, jakby 

chciał biec ku roześmianemu lazurowi bezkresnego morza. Gęsty dębowy las 

sprawia, że światło ma kolor jasnego szmaragdu, naznaczonego delikatnymi 

słonecznymi promykami na tym górskim wierzchołku – miłym, przewiewnym, 

otwartym ku całkiem bliskiemu brzegowi morza, naprzeciw dostojnego 

łańcucha gór Karmel. W dole, u stóp góry – której krawędź pochyla się, jakby 

chciała zlecieć – za małymi poletkami, w połowie wzniesienia, jest wąska dolina 

z głębokim strumieniem. Z pewnością jest on silny z powodu gwałtowności 

swego biegu w czasie przyboru, teraz zaś ma wygląd srebrzystej piany 

pośrodku swego łożyska. Strumień zdąża ku morzu, ocierając się o podnóże 

Karmelu. Droga biegnie blisko potoku. Leży wyżej, na prawym brzegu. Łączy 

miasto położone w centrum zatoki wybrzeża z miejscowościami w głębi lądu, 

być może z Samarią, jeśli się dobrze orientuję. 
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«To miasto to Szikaminon – mówi Jezus. – Będziemy tam dziś wieczorem, gdy 

zapadnie zmierzch. Teraz odpocznijmy, bo schodzenie jest uciążliwe, chociaż w 
chłodzie i krótkie.» 

Siadają kołem, piekąc na prymitywnym rożnie baranka, z pewnością 

podarowanego przez pasterzy. Rozmawiają ze sobą i z niewiastami... 

113. DO UCZNIÓW Z SZIKAMINON: «SPALIĆ SIEBIE» 

Napisane 11 sierpnia 1945. A, 6036-6059 

To właśnie nad brzegami głębokiego strumienia Jezus odnajduje Izaaka z 

wieloma uczniami, znanymi i nieznanymi. Pomiędzy znanymi znajduje się 

Tymon, przewodniczący synagogi z “Pięknych Źródeł”, Józef z Emmaus, 

oskarżony o kazirodztwo, młodzieniec, który porzucił pogrzebanie ojca, żeby iść 

za Jezusem, Szczepan, trędowaty Abel oczyszczony w ubiegłym roku blisko 

Korozain i jego przyjaciel Samuel, Salomon – przewoźnik z Jerycha i inni, wielu 

innych, których rozpoznaję, lecz nie przypominam sobie ani miejsc, w których 

ich widziałam, ani ich imion. Twarze znane... odtąd jest ich tak wiele, wszystkie 

znane jako twarze uczniów. A potem inne, zdobyte przez Izaaka lub przez tych 

uczniów, których właśnie wymieniałam. Idą za główną grupą z nadzieją 
znalezienia Jezusa. 

Spotkanie jest serdeczne, radosne i pełne szacunku. Izaak promienieje radością 

na widok Nauczyciela i przez to, że może pokazać Mu swe nowe stado. Jako 
wynagrodzenie prosi Jezusa o słowo do tłumu, który jest z nim. 

«Czy znasz spokojne miejsce, w którym można się zgromadzić?» 

«Na krańcu zatoki jest opuszczona plaża. Są tam chatki rybaków, puste o tej 

niezdrowej porze roku. Skończyła się też pora połowu ryb w tym sezonie. Udają 

się do Syrofenicji, aby łowić purpurę. Wielu z nich wierzy już w Ciebie, gdyż 

słyszeli, jak przemawiałeś w miastach nadmorskich, albo spotkali uczniów. 

Oddali mi chaty, abyśmy w nich odpoczywali. Wracamy tam po wypełnieniu 

misji. Jest bowiem wiele do zrobienia na tym wybrzeżu. Jest ono całkowicie 

zniszczone przez tyle czynników. Chciałbym dojść do samej Syrofenicji. Byłoby 

to możliwe morzem. Wybrzeże jest zbyt spalone słońcem, żeby iść pieszo. Ale 

jestem pasterzem, a nie żeglarzem... a pomiędzy nimi nie ma ani jednego, który 
potrafiłby kierować łodzią żaglową.» 

Jezus słucha uważnie. Lekko się uśmiecha. On – tak wysoki – pochyla się nieco 

przed niskim pasterzem, który przekazuje wszystko jak żołnierz swemu 
generałowi. Jezus odpowiada: 

«Bóg pomaga ci przez wzgląd na twą pokorę. Jeśli jestem tu znany, Mój uczniu, 

to dzięki tobie, a nie – innym. Teraz zapytamy tych z jeziora, czy czują się na 
siłach żeglować po morzu, i udamy się, jeśli będziemy mogli, do Syrofenicji.» 

Odwraca się, aby poszukać Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy prowadzą 

ożywioną rozmowę z kilkoma uczniami. Judasz Iskariota jest w tyle, zajęty 

prawieniem pochwał Szczepanowi, a Zelota, Bartłomiej i Filip stoją na uboczu z 
niewiastami. Czterej pozostali są przy Jezusie.  

Czterej rybacy przychodzą natychmiast: 

«Czy czujecie się na siłach wypłynąć łodzią na morze?» – pyta Jezus. 

Czterej [apostołowie] patrzą na siebie zmieszani. Piotr zastanawia się, mierzwi 

dłonią włosy, a potem pyta: 
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«Ale dokąd? Na wielkie morze? Jesteśmy rybami słodkowodnymi...» 

«Nie, wzdłuż wybrzeża, do Sydonu.» 

«Hmmm! Sądzę, że to możliwe. Co na to powiecie?» 

«Ja też tak sądzę. Morze czy jezioro to zawsze to samo: woda» – mówi Jakub. 

«A nawet to będzie piękniejsze i łatwiejsze» – stwierdza Jan. 

«Nie wiem, na jakiej podstawie tak sądzisz?» – pyta jego brat. 

«To z powodu jego miłości do morza. Kto coś kocha, widzi w tym same 

doskonałości. Gdybyś tak kochał niewiastę, byłbyś doskonałym małżonkiem» – 

żartuje Piotr, szturchając Jana po przyjacielsku. 

«Nie – odpowiada Jan. – Mówię tak, bo w Askalonie widziałem, że 

manewrowanie [łodzią] jest takie samo, a nawigacja – bardzo przyjemna.» 

«Zatem płyniemy!» – wykrzykuje Piotr. 

«Jednak lepiej byłoby mieć ze sobą kogoś stąd. My nie znamy tego morza ani 

jego dna» – zauważa Jakub. 

«O! Ja o tym nawet nie myślę! Mamy ze sobą Jezusa! Poprzednio nie byłem 

spokojny, ale odkąd On uciszył jezioro! Chodźmy, chodźmy z Nauczycielem do 
Sydonu. Być może jest tam jakieś dobro do zdziałania» – mówi Andrzej. 

«Zatem udamy się tam. Zatroszczysz się o łodzie na jutro. Niech Judasz, syn 

Szymona, da ci sakiewkę.» 

Apostołowie i uczniowie są wymieszani razem. Nie trzeba mówić, jakie to 

święto dla wielu. Jezus zna ich już bardzo dobrze. Wracają, kierują się w stronę 

miasta i przechadzają się po przedmieściu. Idą aż do krańcowego punktu zatoki, 

która jest wysunięta w morze jak zgięte ramię. Chatki, rozsiane w małej liczbie 

po plaży na małym i żwirowatym brzegu, stanowią najuboższe miejsce miasta, 

najmniej zaludnione i zamieszkiwane tylko czasami. Domki to sześciany o 

murach kruszejących pod wpływem nasolonego powietrza i ze starości. 

Wszystkie są zamknięte. Kiedy uczniowie je otwierają, ukazuje się ich nędza: 
okopcenie oraz meble ograniczone do tego, co niezbędne.  

«Są bardzo skromne i schludne, tyle że nie piękne» – mówi Izaak, 

wprowadzając ich. 

«Piękne – nie, są ubogie. “Piękne Źródła” to pałac w porównaniu z nimi. A byli 

tacy, którzy się tam skarżyli...» – mruczy Piotr. 

«Ale dla nas to bogactwo!» 

«Oczywiście, oczywiście! Ważne jest mieć dach nad głową i kochać się. O! 

Spójrz na naszego Jana! Jak się masz? Gdzie byłeś?» – dopytuje się Piotr. 

Jan z Endor uśmiecha się do Piotra, biegnie okazać cześć Jezusowi, witającemu 

go słowami pełnymi dobroci. Izaak mówi: 

«Nie kazałem mu iść, bo nie czuł się dobrze... Wolę, żeby pozostawał tutaj. On 

potrafi tak dobrze zająć się ludźmi z miasta i tymi, którzy proszą o wiadomości 
o Mesjaszu...» 
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Rzeczywiście mąż z Endor jest o wiele szczuplejszy niż przedtem, lecz twarz ma 

pogodną. Szczupłość wyszlachetnia jego rysy i przywodzi na myśl kogoś, kto 

jest już dotknięty podwójnym męczeństwem: ciała i ducha. Jezus przygląda mu 
się i pyta: 

«Jesteś chory, Janie?» 

«Nie bardziej niż przed spotkaniem Ciebie. To w odniesieniu do ciała. Co do 

duszy zaś, jeśli osądzam dobrze, właśnie zdrowieję z moich osobistych 
zranień.» 

Jezus patrzy na jego spokojne oczy, na czoło z wyżłobionymi zmarszczkami. Nic 

nie mówi. Kładzie mu jednak rękę na ramieniu, wchodząc z nim do domku. 

Wniesiono tu miednice z morską wodą dla odświeżenia zmęczonych nóg oraz 

dzbany świeżej wody do picia. Na zewnątrz zaś przygotowują posiłek, na 

prymitywnym stole, zacienionym przez rodzaj altany z pnących roślin.  

To piękny widok. Zapada noc i morze wyszeptuje swe wieczorne modlitwy w 

lekkim szumie morskiej kipieli na małej kamienistej plaży. Jezus spożywa 

wieczerzę z niewiastami i apostołami, siedząc przy prymitywnym stole. Inni 

albo na ziemi, albo na stołkach, albo na koszach odwróconych do góry dnem 

siedzą kołem wokół głównego stołu. Posiłek szybko się kończy, a jeszcze 

szybciej stół zostaje sprzątnięty, bo niewiele było naczyń i tylko dla 

najznaczniejszych gości. Morze nabrało koloru indygo, w tę noc jeszcze 

pozbawioną księżyca. Cały jego majestat ujawnia się w tej godzinie pełnej 

podniosłego smutku, szczególnie na brzegach morskich.  

Jezus – wysoki, w bieli, pomiędzy cieniami bardziej lub mniej mrocznymi – 

wstaje od stołu i wchodzi w środek małego zgromadzenia uczniów. Niewiasty 

usuwają się na bok. Izaak i jakiś inny [uczeń] zapalają małe ogniska na piasku, 

aby oświetlić miejsce i oddalić chmary komarów, które z pewnością przylatują z 
pobliskich bagien. 

«Pokój wam wszystkim. Wyprzedzając czas wyznaczony, miłosierdzie Boga 

gromadzi nas, dając wzajemną radość naszym sercom. Ja przeniknąłem te 

wszystkie serca, wasze serca moralnie dobre. Wykazuje to wasza obecność 

tutaj, w oczekiwaniu na Mnie, w formowaniu się we Mnie, chociaż duchowo 

jeszcze [jesteście] niedoskonali, jak to ukazują niektóre wasze zachowania. 

One ukazują, jak jeszcze trwa w was nadal stary Izraelita ze wszystkimi 

pojęciami i uprzedzeniami. Nie wyszedł jeszcze z niego – jak motyl z larwy – 

człowiek nowy, człowiek Chrystusa, który od Chrystusa ma szeroką, jaśniejącą, 

pełną miłosierdzia mentalność i jeszcze szerszą miłość. Nie zadręczajcie się 

jednak tym, że Ja was przeniknąłem i odczytałem wszystkie wasze tajemnice. 

Nauczyciel powinien znać swoich uczniów, aby móc poprawić ich braki. Wierzcie 

Mi, że jeśli jest dobrym nauczycielem, to nie brzydzi się mającymi najwięcej 

braków, ale nawet właśnie nad tymi bardziej się pochyla, aby ich udoskonalić. 

Wiecie, że jestem dobrym Nauczycielem.  

A teraz zobaczmy razem te reakcje i uprzedzenia. Spróbujmy rozważyć razem 

powód, dla którego tu jesteśmy. A z powodu radości, którą to przebywanie w 

zjednoczeniu nam daje, umiejmy błogosławić Pana, który zawsze, z 
pojedynczego dobra, wyciąga dobro zbiorowe.  

Słyszałem wypowiadany przez wasze wargi podziw dla Jana z Endor. Podziw ten 

[jest] tym większy, że on mówi o sobie jako o grzeszniku nawróconym. Tym, 

których chce doprowadzić do Mnie przez swoje głoszenie, mówi o swoim starym 

zachowaniu i o nowym. To prawda. On był grzesznikiem. Teraz jest uczniem. To 

jego zasługa, że wielu z was przyszło teraz do Mesjasza. Widzicie zatem, że 
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właśnie takimi sposobami, którymi stary człowiek Izraela pogardziłby, Bóg 

tworzy nowy lud Boży. 

Teraz proszę was o powstrzymanie się przed niezdrowym osądzaniem obecności 

pewnej siostry. Stary Izrael bowiem nie pojmuje, że ona jest [teraz] uczennicą. 

Poleciłem niewiastom odpocząć. Było to jednak spowodowane nie tyle chęcią 

zapewnienia im odpoczynku, ile pragnieniem dania wam zdrowej oceny 

pewnego nawrócenia. [Chciałem] przeszkodzić wam w popełnieniu grzechu 

przeciwko miłości i przeciwko sprawiedliwości. Oto powód, dla którego dałem to 
polecenie, jakie zapewne zasmuciło uczennice.  

Maria Magdalena, wielka grzesznica Izraela, ta, która nie miała wytłumaczenia 

dla swojego grzechu, powróciła do Pana. I od kogo będzie się ona spodziewać 

wierności i miłosierdzia, jeśli nie od Boga i od sług Bożych? Cały Izrael, a z 

Izraelem cudzoziemcy, którzy są pośród nas – ci, którzy dobrze ją znają i 

osądzają surowo, teraz, kiedy nie jest już ich wspólniczką w hulankach – 
krytykują i wyśmiewają to zmartwychwstanie.  

Zmartwychwstanie. To jest słowo najbardziej odpowiednie. Wskrzeszenie ciała 

nie jest największym cudem. Jest cudem zawsze względnym, bo 

przeznaczeniem ciała jest to, że któregoś dnia zniszczy je śmierć. Nie daję 

nieśmiertelności wskrzeszonemu cieleśnie, daję jednak wieczność 

wskrzeszonemu duchowo. Umarły w ciele nie ma żadnej zasługi [odzyskując 

życie], gdyż nie łączy swego pragnienia wskrzeszenia z Moim. W 

zmartwychwstaniu zaś duchowym jest obecna jego wola, a nawet jest ona na 

pierwszym miejscu. Dlatego posiada on zasługę z powodu swego [duchowego] 
zmartwychwstania. 

Nie mówię wam tego, żeby się usprawiedliwiać. Przed Bogiem samym muszę 

zdać sprawę z Moich czynów. Wy jednak jesteście Moimi uczniami. Moi 

uczniowie powinni być drugimi Jezusami. Nie może być w nich ani niewiedzy, 

ani żadnego z tych zakorzenionych grzechów, przez które tak wielu jest w 

jedności z Bogiem tylko z nazwy.  

Wszystko może wywołać dobre działanie. Nawet to, co pozornie najmniej jest 

do tego zdatne. Kiedy jakaś materia jest przedstawiana woli Bożej, choćby była 

najbardziej bierna, lodowata, odrażająca, może stać się ruchem, płomieniem, 
czystym pięknem. Przytoczę wam przykład zaczerpnięty z Księgi Machabejskiej. 

Kiedy król perski wysłał Nehemiasza do Jerozolimy, chciano w odbudowanej 

Świątyni i na oczyszczonym ołtarzu złożyć ofiary. Nehemiasz pamiętał, że w 

chwili pojmania przez Persów kapłani wyznaczeni do kultu Bożego wzięli ogień 

z ołtarza i ukryli go w miejscu tajemnym, we wnętrzu doliny, w studni głębokiej 

i suchej. Uczynili to tak dobrze i tak skrycie, że tylko oni wiedzieli, gdzie 

znajdował się święty ogień. Nehemiasz to pamiętał. Przypominając sobie o tym, 

wziął potomków tych kapłanów, aby poszli do tego miejsca, żeby wziąć stamtąd 

święty ogień dla zapalenia ognia ofiarnego. Przed śmiercią bowiem kapłani 

powiedzieli [o tym] synom, a ci powiedzieli swoim synom i tak przekazywali 
tajemnicę z ojca na syna.  

Gdy jednak potomkowie zeszli do tajnej studni, nie ogień znaleźli, lecz gęstą 

wodę, szlam zgniły, śmierdzący, ciężki, osad ze wszystkich zniszczonych 

ścieków zburzonej Jerozolimy. Powiedzieli to Nehemiaszowi. On jednak 

rozkazał, żeby wzięli tej wody i mu ją przynieśli. Gdy to zrobiono, położył 

drewno na ołtarzu, a na drewnie – ofiary. Pokropił to obficie tak, żeby mulista 

woda nasączyła wszystko. Zaskoczony lud i zgorszeni kapłani patrzyli na to. 

Wykonywali [polecenie] z szacunkiem jedynie dlatego, że nakazał to 

Nehemiasz. Ale z jakim smutkiem w sercach! Z jaką nieufnością! Jak na niebie 
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znajdowały się chmury, czyniąc dzień smutnym, tak w sercach było zwątpienie, 

wywołując przygnębienie ludzi.  

Słońce przebiło się jednak przez chmury i jego promienie zstąpiły na ołtarz. 

Drewna skropione błotnistą wodą zapaliły się wielkim płomieniem, który 

natychmiast pochłonął ofiarę. Kapłani odmawiali modlitwy ułożone przez 

Nehemiasza i najpiękniejsze hymny Izraela, aż cała ofiara została spalona. I – 

aby przekonać tłumy, że Bóg potrafi także przy pomocy materiałów najmniej 

odpowiednich, ale użytych w dobrym celu, dokonać cudów – Nehemiasz nakazał 

resztą wody polać wielkie kamienie. Pokropione kamienie objęły płomienie i 
spaliły się w nich, przy wielkim świetle, które dochodziło od ołtarza.  

Każda dusza jest płomieniem świętym, złożonym przez Boga na ołtarzu serca, 

aby służył do spalania ofiary życia miłością do jej Stwórcy. Całe życie stanowi 

ofiarą całopalną, jeśli jest dobrze przeżyte. Każdy zaś dzień jest ofiarą, która ma 

być trawiona przez świętość.  

Przychodzą jednak rozbójnicy, ciemiężyciele człowieka i duszy ludzkiej. Płomień 

grzęźnie w głębokiej studni nie z powodu świętej konieczności, lecz przez 

nieszczęsną głupotę. Tam staje się błotem, zepsutym i ciężkim, zatopionym w 

ściekach ze wszystkich rynsztoków wad. [Tak jest], aż zstąpi w tę głębię kapłan 

i wyniesie na światło słońca to błoto, kładąc je na żertwę swej własnej ofiary. 

Albowiem, wiedzcie o tym, nie wystarczy heroizm nawracającego się. Trzeba 

także heroizmu tego, który nawraca. A nawet ten powinien poprzedzać tamten, 

gdyż dusze się zbawiają dzięki naszej ofierze. W ten sposób dochodzi się do 

otrzymania tego, że błoto przemienia się w płomień, a Bóg uznaje za doskonałą 
i miłą Jego świętości ofiarę, która się spala.  

Zwykły ogień służy paleniu drewna i ofiar, czyli materiałów mogących się spalić. 

Dla przekonania świata nie wystarcza, że nawrócone błoto płonie bardziej niż 

zwykły ogień, nawet jeśli jest to ogień poświęcony. Dlatego nawrócone błoto 
staje się tak potężne, że zapala i spala nawet kamienie, czyli materiał niepalny.  

Czy nie zadajecie sobie pytania, dzięki komu błoto osiąga tę właściwość? Nie 

wiecie tego? Powiem wam: w żarze skruchy [nawróceni] jednoczą się z Bogiem, 

płomień z płomieniem; płomień, który się wznosi z płomieniem, który zstępuje; 

płomień, który kochając ofiarowuje się, [łączy się] z płomieniem, który się 

udziela, kochając. To objęcie dwóch, którzy się kochają, którzy się odnajdują, 

którzy się jednoczą, stając się jednym. Ponieważ zaś największym płomieniem 

jest płomień Boży, dlatego też on przelewa się, góruje, przenika, pochłania. 

Płomień nawróconego błota nie jest więc już ograniczonym płomieniem istoty 

stworzonej, ale płomieniem nieskończonym Istoty Niestworzonej: Najwyższego, 
Najpotężniejszego, Nieskończonego, Boga.  

Tacy są wielcy grzesznicy nawróceni prawdziwie, całkowicie nawróceni, 

wspaniałomyślnie oddani nawróceniu, bez pozostawiania [w sobie] 

czegokolwiek z przeszłości. Spalają najpierw samych siebie, w części 

najbardziej ciążącej, płomieniem, który się wznosi z ich błota. Biegną na 
spotkanie Łaski, dotknięci przez nią. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wiele kamieni w Izraelu przeniknie 

ogień Boży dzięki tym gorejącym paleniskom. Będą one coraz bardziej płonąć, 

aż do pochłonięcia tego, co w stworzeniu tylko ludzkie. Ze swych tronów w 

Niebiosach będą stale zapalać kamienie: formy letniości, niepewności, 

niezdecydowania ziemi, jak prawdziwe, nadprzyrodzone [wklęsłe] zwierciadła, 

które skupiają promienie. Koncentrują one Światło Jedyne w Trójcy, aby je 
skupić na ludzkości i zapalić ją Bogiem.  
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Powtarzam wam, że nie potrzebowałem usprawiedliwiać Moich czynów. 

Chciałem jednak, żebyście weszli w Mój [sposób] myślenia i teraz uczynili go 

waszym dla [właściwego oceniania] innych przyszłych, podobnych wypadków, 

kiedy Mnie nie będzie z wami. Niech was nigdy nie powstrzymuje przed 

dokonaniem tego dzieła – będącego doskonałym ukoronowaniem posłannictwa, 

do jakiego was przeznaczam – zdeprawowane wyobrażenie, faryzejskie 

podejrzenie, że Boga zanieczyszcza odesłanie do Niego nawróconego 

grzesznika. Zawsze pamiętajcie, że Ja nie przyszedłem zbawiać świętych, lecz 

grzeszników. Czyńcie i wy podobnie, gdyż uczeń nie jest większy niż Nauczyciel. 

Ja nie brzydzę się wziąć za rękę odrzuconych ziemi, którzy czują potrzebę 

Nieba, którzy w końcu ją odczuwają. Z radością prowadzę ich do Boga. To 

bowiem jest Moim posłannictwem, a każda [taka] zdobycz usprawiedliwia Moje 

Wcielenie się uniżające Nieskończoność. I wy nie brzydźcie się tego czynić. 

[Jesteście] ludźmi ograniczonymi. Mniej lub bardziej poznaliście 

niedoskonałość. [Zostaliście] uczynieni z takiej samej natury, co grzeszni 

bracia. Was wybieram na wybawicieli, aby w taki sposób było kontynuowane 

Moje dzieło w ciągu całych wieków ziemi, jakbym to Ja, istniejąc na wieki, nadal 

żył tutaj. I tak będzie, bo Moi zjednoczeni kapłani będą jakby żywotną częścią 

wielkiego ciała Mojego Kościoła, którego Ja będę Duchem ożywiającym. Dla 

stanowienia jedynego ciała, które przyjmie nazwę od Mojego Imienia, wokół tej 

żywotnej części [mistycznego Ciała] skoncentrują się wszystkie niezliczone 

cząsteczki – wierzący. Gdyby jednak brakło żywotności w kapłańskiej części 

[tego mistycznego organizmu], to czy mogłaby posiadać życie ta niezliczona 
ilość cząsteczek? 

To prawda, że Ja – ponieważ jestem w tym Ciele – mógłbym doprowadzić Moje 

Życie aż do cząsteczek najbardziej odległych, pomijając zbiorniki i kanały 

zatkane i nieużyteczne, sprzeniewierzające się swojej posłudze. Przecież deszcz 

pada, gdzie chce... i cząstki dobre, zdolne same z siebie do pragnienia życia, 

żyłyby też Moim Życiem. Czym jednak byłoby wtedy chrześcijaństwo? 

Sąsiadowaniem duchów i dusz. [Byłoby] bliskie, a jednak oddzielone kanałami i 

zbiornikami, które nie są już jednoczącym wiązadłem, dostarczającym każdej 

cząstce życiodajnej krwi, pochodzącej z jedynego centrum. Dzieliłyby je mury i 

przepaści, przez które cząsteczki patrzyłyby na siebie, po ludzku wrogie, w 

sposób nadprzyrodzony przygnębione, mówiąc w swoich duchach: “Przecież 

byliśmy braćmi. Jeszcze się nimi czujemy, chociaż nas rozdzielono!” 

Sąsiadowanie. A nie jedność. To nie [byłby jeden] organizm. I nad tą ruiną 

jaśniałaby boleśnie Moja miłość... 

I jeszcze [jedno]: nie myślcie, że to odnosi się tylko do schizm religijnych. Nie. 

Odnosi się także do wszystkich dusz, które pozostają same, bo kapłani nie chcą 

ich wspierać, zajmować się nimi, kochać ich, wykraczając przeciwko swemu 

posłannictwu. A jest nim wezwanie do mówienia i czynienia tego, co Ja mówię i 
czynię, to znaczy: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja zaprowadzę was do Boga”. 

Teraz odejdźcie w pokoju i niech Bóg będzie z wami.» 

Ludzie rozchodzą się powoli. Każdy idzie do chatki, w której ma schronienie. 

Także Jan z Endor wstaje. Jezus mówił, on zaś nie przestawał notować, z twarzą 

rozpaloną od ognia, [przy którym siedział], chcąc widzieć, co pisze. Jezus 

zatrzymuje go jednak, mówiąc: 

«Zostań chwilę ze swym Nauczycielem.» 

I zatrzymuje go przy Sobie, aż wszyscy się rozejdą.  

«Chodźmy do tej skały, która znajduje się przy brzegu. Księżyc jest coraz wyżej 

i widać ścieżkę.» 
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Jan przystaje na to, nic nie mówiąc. Oddalają się od domostw na odległość 

około dwustu metrów. Siadają na wielkiej skale. Nie wiem, czy to pozostałości 

molo lub przedłużenie podwodnej skały, zanurzonej w morzu, lub ruiny chatki w 

połowie zatopionej przez wodę. A może są to nanosy, [wyrzucane] przez wieki 

na brzeg. Wiem, że z małej plaży można wspiąć się tę skałę, stawiając stopy na 

zagłębieniach i występach formujących schody. Od strony morza ściana opada – 

można rzec – pionowo i zanurza się w niebieskozielonej wodzie. Teraz przypływ 

otacza ją falą, która moczy i uderza lekko w tę przeszkodę. Odchodzi z 

odgłosem potężnego wdechu. Potem na chwilę milknie, aby znowu powrócić, 

ruchem i dźwiękiem regularnym jak synkopowa muzyka, uczynionym z 
[uderzeń jak w] policzek, z wdechów i ciszy. 

Siadają dokładnie na szczycie tego bloku, uderzanego morską [falą]. Księżyc 

rysuje srebrzystą ścieżkę na wodach, sprawiając, że morze staje się 

ciemnogranatowe, a przed jego wschodem było jedynie wielką, ciemną 

powierzchnią w czerni nocy. 

«Janie, nie mówisz twemu Nauczycielowi, z jakiej przyczyny cierpisz w swoim 

ciele?» 

«Ty to wiesz, Panie. Ale nie mów: “cierpi”, powiedz: “spala się”. To 

dokładniejsze [określenie] i Ty wiesz, czy spala się z radością. Dziękuję, Panie. 

Ja też rozpoznałem siebie w błocie, które się staje płomieniem, ale nie będę 

miał czasu, aby zapalić kamienie. Mój Panie, wkrótce umrę. Zbyt wiele 

cierpiałem przez nienawiść świata, ale raduję się miłością Boga. Nie żałuję 

życia. Tutaj mógłbym jeszcze grzeszyć, uchybić misji, do jakiej nas 

przeznaczasz. Już dwa razy uchybiłem w moim życiu: w mojej misji nauczyciela, 

bo powinienem był umieć znaleźć w niej sposób na formowanie samego siebie, 

a nie ukształtowałem się, oraz w mojej misji małżonka, bo nie potrafiłem 

uformować mojej żony. To było logiczne. Nie potrafiłem ukształtować siebie i 

nie potrafiłem uformować jej. Mógłbym uchybić też misji ucznia. A uchybić 

Tobie – tego nie chcę. Niechże więc będzie błogosławiona śmierć, jeśli 

zaprowadzi mnie tam, gdzie już nie można grzeszyć! A jeśli nie będę miał 

zadania ucznia nauczającego, stanę się uczniem - ofiarą i to będzie los 

najbardziej podobny do Twego. To powiedziałeś dziś wieczorem: “Spalając na 
początek samego siebie”.» 

«Janie, czy to los, jakiemu się poddajesz, czy ofiara, którą [sam] składasz?» 

«Ofiara składana przeze mnie, o ile Bóg nie gardzi błotem, które stało się 

ogniem.» 

«Wiele pokutujesz, Janie.» 

«Święci także [pokutują]. Ty pierwszy. Słuszne jest, żeby czynił to ten, kto ma 

tak wiele do spłacenia. Ale sądzisz może, że moje [ofiary] nie są miłe Bogu? 

Zakazujesz mi ich?» 

«Ja nigdy nie stawiam przeszkód dobrym pragnieniom zakochanej duszy. 

Przyszedłem głosić przez [Moje] czyny, że w cierpieniu znajduje się 

wynagrodzenie, a w bólu – wyzwolenie. Nie mogę Sobie zaprzeczać.» 

«Dziękuję, Panie. To będzie moja misja.» 

«Cóż pisałeś, Janie?» 

«O, Nauczycielu! Czasem ujawnia się jeszcze stary Feliks ze swoimi 

przyzwyczajeniami nauczyciela. Myślę o Margcjamie. On ma jeszcze całe życie, 

by Ciebie głosić, bo jest młody. Nie ma go tu, kiedy nauczasz. Pragnę zanotować 
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niektóre nauki, jakich nam udzielasz, a których chłopiec nie słyszał, bo 

zajmowały go zabawy lub był daleko z którymś z nas. W Twoich słowach, nawet 

najdrobniejszych, tyle jest mądrości! Twoje przyjacielskie rozmowy już są 

pouczeniem... i to o codziennych sprawach każdego człowieka, o tych małych 

drobiazgach... A one w końcu są wielkimi sprawami w życiu. Ich zespół bowiem 

tworzy ważną całość, wymagającą cierpliwości, stałości, poddania się, żeby je 

wypełniać w sposób święty. Łatwiej jest dokonać jednego bohaterskiego czynu, 

niż [spełnić] tysiąc i dziesięć tysięcy małych rzeczy, wymagających stałego 

posługiwania się cnotą. Jeśli jednak gromadzi się długo małe czyny, z pozoru nic 

nie znaczące, dochodzi się do ważnego działania, w złu lub w dobru... znam to w 

odniesieniu do zła. Zacząłem zabijać [już] wtedy, gdy – znużony płochością 

małżonki – po raz pierwszy spojrzałem na nią z pogardą... To dla Margcjama 

zanotowałem Twoje wyjaśnienia. I dziś wieczorem chciałem zapisać Twoje 

wielkie nauczanie. Pozostawię moją pracę chłopcu, żeby pamiętał o mnie... o 

starym nauczycielu... i aby otrzymał te pouczenia, których w przeciwnym razie 

by nie posiadał. Jego wspaniały skarb... Twoje słowa... Czy pozwolisz mi na 
to?» 

«Tak, Janie. Ale we wszystkim trwaj w pokoju, jak to morze. Widzisz? Dla ciebie 

byłby zbyt palący żar słońca. Życie apostolskie jest naprawdę skwarem. Tak 

wiele walczyłeś w życiu. Teraz Bóg wzywa cię do Siebie w tym spokojnym 

świetle księżyca, które łagodzi i oczyszcza wszystko. Krocz w słodyczy Boga. Ja 

ci to mówię: Bóg cieszy się z ciebie.» 

Jan z Endor ujmuje dłoń Jezusa, całuje ją i szepcze: 

«A jednak byłoby pięknie mówić światu: “Przyjdź do Jezusa!”» 

«Będziesz to mówił w Raju. Ty też staniesz się zapalającym zwierciadłem. 

Chodźmy, Janie. Chciałbym przeczytać to, co napisałeś.» 

«Oto zwój, Panie. A jutro dam Ci inny, na którym zanotowałem inne słowa.» 

Schodzą ze skały i w bieli wspaniałej poświaty księżyca, która posrebrzyła 

kamienie na brzegu, powracają do domków. Żegnają się, a Jan klęka i Jezus 
błogosławi go. Kładzie mu rękę na głowie, udzielając mu Swego pokoju. 

11. W TYRZE. «WYTRWAĆ – OTO WIELKIE SŁOWO» 

Napisane 12 sierpnia 1945. A, 6065-6076 

W pierwszych godzinach dnia Jezus przybywa do nadmorskiego miasta. Cztery 

łodzie płyną za Nim. Miasto jest dziwnie wsunięte w morze, jakby było 

zbudowane na przesmyku czy raczej jakby wąski przesmyk łączył część 
wchodzącą w morze z tą, która zbudowana jest na brzegu. 

Patrząc od strony morza miasto wydaje się wielkim grzybem, który wysuwa 

głowę ku falom, a korzenie zagłębia w nadbrzeżu. Jego nóżką jest przesmyk. Po 

dwóch stronach przesmyku znajdują się dwa porty. Jeden, północny, mniej 

zamknięty, jest usiany małymi łodziami. W drugim, południowym, dobrze 

osłoniętym, są duże statki, które wpływają lub wypływają. 

«Trzeba tam iść – odzywa się Izaak, wskazując palcem port z małymi łodziami – 

To tam są rybacy.» 

Okrążają wyspę, bo widzę, że przesmyk nie jest naturalny. To rodzaj olbrzymiej 

wydmy, łączącej wyspę ze stałym lądem. Kiedyś budowano bez trudu! 

Wnioskuję o tym na podstawie tego dzieła i z liczby statków w porcie, że miasto 

było bogate i trudniło się handlem. Za miastem, poza obszarem nizinnym, są 
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małe wzgórza o miłym wyglądzie, a w dali widać wielki Hermon i góry Libanu. W 

takim razie miasto to jest jednym z widocznych z Libanu. 

Łódź Jezusa w tej chwili właśnie przybywa do portu północnego, do redy portu. 

Nie przybija do brzegu, lecz posuwa się wolno, siłą wiosłujących z jej przodu i z 
tyłu. Wreszcie Izaak odkrywa to, czego szuka, i woła głośno. 

Oto przybliżają się dwie piękne łodzie rybackie i załoga skręca ku mniejszym 

łodziom uczniów.  

«Nauczyciel jest z nami, przyjaciele. Chodźcie, jeśli chcecie usłyszeć Jego 

słowo. Dziś wieczorem wraca do Szikaminon» – mówi Izaak. 

«Zaraz przybędziemy. A dokąd?» 

«W jakieś spokojne miejsce. Nauczyciel nie wysiądzie z łodzi na ląd w Tyrze ani 

w innym mieście na brzegu. Będzie mówił z łodzi. Znajdźcie miejsce w cieniu i 
spokojne.» 

«Płyńcie za nami ku skałom. Tam są spokojne i cieniste zatoki. Będziecie mogli 

nawet wysiąść.» 

Udają się w kierunku skalistego wgłębienia, bardziej na północy. Brzeg, 

prostopadły, chroni przed słońcem. Miejsce jest odosobnione. Mieszkają tu 

jedynie mewy i grzywacze. Robią wypady nad morze i powracają z wielkim 

krzykiem ku gniazdom w skałach. Inne łodzie przyłączyły się do tych, które 

wskazują kierunek, tworząc małą flotyllę. W głębi tego maleńkiego golfu jest 

wąska plaża – coś podobnego do plaży: wąskie miejsce usiane kamieniami. 

Mieści się tam około stu osób.  

Wysiadają, korzystając z podwodnej skały, szerokiej i płaskiej, wynurzającej się 

z wody jak naturalne molo. Zajmują miejsca na małej kamienistej plaży, 

błyszczącej od słońca. To mężczyźni ciemni, szczupli, ogorzali od słońca i morza. 

Krótkie szaty ukazują ich ciała, zwinne i szczupłe. W porównaniu z obecnymi 

Judejczykami bardzo uwidocznia się odmienność ich rasy. Mniej [różnią się 

wyglądem] od Galilejczyków. Można by powiedzieć, że ci Syrofenicjanie podobni 

są raczej do dalekich Filistynów niż do ludów, w których sąsiedztwie mieszkają. 

Przynajmniej ci, których widzę. Jezus odwraca się plecami do brzegu i zaczyna 
mówić: 

«W Księdze Królewskiej jest mowa o tym, jak Pan rozkazał Eliaszowi udać się 

do Sarepty koło Sydonu podczas suszy i głodu, który panował na ziemi przeszło 

trzy lata.  

Panu nie brakowało środków, ażeby nakarmić Swego proroka w jakimkolwiek 

miejscu. I nie wysyłał go do Sarepty dlatego, że było to miasto dobrze 

zaopatrzone [w żywność]. Nie, tam też już umierano z głodu. Dlaczego zatem 
Bóg wysłał Eliasza z Tiszbe?  

Była w Sarepcie pewna niewiasta prawego serca, wdowa święta, która miała 

dziecko. Była uboga, samotna, a jednak nie buntowała się przeciw straszliwemu 

doświadczeniu. Mimo głodu nie była egoistyczna ani nieposłuszna. Bóg chciał jej 

okazać łaskawość, czyniąc dla niej trzy cuda. Jeden – za wodę, którą przyniosła 

spragnionemu Eliaszowi; drugi – za podpłomyk upieczony w popiele, gdy miała 

już tylko garść mąki; trzeci – za gościnność udzieloną prorokowi. On dał jej 
chleba i oliwy, życie jej synowi oraz poznanie słowa Bożego.  

Widzicie, że czyn miłości syci nie tylko ciało, odejmuje ból z powodu śmierci, 

lecz poucza duszę mądrością Pana.  
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Wy udzieliliście gościny sługom Pana, dlatego On daje wam słowo Mądrości. Na 

tę ziemię, do której nie dochodzi słowo Pana, sprowadza je czyn dobroci. Mogę 

was porównać z jedyną niewiastą w Sarepcie, która przyjęła proroka. Wy też 

jesteście tu jedynymi, przyjmującymi Proroka. Gdybym bowiem zszedł do 

miasta, bogaci i potężni nie przyjęliby Mnie, zajęci kupcy i marynarze z wielkich 

statków zostawiliby Mnie na uboczu i Moje przyjście w żaden sposób by na nich 
nie wpłynęło.  

Teraz was opuszczę, a wy powiecie: “Ale kim my jesteśmy? Garścią ludzi. Co 

posiadamy? Kroplę mądrości.” A jednak mówię wam: “Opuszczam was z 

poleceniem ogłaszania godziny Odkupiciela.” Pozostawiam was, powtarzając 

słowa proroka Eliasza: “Dzban mąki nie wyczerpie się i nie zabraknie oliwy, aż 
powróci ten, który ją rozdzieli obficie.” 

Już to czyniliście. Są bowiem tutaj Fenicjanie pomieszani z wami, zza Karmelu. 

To znak, że mówiliście tak, jak do was mówiono. Widzicie, że garść mąki i 

kropla oliwy nie wyczerpały się, lecz przeciwnie: [ich ilość] nie przestała się 

zwiększać. Nadal sprawiajcie, że będzie się mnożyć. Jeśli wyda się wam dziwne, 

że Bóg wybrał was do tego dzieła – a wy nie czujecie się zdolni wypełnić go – 

wypowiadajcie słowo wielkiej ufności: “Uczynię to, co Ty mówisz, zawierzając 
Twemu słowu”.» 

«Nauczycielu, jak jednak zachować się wobec tych pogan? Ich znamy z 

połowów. Ta sama praca nas łączy. A inni?» – pyta jeden z rybaków izraelskich. 

«Ta sama praca nas łączy, mówisz. Czy zatem nie powinno was połączyć to 

samo pochodzenie? Bóg stworzył tak Izraelitów, jak i Fenicjan. Ludzie z równiny 

Szaron lub z Górnej Judei nie różnią się od tych stąd. Raj był dla wszystkich 

synów ludzkich. I Syn Człowieczy przychodzi, żeby zaprowadzić do Raju 

wszystkich ludzi. Celem jest zdobycie Nieba i danie radości Ojcu. Odnajdujcie 

się więc na tej samej drodze i miłujcie się duchowo, jak się miłujecie z powodu 
pracy.» 

«Izaak powiedział nam wiele rzeczy, lecz chcielibyśmy wiedzieć więcej. Czy to 

możliwe, żebyśmy posiadali ucznia dla nas, przebywających w tak oddalonym 
miejscu?» 

«Wyślij Jana z Endor, Nauczycielu. On jest zdolny i przyzwyczajony do życia 

pomiędzy poganami» – podsuwa Judasz z Kariotu. 

«Nie. Jan zostaje z nami» – odpowiada Jezus ucinając. Potem zwracając się do 

rybaków mówi: «Kiedy kończy się połów purpury?» 

«W czasie jesiennych burz. Potem morze jest zbytnio wzburzone.» 

«Wtedy powracacie do Szikaminon?» 

«Tam albo do Cezarei. Sprzedajemy wiele Rzymianom.» 

«W takim razie spotkacie się z uczniami. Wytrwajcie do tego czasu.» 

«Jest w mojej łodzi ktoś, kogo nie chciałem [zabrać], lecz przyszedł w Twoje 

Imię.» 

«Kto to jest?» 

«Młody rybak z Askalonu.» 

«Niech wyjdzie i przyjdzie tutaj.» 
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Mężczyzna idzie i powraca z młodym chłopcem, zmieszanym z powodu tego, że 

zwraca na siebie uwagę. Apostoł Jan rozpoznaje go. 

«To jeden z tych, który dał nam rybę, Nauczycielu» – [mówi Jan i] idzie go 

powitać: «Przyszedłeś, Hermastesie? Jesteś sam?» 

«Sam. Wstydziłem się [iść] do Kafarnaum... Zostałem tu na brzegu, mając 
nadzieję...» 

«Na co?» [– dopytuje się Jan.] 

«Na ujrzenie twojego Nauczyciela.» 

«On nie jest jeszcze twoim [Nauczycielem]? Po co, przyjacielu, to odwlekać? 

Chodź do Światła, które na ciebie czeka. Spójrz, On cię obserwuje i uśmiecha 
się.» 

«Jak mnie przyjmie?» 

«Nauczycielu, przyjdź do nas na chwilę.» 

Jezus wstaje i idzie do Jana. 

«On nie ma śmiałości, bo jest cudzoziemcem.» 

«Dla Mnie nie ma cudzoziemców. A twoi towarzysze? Czy nie było was wielu?... 

Nie bądź zmieszany. Tylko ty jeden potrafiłeś wytrwać? Jestem jednak 
szczęśliwy z powodu ciebie samego. Chodź ze Mną.» 

Jezus powraca na miejsce z nową zdobyczą. 

«Tak, tego powierzymy Janowi z Endor» – mówi do Iskarioty, a potem zwraca 

się do wszystkich: 

«Grupa kopiących zeszła do kopalni. Wiedzieli, że znajdują się w niej skarby, 

lecz że są dobrze ukryte we wnętrzu ziemi. Zaczęli kopać. Teren był twardy, a 

praca uciążliwa. Wielu zmęczyło się i odrzucając kilofy odeszli. Inni wyśmiewali 

się z przewodzącego grupie, traktując go niemal jak głupca. Jeszcze inni 

złorzeczyli swemu losowi, pracy, ziemi, metalowi. Uderzali z gniewem 

wnętrzności ziemi, krusząc żyły [metalu] na bezużyteczne okruchy. Potem zaś – 

stwierdziwszy, że dokonali zniszczenia – i oni odeszli. Pozostał tylko jeden, 

najbardziej wytrwały. Delikatnie traktował stawiające opór warstwy ziemi, żeby 

je przebić nic nie uszkadzając. Próbował, drążył głębiej. W końcu odkrył 

wspaniałą żyłę kosztownego kruszcu. Wytrwałość żłobiącego została 

wynagrodzona i dzięki bardzo czystemu metalowi, który odkrył, mógł podjąć 

liczne prace, zdobyć wielką chwałę i licznych klientów. Wszyscy bowiem 

pragnęli tego metalu, który jedynie przez wytrwałość można było odkryć tam, 
gdzie inni – leniwi lub rozgniewani – nic nie osiągnęli. 

Znalezione jednak złoto – dla stania się tak pięknym, żeby złotnik zechciał się 

nim posłużyć – musi z kolei wytrwać w woli poddania się obrabianiu go. Gdyby 

złoto, po pierwszej pracy odkrywczej, nie chciało już cierpieć trudów, 

pozostałoby surowe i nie można by go obrobić. Widzicie zatem, że pierwszy 

entuzjazm nie wystarcza, żeby udało się czy to apostołowi, czy uczniowi, czy 
prostemu wiernemu. Trzeba wytrwać. 

Liczni byli towarzysze Hermastesa. I w ogniu entuzjazmu wszyscy obiecali 

przybyć. Przyszedł [jednak tylko] on sam. Liczni są Moi uczniowie i będą coraz 

liczniejsi. Jednak zaledwie jedna trzecia z połowy będzie potrafiła być nimi aż 

do końca. Wytrwać. To wielkie słowo. We wszystkich dobrych rzeczach. 
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Wy – kiedy zarzucacie sieć, żeby pochwycić muszle purpury – czy czynicie to 

tylko jeden raz? Nie. [Czynicie to] raz za razem, przez godziny, przez całe dnie, 

przez miesiące, gotowi powrócić na miejsca z zeszłego roku, gdyż to daje chleb i 

dobrobyt wam i waszym rodzinom. Dlaczego więc chcielibyście działać inaczej w 

rzeczach większych, czyli w sprawach Bożych i waszych dusz – jeśli jesteście 

wiernymi; w sprawach waszych [własnych] i braci – jeśli jesteście uczniami? 

Zaprawdę powiadam wam, że aby zdobyć purpurę szat wiecznych, trzeba 

wytrwać aż do końca. A teraz zachowajmy się jak dobrzy przyjaciele aż do 

godziny powrotu. Dzięki temu lepiej się poznamy i będzie nam łatwiej się 
rozpoznać...»  

Rozchodzą się po kamienistej zatoce. Gotują małże i kraby, oderwane od skał, i 

ryby wyłowione małymi sieciami. Śpią na posłaniach z wysuszonych glonów, 

wewnątrz pieczar otwartych w skalistym wybrzeżu przez trzęsienie ziemi lub 

przez fale. Niebo i morze są oślepiającym lazurem, który styka się z 

horyzontem. W górze nieustannie latają mewy, od morza do gniazd, wydając 

okrzyki i trzepocąc skrzydłami. To jedyne odgłosy, które wraz z uderzeniami fal 
dają się słyszeć w godzinach letniej spiekoty.  

115. DO UCZNIÓW Z SZIKAMINON 

Napisane 13 sierpnia 1945. A, 6077-6095 

Ludzie z Szikaminon przyciągnięci ciekawością przez cały dzień okupowali 

miejsce, w którym znajdują się uczniowie czekający na powrót Nauczyciela. 

Uczennice nie marnowały czasu. Wyprały ubrania pokryte kurzem i przepocone. 

Na małej plaży jest radosna wystawa ubrań, schnących na wietrze i w słońcu. 

Teraz, gdy zapada zmierzch, a wraz z wieczorem daje się odczuć słona 

wilgotność, śpieszą się ze zbieraniem ubrań, jeszcze nieco wilgotnych. 

Otrzepują je i naciągają we wszystkie strony przed złożeniem, aby wyglądały 

porządnie dla właścicieli. 

«Zanieśmy zaraz szaty Marii – mówi Maria Alfeuszowa. I dodaje: – To była dla 

niej wielka ofiara, [przebywać] wczoraj i dziś w tej dusznej jaskini!...» 

Domyślam się z tego, że nieobecność Jezusa trwała więcej niż jeden dzień. W 

tym czasie Maria z Magdali, która ma tylko jedną szatę, musiała pozostawać w 

ukryciu aż wyschło noszone przez nią ubranie. Zuzanna odpowiada: 

«Na szczęście ona nigdy się nie uskarża! Nie myślałam, że jest taka dobra.» 

«I taka pokorna, musisz też przyznać, i powściągliwa. Biedna dziewczyna! To 

naprawdę diabeł ją dręczył! Uwolniona przez mojego Jezusa stała się ponownie 

sobą, z pewnością jest taka, jaką była w dzieciństwie» [– mówi Maria 

Alfeuszowa.] 

Rozmawiając tak ze sobą wracają do domu. Przynoszą wyprane ubrania. Marta 

w tym czasie zajmuje się w kuchni przygotowaniem posiłku. Dziewica myje 

jarzyny w miedzianej misie, wkłada je następnie [do naczynia,] żeby je 
ugotować na wieczerzę. 

«Proszę, wszystko jest suche, wszystko jest czyste i poskładane. To było 

potrzebne. Idź do Marii i daj jej szaty» – mówi Zuzanna, podając Marcie 
ubrania. 

Obie siostry wracają po chwili razem. 
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«Dziękuję wam dwóm. Poświęcenie [z powodu] szaty, jakiej nie zmieniałam od 

wielu dni, było dla mnie najstraszniejsze – mówi Magdalena z uśmiechem. – 
Teraz wydaje mi się, że jestem całkiem świeża.»  

«Idź, usiądź na dworze. Jest miły wiatr. Musisz tego potrzebować po tak długim 

przebywaniu w zamknięciu» – zauważa Marta, która, jako niższa i szczuplejsza 

od swej siostry, mogła ubrać szatę Zuzanny lub Marii Alfeuszowej, podczas gdy 
jej była w praniu.  

«Tym razem w taki sposób poradziłyśmy sobie. W przyszłości jednak zrobimy 

sobie mały tobołek jak inne i nie będziemy mieć tego problemu» – odzywa się 

Magdalena. 

«Jak to? Masz zamiar chodzić za Nim, tak jak my?» 

«Oczywiście. Chyba że On nakaże mi coś innego. Idę teraz na brzeg zobaczyć, 

czy wracają. Wrócą dziś wieczorem?» 

«Mam nadzieję – odpowiada Najświętsza Maryja. – Niepokoję się, bo On udał 

się do Fenicji. Myślę jednak, że jest z apostołami. Sądzę też, że Fenicjanie są 

być może lepsi od wielu innych ludzi. Chciałabym jednak, żeby [już] wrócił z 

powodu tych, którzy na Niego czekają. Kiedy poszłam do źródła, pewna matka 

zatrzymała Mnie mówiąc: “Czy Ty jesteś z Nauczycielem galilejskim, z tym, 

którego zwą Mesjaszem? Zatem chodź i spójrz na moje dziecko. Od roku dręczy 

je gorączka.” Weszłam do małego domku. Biedne dziecko! Można by 

powiedzieć: więdnący kwiatek! Powiem o tym Jezusowi.» 

Marta odzywa się: «Są też inni proszący o uzdrowienie. Bardziej o uzdrowienie 

niż o pouczenie.» 

«Człowiekowi trudno być bytem całkowicie duchowym. Odczuwa bardziej głosy 

ciała i swych potrzeb» – odpowiada Dziewica. 

«Jednakże wielu, po cudzie, odradza się do życia duchowego.» 

«Tak, Marto. To dlatego Mój Syn czyni tak wiele cudów. Z dobroci ku 

człowiekowi, lecz także po to, żeby go przyciągnąć tym sposobem na Swoją 
drogę, gdyż inaczej zbyt wielu nie weszłoby na nią.» 

Do domu powraca Jan z Endor, który nie poszedł z Jezusem. Wraz z nim, prosto 

z chat, w których mieszkają, [idzie] wielu uczniów. Niemal równocześnie wraca 
Magdalena, mówiąc: 

«Przybywają. To pięć lodzi, które wypłynęły wczoraj o świcie. Bardzo dobrze je 

rozpoznałam.» 

«Będą zmęczeni i spragnieni. Wezmę jeszcze więcej wody. [Woda] ze źródła 

jest bardzo orzeźwiająca» – mówi Maria Alfeuszowa i wywychodzi z dzbanami. 

«Chodźmy na spotkanie Jezusa. Chodźcie...» – mówi Dziewica.  

Wychodzi z Magdaleną i Janem z Endor. Marta i Zuzanna pozostają przy 

palenisku, zupełnie czerwone i pilnie zajęte kończeniem przygotowania posiłku. 

Idąc wzdłuż brzegu dochodzą do małej przystani, gdzie dopływają i cumują 

łodzie rybackie. Z tego miejsca widać całą zatokę i miasto, które nadaje jej swą 

nazwę. Widać też pięć łodzi. Płyną szybko, nieco przechylone w swym biegu. 

Żagle są mocno napięte sprzyjającym północnym wiatrem. To niesie ulgę 
mężczyznom, wyczerpanym upałem. 
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«Zobacz, jak Szymon i inni dobrze sobie radzą. Doskonale podążają za 

prowadzącą ich łodzią. Pokonali spienioną falę, a teraz wypływają na pełne 

morze, żeby ominąć prąd, silny w tym miejscu. Teraz... teraz wszystko jest 
dobrze. Wkrótce tu będą» – mówi [obserwując manewry łodzi] Jan z Endor.  

I faktycznie, łodzie podpływają caz bliżej i można rozróżnić tych, którzy w nich 

się znajdują. Jezus jest w pierwszej, z Izaakiem. Wstał. Jego wysoką sylwetkę 

widać w całej okazałości aż do chwili, gdy zwijane żagle zasłaniają Go na kilka 

minut. Łódź zakręca i zawraca, żeby stanąć pod osłoną małej przystani. 

Przepływają tuż obok niewiast, które są akurat u krańca molo. Jezus uśmiecha 

się na powitanie. Niewiasty zaczynają szybko iść, aby w tym samym czasie co 

łódź dotrzeć do punktu cumowania.  

«Niech Bóg Cię błogosławi, Mój Synu!» – mówi Maryja witając Jezusa, 

schodzącego na nabrzeże.  

«Niech Bóg błogosławi Ciebie, Mamo. Byłaś niespokojna? W Sydonie nie było 

tego, kogo szukaliśmy. Dotarliśmy aż do Tyru. Tam go znaleźliśmy. Chodź, 

Hermastesie... Oto, Janie, ten młody człowiek pragnie pouczenia. Tobie go 
powierzam.» 

«Nie zawiodę Cię, pouczając go o Twoim słowie. Dziękuję, Nauczycielu! Jest 

wielu, którzy czekają na Ciebie!» – mówi Jan z Endor. 

«Jest też biedna mała chora, Mój Synu, i jej matka pragnie Ciebie.» 

«Idę tam natychmiast.» 

«Wiem, kto to jest, Nauczycielu. Idę tam z Tobą. Chodź ty także, Hermastesie. 

Zacznij poznawać nieskończoną dobroć naszego Pana» – mówi mąż z Endor. 

Z drugiej łodzi wysiada Piotr, z trzeciej – Jakub, z czwartej – Andrzej, z piątej – 

Jan. Czterech pilotów, a za nimi – inni apostołowie lub uczniowie, którzy z nimi 
byli. Gromadzą się wokół Jezusa i Maryi. [Jezus mówi im:] 

«Idźcie do domu. Ja też zaraz przyjdę. Przygotujcie w tym czasie to, co 

potrzebne do posiłku, i powiedzcie tym, którzy czekają, że u schyłku dnia będę 
przemawiał.» 

«A jeśli są chorzy?» [– dopytują się.] 

«Rozpocznę od uzdrowienia ich, nawet przed posiłkiem, aby mogli 

uszczęśliwieni powrócić do domów.» 

Rozdzielają się. Jezus odchodzi z mężem z Endor i Hermastesem w stronę 

miasta. Inni idą kamienistą plażą, opowiadając o wszystkim, co widzieli i 

słyszeli. Są radośni jak dzieci, powracające do matki. Judasz z Kariotu też jest 

zadowolony. Pokazuje całą jałmużnę, otrzymaną od poławiaczy purpury, a 
przede wszystkim piękny pakunek z kosztowną zawartością. 

«To dla Nauczyciela. Jeśli On nie będzie tego nosił, to któż mógłby to robić? 

Zawołali mnie, mówiąc: “Mamy kosztowne korale w łodzi i nawet perłę. Pomyśl! 

To skarb. Nie wiem, jak doszliśmy do takiego bogactwa, ale chętnie dajemy ci je 

dla Nauczyciela. Chodź, zobacz.” Poszedłem, żeby im zrobić przyjemność, 

Nauczyciel zaś odszedł do groty modlić się. Mieli piękne korale i perłę, niedużą, 

lecz piękną. Powiedziałem im: “Nie pozbawiajcie się tych rzeczy. Nauczyciel nie 

nosi klejnotów. Dajcie mi raczej trochę tej purpury, ozdobimy Jego odzienie. 

Mieli tylko ten pakunek. Za wszelką cenę chcieli mi dać cały. Masz, Matko, zrób 

to pięknie, tak jak Ty potrafisz, dla naszego Pana. Ale, wiesz, , uczyń to. Jeśli On 
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to spostrzeże, będzie to chciał sprzedać dla biednych. A my tak bardzo 

chcielibyśmy widzieć Go ubranego tak, jak na to zasługuje. Prawda?» [– Judasz 
zwraca się do apostołów.] 

«O, tak! To prawda! Cierpię, gdy widzę Go tak prosto [odzianego] pośród 

innych. On, Król... oni – gorsi od niewolników... a wszyscy cali ozdobieni 

wstęgami i lśniący... Patrzą na Niego jak na niegodnego ich biedaka!» – 
potwierdza Piotr. 

«Widziałeś, co? Śmiechy panów z Tyru, gdy wypoczywaliśmy z rybakami?» – 

mówi do niego brat. 

Jakub, syn Zebedeusza, oświadcza: «Powiedziałem im: “Wstydźcie się, takimi 

jesteście psami! Jedna nitka z Jego białej szaty ma więcej wartości niż 
wszystkie wasze zbyteczne ozdoby.» 

«Chciałbym, skoro Judasz to otrzymał, żebyś przygotowała [Mu szatę] na 

Święto Namiotów» – mówi Juda Tadeusz. 

«Nigdy nie tkałam z purpurą, ale spróbuję...» – mówi Najświętsza Maja 

dotykając jedwabnej przędzy, miękkiej, o wspaniałym kolorze. 

«Moja piastunka zna się dobrze na tym – mówi Magdalena, znawczyni pięknych 

rzeczy – Spotkamy ją w Cezarei. Ona Ci pokaże. Szybko się nauczysz, bo Ty 

potrafisz wszystko robić dobrze. Ja ozdobiłabym szatę przy szyi, przy 

mankietach i na dole: purpura na bielusieńkim lnie albo na bardzo białej 

wełnie... gałązki palmy i rozety, jak na marmurze Świętego... a pośrodku splot 
Dawida. To będzie dobrze pasować.» 

Marta odzywa się: 

«Nasza matka zrobiła ten wzór, bo był piękny, na szacie, którą Łazarz ubrał w 

podróż do ziem Syrii, gdy brał je w posiadanie. Zachowałam go, bo to była 
ostatnia robótka naszej mamy. Przyślę Ci go.» 

«Zrobię to, modląc się za waszą matkę.» 

Doszli do domów. Apostołowie rozchodzą się, aby zgromadzić tych, którzy 

pragną Nauczyciela, szczególnie chorzy... Jezus powraca z Janem z Endor i 

Hermastesem. Przechodzi pośród tłoczących się przed domkami, wita ich. Jego 
uśmiech to błogosławieństwo. 

Wskazują Mu z pewnością chorego na oczy, prawie niewidomego, z powodu 

rakowego zapalenia. Uzdrawia go. Następnie kolej na kogoś, kto zapewne jest 

chory na malarię, wychudzony i żółty jak Chińczyk. Uzdrawia go. Potem jakaś 

kobieta prosi o szczególny cud: nie ma mleka w piersiach, a pokazuje Mu 

kilkudniowe dziecko, niedożywione i całkiem czerwone, jakby z przegrzania. 
Płacze: 

«Widzisz. Mamy przykazanie posłuszeństwa mężczyźnie i rodzenia, ale czemu 

to służy, skoro potem widzimy, jak nasze dzieci umierają? To już trzecie, które 

urodziłam. Dwoje zaniosłam do grobu z powodu tych pustych piersi. To również 

umiera... dlatego że urodziło się w porze wielkich upałów. Inne przeżyły, jedno 

– dziesięć miesięcy, a drugie – sześć. Płakałam jeszcze mocniej, bo umierały z 
powodu chorób wnętrzności. Gdybym miała mleko, to by się nie stało...» 

Jezus patrzy na nią i mówi: 

«Twoje dziecko będzie żyło. Miej wiarę. Idź do domu, a kiedy dojdziesz, podaj 

pierś twemu dziecku. Miej wiarę.» 
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Niewiasta odchodzi posłusznie z biednym dzieckiem, uskarżającym się jak mały 

kotek, którego tuli do serca. 

«Czy będzie miała mleko?» 

«Oczywiście, że będzie miała.» 

«Ja mówię, że dziecko przeżyje, ale ona nie będzie miała mleka... i to już będzie 

cud, jeśli przeżyje. Ono umiera, można powiedzieć, z głodu.» 

«Wcale nie. Ja mówię, że będzie miała mleko.» 

«Tak.» 

«Nie.» 

Zdania różnych osób są podzielone. Jezus tymczasem odchodzi na posiłek. Gdy 

wychodzi, aby znowu przemawiać, jest jeszcze więcej ludzi. [Wiadomość o] 
cudzie uzdrowienia gorączkującego dziecka rozeszła się po mieście. 

«Daję wam Mój pokój, aby przygotować waszego ducha do słuchania Mnie. W 

zawierusze głos Pana nie dochodzi. Wszelki zamęt szkodzi Mądrości, która jest 

pełna pokoju, bo pochodzi od Boga. Zamieszanie, przeciwnie, nie pochodzi od 

Boga. Niepokoje, lęki, wątpliwości są dziełami Złego dla wprowadzenia zamętu 

między synami ludzkimi i oddzielenia ich od Boga. 

Proponuję wam tę przypowieść, abyście lepiej pojęli pouczenie. 

Pewien rolnik miał wiele drzew na swoich polach i dużo winorośli, które 

przynosiły liczny owoc. Między nimi – jedną, szlachetnej jakości. Był z niej 
bardzo dumny.  

Któregoś roku ta winorośl miała wiele liści, a mało winogron. Pewien przyjaciel 

powiedział rolnikowi: “To dlatego że ją zbyt mało przycinałeś”. Następnego roku 

człowiek poprzycinał ją więc mocno. Winorośl wydała mało latorośli i jeszcze 

mniej owoców. Inny przyjaciel rzekł: “To dlatego, że ją zbyt mocno przyciąłeś”. 

Trzeciego roku człowiek pozostawił ją więc w spokoju. Winorośl nie przyniosła 

nawet jednego owocu i wypuściła bardzo mało liści – mizerne, pozwijane i 

pokryte rdzą. Trzeci przyjaciel oświadczył: “Umiera, bo ziemia nie jest dobra. 
Spal ją.” 

“Ale dlaczego, przecież jest tą samą ziemią, którą mają inne latorośle, i przecież 

troszczę się o nią [tak samo] jak o inne? Wcześniej dawała owoce!” Przyjaciel 
wzruszył ramionami i odszedł.  

Przechodził nieznajomy wędrowiec i zatrzymał się, aby przypatrzyć się 

rolnikowi, smutnie opartemu o pień biednej winorośli.  

“Co ci jest? – zapytał go. – “Ktoś umarł w domu?” 

“Nie. Ale umiera mi ta winorośl, którą tak bardzo kochałem. Nie ma już soku, 

aby wydawać owoc. W jednym roku – mało, w drugim – mniej, w tym – nic. 

Zrobiłem, co mi poradzono, ale nie pomogło”. 

Nieznajomy wędrowiec wszedł na pole i zbliżył się do winorośli. Dotknął liści, 

wziął w rękę grudkę ziemi, powąchał ją, rozkruszył w palcach, podniósł wzrok 

na pień krzewu, który podtrzymywał latorośl. “Musisz usunąć ten pień. Winorośl 
jest z jego powodu bezowocna.” “Ale przecież jest jej wsparciem od lat?!” 
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“Odpowiedz mi, człowieku: kiedy zasadziłeś tę winorośl na tym miejscu, jaka 

była [winorośl] i jaki był [podtrzymujący ją krzew]?” 

“O! To była piękna trzyletnia winorośl. Odciąłem ją z innej rośliny. Przenosząc ją 

tutaj, uczyniłem głęboką dziurę, ażeby nie uszkodzić korzeni, wyjmując ją z 

ziemi rodzinnej. Także tu zrobiłem podobną dziurę, a nawet jeszcze większą, 

aby zaraz miała wygodnie. Wcześniej jeszcze okopałem całą ziemię dokoła, aby 

była pulchna dla korzeni, aby mogły rozrosnąć się szybko, bez trudu. Z wszelką 

troskliwością uporządkowałem ją, kładąc na dnie odżywczy nawóz. Korzenie – 

wiesz o tym – stają się mocne, gdy szybko znajdują to, co je odżywia. Niewiele 

zajmowałem się tym wiązem. Było to drzewko przeznaczone jedynie do 

podtrzymywania sadzonki. Dlatego umieściłem je niemal na powierzchni, przy 

sadzonce, okopałem i odszedłem. Oba krzewy przyjęły się, gdyż ziemia jest 

dobra. Winorośl rosła z roku na rok, kochana, przycinana, okopywana. Wiąz 

natomiast męczył się. Nic nie był wart! Potem jednak stał się mocny. Widzisz go 

teraz, jaki jest piękny? Kiedy powracam z daleka, widzę czubek wystrzelający 

wysoko jak wieża i wydaje mi się sztandarem mojego małego królestwa. 

Najpierw krzew winny go zakrywał i nie było widać jego pięknego ulistnienia. A 

teraz spójrz, jaki jest piękny tam, w górze, w słońcu! I co za pień! Prosty, 

mocny... Mógłby podtrzymywać ten krzew winny przez całe lata, nawet gdyby 

stał się tak mocny, jak te, które zwiadowcy izraelscy obcięli przy potoku Eszkol. 
Tymczasem...” 

“Tymczasem [wiąz] ci zabił winorośl. Zdominował ją. Wszystko było dobre dla 

życia [winorośli]: ziemia, położenie, światło, słońce, troska, którą ją otoczyłeś. 

Ale on ją zabił. Stał się zbyt silny. Oplótł jej korzenie aż do zaduszenia, odebrał 

jej cały sok ziemi, zakneblował ją, żeby nie mogła oddychać, pozbawił ją 

światła. Wytnij natychmiast to bezużyteczne i potężne drzewo, a twój krzew 

winny odżyje. A jeszcze lepiej odżyje, jeśli ty, cierpliwie, okopiesz ziemię, aby 

odsłonić korzenie wiązu i aby je odciąć. Wtedy będziesz pewny, że nie wypuściły 

odrośli. Zgniją w ziemi aż do ostatniego odgałęzienia. Ze śmierci staną się 

życiem, gdyż będą nawozem. To godna kara dla ich egoizmu. Pień spalisz i przez 

to będzie dla ciebie użyteczny. Roślina nieużyteczna i szkodliwa nie nadaje się 

do niczego jak tylko do spalenia. Trzeba ją usunąć, żeby wszystko, co dobre, 

docierało do rośliny dobrej i pożytecznej. Wierz w to, co ci mówię, a będziesz 
zadowolony.” 

“Ale kim ty jesteś? Powiedz mi, żebym mógł uwierzyć”. 

“Jestem Wiedzącym. Kto wierzy we Mnie, będzie bezpieczny” – i odszedł. 

Człowiek trochę się wahał. Potem zdecydował się i położył rękę na pile. A nawet 

wezwał przyjaciół, żeby mu w tym pomogli.  

“Ależ oszalałeś?” “Stracisz wiąz oprócz winnego krzewu”. “Ja ograniczyłbym się 

do obcięcia wierzchołka, aby dać przestrzeń winorośli. Nic więcej”. “Będzie 

przecież musiała mieć podpórkę. Wykonujesz niepotrzebną pracę”. “Kto wie, 

kim on był! Może jednym z tych, którzy cię nienawidzą, chociaż o tym nie 
wiesz.” “A może to jakiś szaleniec...” I tak dalej, i tak dalej... 

“Zrobię to, co mi powiedział. Wierzę w niego.” I wyciął piłą wiąz blisko 

korzenia. Jeszcze niezadowolony odkopał, w szerokim promieniu, korzenie 

dwóch roślin. Cierpliwie odpiłowywał korzenie wiązu, uważając, by nie zranić 

korzenia winnego krzewu. Zakrył ponownie wielką dziurę [w ziemi]. Blisko 

winorośli, która pozostała bez podparcia, postawił mocny pal z żelaza ze 
słowem: “Wiara”, napisanym na tabliczce przymocowanej na górze pala. 

Pozostali odeszli, potrząsając głowami. Minęła jesień i zima. Nadeszła wiosna. 

Pędy owinięte wokół palika przyozdobiły się wieloma pąkami, najpierw 
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zamkniętymi, jak w powłoczce ze srebrzystego aksamitu, a potem, rozchylone, 

[ukazały] szmaragd małych rodzących się listków. Następnie otwarły się, 

wypuszczając z pnia nowe, silne latorośle, całe pokryte kwieciem, a potem – 

obfitością winogron. Więcej kiści niż listków – i to dużych, zielonych, silnych, w 

grupach po dwie, trzy kiście i jeszcze więcej... a każda kiść zawierała ściśnięte 
grona, mięsiste, soczyste, wspaniałe. 

“A teraz co powiecie? Było czy nie było to drzewo powodem, dla którego moja 

latorośl umierała? Wiedzący powiedział dobrze czy nie? Miałem rację czy nie, 

pisząc na tej tabliczce słowo: “Wiara”?” – zwrócił się człowiek do 
niedowierzających przyjaciół. 

“Miałeś rację. Jesteś szczęśliwy, bo potrafiłeś mieć wiarę i byłeś zdolny 

zniszczyć przeszłość oraz to, co – jak ci powiedziano – było szkodliwe.” 

Taka jest ta przypowieść. A co do niewiasty o wyschniętych piersiach, oto 

odpowiedź. Spójrzcie w stronę miasta.» 

Wszyscy odwracają się w stronę miasta. Widzą niewiastę, która była tu przed 

godziną. Biegnie... a biegnąc, nie odrywa niemowlęcia od nabrzmiałej piersi. 

Jest wypełniona mlekiem i mały zgłodniały ssie ją z taką zachłannością, że 

wydaje się, iż się udławi. Niewiasta zatrzymuje się dopiero u stóp Jezusa. Przed 

Nim odrywa na chwilę dziecko od piersi, wołając: 

«Pobłogosław, pobłogosław, aby żyło dla Ciebie!» 

Po tej chwilowej przerwie Jezus mówi dalej: 

«I dla waszych podejrzeń w odniesieniu do cudu mieliście odpowiedź. Jednak 

przypowieść ma znaczenie szersze niż ten epizod o nagrodzonej wierze, oto on. 

Bóg umieścił Swoją winorośl, Swój lud, w sprzyjającym miejscu. Zapewnił mu 

wszystko, co było potrzebne dla wzrostu i wydawania coraz większych owoców. 

Oparł go też o nauczycieli, żeby mógł łatwiej zrozumieć Prawo i w nim znaleźć 

siłę. Jednak nauczyciele chcieli postawić siebie ponad Prawodawcą i rośli, rośli, 

rośli, aż do narzucania siebie bardziej niż odwiecznego słowa. I Izrael stał się 

jałowym. Pan posłał wtedy Wiedzącego, ażeby ci w Izraelu, którzy mając prawe 

dusze, cierpieli z powodu tej jałowości mogli otrzymać radę naprawdę zbawczą. 

Próbowali oni bowiem tego czy innego środka, zgodnie ze słowami lub radami 

nauczycieli. Ci jednak posiadali tylko wiedzę ludzką, a nie nadprzyrodzoną. 

Dlatego też byli oddaleni od [prawdziwej] wiedzy o tym, co trzeba zrobić, żeby 
przywrócić życie duchowi Izraela. 

Cóż się więc dzieje? Dlaczego Izrael nie nabiera sił i nie staje się ponownie 

mocny, jak w pięknych czasach swej wierności Panu? Dlatego, że trzeba by 

poradzić usunięcie wszystkich pasożytów, które się rozwinęły ze szkodą dla 

tego, co święte: Prawa Dekalogu – takiego, jakim zostało dane, bez 

kompromisów, bez wybiegów, bez obłudy. [Trzeba] usunąć [pasożyty], żeby 

pozostawić powietrze, przestrzeń i pożywienie Winorośli, Ludowi Bożemu, dając 

mu potężnego opiekuna, prawego, nie uległego, jedynego o słonecznym 
imieniu: Wiara. Ale tej rady się nie przyjmuje.  

Powiadam wam zatem, że Izrael zginie, a mógłby zmartwychwstać i posiąść 

Królestwo Boże, gdyby umiał wierzyć i okazać wspaniałomyślnie skruchę, i 
zmienić się gruntownie. 

Idźcie w pokoju i niech Pan będzie z wami.» 
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116. JEZUS DO MAGDALEN: BĘDĘ PRACOWAŁ NAD TOBĄ OGNIEM I KOWADŁEM. 

Napisane 14 sierpnia 1945. A, 6096-6108 

Jest jeszcze noc, bardzo piękna noc. Księżyc zachodzi, gdy Jezus z apostołami i 

niewiastami – a prócz nich Jan z Endor i Hermastes – żegnają się cicho z 

Izaakiem, jedynym, który się przebudził. Zaczynają marsz wzdłuż brzegu rzeki. 

Odgłos kroków daje się słyszeć jedynie w lekkim skrzypieniu kamieni, toczących 

się pod sandałami. Nikt się nie odzywa, aż mijają o kilka metrów ostatni domek. 

Z pewnością śpiący tutaj i w poprzednich chatach nie zauważyli cichego 

odejścia Nauczyciela i Jego przyjaciół. Panuje głęboka cisza. Tylko morze 

rozmawia z księżycem, który wkrótce zajdzie. Przekazuje plaży opowieści z 

głębin, swą wydłużoną falą rozpoczynającego się przypływu. Pozostawia on 

coraz węższy pas suchej plaży. Tym razem niewiasty idą na przedzie z Janem, 

Zelotą, Judą Tadeuszem i Jakubem, synem Alfeusza. Pomagają uczennicom 

przejść przez małe skały, rozsiane tu i tam, wilgotne od soli i śliskie. Zelota jest 

z Magdaleną, Jan – z Martą, a Jakub, syn Alfeusza, zajmuje się swą matką i 

Zuzanną. Tadeusz zaś nikomu nie odstępuje zaszczytu ujmowania swą mocną i 

smukłą dłonią, podobną do Jezusowej, małej dłoni Maryi, aby Jej pomóc w 

trudnych przejściach. Wszyscy rozmawiają cicho z tymi, którym towarzyszą. 
Wszyscy chcą, jak się zdaje, uszanować spoczynek ziemi. 

Zelota zmawia bez przerwy z Marią z Magdali. Widzę wiele razy Szymona, jak 

rozkłada ręce w geście, który ma wyrażać: “To tak, nic więcej nie trzeba robić”. 

Nie słyszę jednak tego, co mówią, bo idą z przodu. 

Jan tylko rozmawia od czasu do czasu z Martą, której towarzyszy. Pokazuje jej 

morze i Karmel, którego zbocze, zwrócone w kierunku zachodnim, oświetla 

jeszcze biała poświata księżyca. Być może mówi o drodze, którą przeszedł 
poprzednim razem, dochodząc do Karmelu z przeciwnej strony? 

Również Jakub, idący pomiędzy Marią Alfeuszową a Zuzanną, opowiada o 

Karmelu. Mówi do swojej matki: 

«Jezus obiecał mi wejść tam, na górę, tylko ze mną, i powiedzieć coś tylko mnie 

samemu.» 

«Co On chce ci powiedzieć, synu? Powtórzysz mi to potem?» 

«Mamo, jeśli to będzie tajemnicą, nie będę mógł ci powiedzieć» – odpowiada 

Jakub, uśmiechając się swym tak pełnym miłości uśmiechem.  

Jego podobieństwo do Józefa, małżonka Maryi, jest bardzo silne w rysach, a 

jeszcze bardziej w spokojnej łagodności. 

«Nie ma tajemnic przed matką» [– stwierdza Maria Alfeuszowa.] 

«Nie mam ich naprawdę. Jeśli jednak Jezus chce mnie zaprowadzić na górę, aby 

tylko ze mną samym rozmawiać to znak, że chce, aby nikt nie wiedział, co ma 

mi do powiedzenia. A ty, mamo, ty jesteś moją drogą mamą, którą tak bardzo 

kocham, lecz Jezus i Jego wola są ponad tobą. Ale zapytam Go, gdy przyjdzie ta 

chwila, czy mogę ci powtórzyć Jego słowa. Jesteś zadowolona?» 

«Zapomnisz Go o to zapytać...» 

«Nie, mamo. Nigdy o tobie nie zapominam, nawet gdy jesteś z dala ode mnie. 

Kiedy słucham lub kiedy widzę coś pięknego, zawsze myślę: “Gdyby mama tu 
była!”» 
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«Kochany! Pocałuj mnie, mój synu» – mówi Maria Alfeuszowa, wzruszona. Lecz 

wzruszenie nie gasi ciekawości. Powraca do szturmu po kilku chwilach ciszy: 

«Powiedziałeś: Jego wola. Domyśliłeś się zatem, że chce ci wyrazić jakieś Swoje 

pragnienie. Przynajmniej to mógłbyś powiedzieć. To powiedział ci przy innych.» 

«Prawdę mówiąc stałem przed Nim tylko ja sam» – mówi Jakub z uśmiechem. 

«Ale inni mogli słyszeć.» 

«On nie powiedział mi wiele, mamo. Przypomniał mi słowa i modlitwę Eliasza na 

górze Karmel: “Z proroków Pana ja sam pozostałem”. “Wysłuchaj mnie, żeby 
lud rozpoznał, że Ty jesteś Panem Bogiem”.» 

«A co On chciał powiedzieć?» 

«Ileż rzeczy, mamo, chcesz wiedzieć! Idź do Jezusa, a On ci to powie» – mówi 
Jakub wymijająco. 

«Chciał powiedzieć, że – skoro Chrzciciel został uwięziony – On sam pozostaje 

jako prorok w Izraelu i że Bóg musi Go na długo zachować, aby lud został 

pouczony» – odzywa się Zuzanna. 

«Hmm! Trudno mi uwierzyć w to, żeby Jezus prosił o pozostanie długo... Dla 

Siebie o nic nie prosi... No, mój Jakubie, powiedz twojej matce!» 

«Ciekawość jest wadą, mamo. To coś bezużytecznego, niebezpiecznego, a 

czasem – bolesnego. Uczyń piękny akt umartwienia...» 

«O, czy nie chciał powiedzieć, że twój brat zostanie ujęty, może zabity?!» – 

pyta Maria Alfeuszowa cała wstrząśnięta. 

«Juda to nie “wszyscy prorocy”, mamo, nawet jeśli w twojej miłości każdy z 

twych synów jest dla ciebie całym światem...» 

«Myślę też o innych, bo... bo wy z pewnością stanowicie część proroków 

przyszłości. Zatem... zatem, jeśli ty pozostaniesz sam... Jeśli ty zostaniesz sam, 

to znak, że inni, że mój Juda... o!...» – Maria Alfeuszowa pozostawia Jakuba i 

Zuzannę i żwawo zawraca jak młoda dziewczyna, nie zważając na uwagę, jaką 
wypowiada Tadeusz. Dochodzi, jakby ją ktoś gonił, do grupy Jezusa. 

«Mój Jezu... Rozmawiałam z moim synem... o tym, co mu powiedziałeś... o 

Karmelu... o Eliaszu... prorokach... Powiedziałeś... że Jakub zostanie sam... A 

Juda, co z nim będzie? To mój syn, wiesz o tym?» – pyta cała zasapana z 
powodu lęku i biegu. 

«Wiem o tym, Mario. I wiem też, że jesteś szczęśliwa, dlatego że jest Moim 

apostołem. Widzisz, że posiadasz wszelkie prawa jako matka... ale Ja mam ich 

jako Nauczyciel i Pan.» 

«To prawda... to prawda... lecz Juda jest moim dzieckiem!...» – Maria, 

przewidując przyszłość, zalewa się łzami. 

«O! Ileż łez wylanych niepotrzebnie! Jednak matczynemu sercu wszystko się 

wybacza. Podejdź tu, Mario. Nie płacz. Już kiedyś cię pocieszyłem. Zatem 

obiecuję ci też, że wielka boleść, jakiej doświadczałaś, wysłużyła ci u Boga 
wielkie łaski dla ciebie, dla twego Alfeusza, dla twoich dzieci...» 

Jezus położył rękę na ramieniu cioci, przyciągając ją bliżej Siebie... Nakazuje 

tym, którzy szli z Nim: «Idźcie do przodu...» 
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Potem rozmawia sam z Marią, [córką] Kleofasa: 

«I nie kłamałem. Alfeusz umarł wzywając Mnie. Z tego powodu wszystkie jego 

długi wobec Boga zostały anulowane. To nawrócenie się do niezrozumianego 

krewnego, do Mesjasza, którego wcześniej nie chciał uznać, to zasługa twego 

bólu, Mario. Teraz zaś ten ból, jaki odczuwasz, wyjedna ci to, że 
niezdecydowany Szymon i nieustępliwy Józef pójdą w ślad za Alfeuszem.» 

«Tak, ale... Ale co zrobisz z Judą, z moim Judą?» 

«Będę go kochał jeszcze bardziej, niż teraz go kocham.» 

«Nie, nie. W tych słowach jest groźba. O! Jezu! O! Jezu...» 

Dziewica Maryja także pozostaje w tyle, aby pocieszyć Swą szwagierkę w bólu, 

którego przyczyny jeszcze nie zna. Dowiaduje się jednak, bo jej szwagierka, 

widząc Ją u swego boku, płacze jeszcze bardziej i wyjaśnia. [Maryja] staje się 
bledsza niż księżyc. Maria Alfeuszowa jęczy: 

«Ty mu to powiedz. Nie, nie, nie śmierć dla mojego Judy...» 

Dziewica Maryja, jeszcze bardziej pobladła, mówi: 

«Czyż mogę prosić o to dla ciebie, skoro nie mogę prosić nawet dla Mojego Syna 

o to, żeby został ocalony przed śmiercią? Mario, powiedz razem ze Mną: “Niech 

wypełni się Twoja wola, Ojcze, w Niebie, na ziemi i w sercach matek.” Czynić 

wolę Boga poprzez los dzieci to odkupieńcze męczeństwo nas, matek... A poza 

tym... Nie jest powiedziane, że Juda musi być zabity zanim ty umrzesz. Jakże 

będzie ci wtedy ciążyćyć twoja obecna modlitwa o jego dojście do bardzo 

sędziwego wieku, gdy – w Królestwie Prawdy i Miłości – ujrzysz wszystko 

poprzez Boże światło i poprzez twoje uduchowione macierzyństwo. Wtedy – 

jestem tego pewna – i jako błogosławiona, i jako matka będziesz chciała, żeby 

Juda upodobnił się do Mojego Jezusa w Jego losie Odkupiciela. Będziesz płonąć 

pragnieniem posiadania go przy sobie na nowo, na zawsze. Bo udręką matek 

jest oddzielenie od swoich dzieci. To udręka tak wielka, że przetrwa – jak sądzę 

– jako miłosny niepokój nawet w Niebie, które nas przyjmie.» 

Płacz Marii – tak silny w ciszy wschodzącej jutrzenki – sprawia, że wszyscy 

powrócili, żeby się dowiedzieć, co się stało. I tak usłyszano słowa Maryi i 

wzruszenie ogarnia wszystkich. Maria z Magdali płacze, szepcząc: 

«A ja... Jaką udrękę zadałam mojej matce na tej ziemi.» 

Marta płacze, mówiąc: 

«Oddzielenie dzieci i matki wywołuje wzajemną boleść.» 

Piotr także ma łzy w oczach, a Zelota mówi do Bartłomieja: 

«Co za słowa mądrości dla wyjaśnienia tego, czym będzie macierzyństwo 

błogosławionej [w niebie]!» 

«I jak wszystko będzie widziane przez błogosławioną matkę: poprzez światła 

Boże i uduchowione macierzyństwo... To sprawia, że wstrzymuje się oddech, jak 
przed promienną tajemnicą» – odpowiada mu Natanael. 

Iskariota mówi do Andrzeja: 
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«Macizyństwo ogołaca się z wszelkiej ociężałości zmysłowej i staje się całkiem 

uskrzydlone, tak można rzec. Wydaje nam się, że widzimy nasze matki już 
przemienione niepojętym pięknem.» 

«To prawda. Jakubie, nasza [matka] tak nas będzie kochać. Wyobrażasz sobie, 

jak doskonała będzie wtedy jej miłość?» – mówi Jan do swego brata.  

Jest jedynym, który ma promienny uśmiech, tak jest radosny ze wzruszenia z 

powodu myśli, że jego matka dojdzie do kochania w sposób doskonały. 

«Żałuję, że spowodowałem tyle bólu – mówi Jakub, syn Alfeusza – Ona jednak 

ujrzała o wiele więcej, niż jej powiedziałem... Wierz mi, Jezu.» 

«Wiem o tym, wiem. Jednak Maria jest właśnie w trakcie pracowania nad sobą i 

to mocniejszy cios skalpelem. On jednak odbiera jej tak wielki śmiertelny 
ciężar» – mówi Jezus. 

«Chodźmy, matko. Już dość płaczu! To mnie boli, że cierpisz, jak jakaś biedna 

niewiasta, która nie wie o pewności Królestwa Bożego. W niczym nie 

przypominasz matki Machabeuszów» – wyrzuca matce surowo Tadeusz, 

obejmując ją cały czas. Na koniec, całując jej siwe włosy, mówi: – «Wydajesz 

się dziewczynką, która się boi cieni i opowieści, które jej inni opowiadają, żeby 

ją przestraszyć. A przecież ty wiesz, gdzie mnie znaleźć: w Jezusie. Co za 

mama! Co za mama! Mogłabyś płakać, gdyby ci powiedziano, że ja, później, 

zdradzę Jezusa, że Go opuszczę, że się potępię. Wtedy – tak. Mogłabyś płakać 

krwią. Ale z Bożą pomocą tej boleści ci nie zadam nigdy, moja matko. Chcę 
pozostać z tobą na całą wieczność...» 

Najpierw napomnienie, a potem pieszczoty ukoiły w końcu łzy Marii 

Alfeuszowej. Teraz jest bardzo zawstydzona z powodu swej słabości. 

Przechodząc od nocy do dnia światło osłabło, bo księżyc zaszedł, a dzień się 

jeszcze nie rozpoczął. To jednak krótki czas mroku. Zaraz potem światło, 

najpierw w kolorze ołowiu, potem szarzejące, następnie zielonkawe, później 

mleczne z niebieskimi smugami, wreszcie jasne, niemal jak niematerialne 

srebro ukazuje się coraz bardziej, ułatwiając drogę po wilgotnym brzegu, 

odkrytym przez fale. Oko zaś cieszy widok morza, przybierającego kolor 

jasnoniebieski. Wkrótce oświetlą je błyszczące załamania jak na klejnotach. 

Potem srebro coraz wyraźniej nasyca powietrze – aż do chwili, gdy złocony róż 

jutrzenki staje się bardziej różem czerwonym na morzu, na twarzach, na polach. 

Coraz żywiej kontrastują barwy. Dochodzą do swej największej doskonałości w 

chwili, która dla mnie jest najpiękniejsza w ciągu dnia, gdy słońce wyskakuje 

zza granicy wschodu, wysyłając pierwszy promień ku górom i wzniesieniom, ku 

lasom, łąkom i ogromnym przestrzeniom morza i nieba. Podkreśla on wszystkie 

kolory: czy to biel śniegów lub indygo dalekich gór, zamieniające się w zieleń 

jaspisu; czy to kobalt nieba, który blednie, przyjmując barwę różu; czy też szafir 

poprzetykany nefrytem i poprążkowany perłami morskimi. 

Morze jest dziś prawdziwym cudem piękności. Nie jest znieruchomiałe w 

ociężałym spokoju, nie wstrząsa nim walka wiatrów, lecz jest dostojnie żywotne 

z powodu bardzo lekkich fal, które znaczą je zmarszczkami uwieńczonymi 
czubkami piany. 

«Dojdziemy do Dory, zanim słońce zacznie palić, i odejdziemy o zmierzchu. 

Jutro, w Cezarei, skończy się wasz trud, Moje siostry. My też wypoczniemy. Z 

pewnością oczekuje was wasz wóz. Tam się rozdzielimy... Dlaczego płaczesz, 

Mario? Czyż muszę dziś patrzeć, jak płaczą wszystkie Marie?» – mówi Jezus do 

Magdaleny. 
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«To smutek z powodu opuszczenia Ciebie» – mówi [Marta], jej siostra, 

tłumacząc ją. 

«Nie jest powiedziane, że się nie spotkamy... i to wkrótce.» 

Maria daje znak, że to nie dlatego płacze. 

Zelota wyjaśnia: «Ona obawia się, że nie będzie umiała być dobra, gdy nie 

będzie blisko Ciebie. Boi się... boi się, że będzie zbytnio kuszona, gdy nie będzie 
Ciebie całkiem blisko, żeby oddalić demona. Mówiła mi o tym przed chwilą.» 

«Nie lękaj się. Ja nigdy nie odbieram udzielonej przeze Mnie łaski. Czy chcesz 

grzeszyć? Nie? Zatem bądź spokojna. Czuwaj, tak, to rób, lecz nie bój się.» 

«Panie... płaczę też dlatego, że Cezarea... Cezarea jest wypełniona moimi 

grzechami. Teraz widzę je wszystkie... Moja ludzka natura będzie musiała wiele 
wycierpieć...» 

«Cieszę się z tego. Im bardziej będziesz cierpieć, tym lepiej będzie. Potem 

bowiem nie będziesz już cierpiała z powodu tych bezużytecznych trosk. Mario, 

[córko] Teofila, przypominam ci, że jesteś córką męża silnego i że jesteś mocną 

duszą oraz że Ja chcę cię uczynić silniejszą. Wybaczam słabości innym, bo one 

zawsze były niewiastami łagodnymi i nieśmiałymi, także twoja siostra. W tobie 

ich nie zniosę. Będę pracował nad tobą ogniem i kowadłem. Ty bowiem masz 

siłę, nad którą trzeba pracować, żeby nie zniweczyć cudu twojej woli i Mojej. 

Wiedz o tym ty oraz ci, którzy są tu obecni i ci nieobecni – wszyscy, którzy 

mogliby sądzić, że skoro tak cię umiłowałem, to mogę stać się słabym wobec 

ciebie. Pozwalam ci płakać ze skruchy i z miłości, ale nie z żadnej innej 

przyczyny. Zrozumiałaś?» 

Maria z Magdali usiłuje opanować łzy i łkanie. Upada na kolana. Całuje stopy 

Jezusa i – próbując mówić pewnym głosem – odzywa się: «Tak, mój Panie. 

Uczynię to, czego Ty chcesz.» 

«Wstań więc i bądź pogodna.» 

117. SYNTYKA – GRECKA NIEWOLNICA 

Napisane 15 sierpnia 1945. A, 6109-6122 

Nie widzę miasta Dora. Słońce zmierza ku zachodowi. Podróżnicy idą ku 

Cezarei. Nie widziałam jednak zatrzymania się w Dorze. Być może był to postój 

bez jakiegokolwiek znaczenia. Morze wydaje się ogarnięte płomieniem, tak w 

swym spokoju odbija czerwień nieba, czerwień niemal nierzeczywistą, tak silną. 
Można by rzec, że na firmamencie rozlano krew.  

Jest jeszcze ciepło, choć morskie powietrze czyni ten upał znośnym. Idą wciąż 

wzdłuż morza, aby umknąć przed skwarem suchego terenu. Wielu nawet po 

prostu zdjęło sandały, podwinęło szaty, aby wejść do wody. Piotr stwierdza: 

«Gdyby nie było niewiast, rozebrałbym się i wszedłbym do wody po samą 

szyję.» 

Musi jednak porzucić [tę myśl], bo Magdalena, która była z przodu wraz z 

innymi, zawraca, mówiąc: 

«Nauczycielu, znam dobrze te okolice. Widzisz, tam? Na morzu ukazuje się żółta 

smuga, pośrodku jego lazuru. Tam wpływa rzeka zawsze obfita, nawet w lecie, 

musimy przez nią przejść...» 
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«Tak wiele ich przeszliśmy! To nie Nil! Choć i Nil byśmy pokonali» – odzywa się 

Piotr. 

«To nie jest Nil, ale w jej wodach i na brzegach są wodne zwierzęta, które mogą 

szkodzić. Nie można przechodzić lekkomyślnie i bez butów, aby nie zostać 
zranionym.» 

«O! Cóż to za [zwierzęta]? Lewiatany?» [– pyta żartując Piotr.] 

«Dobrze mówisz, Szymonie. To właśnie są krokodyle, małe, co prawda, ale 

zdolne przeszkodzić ci w chodzeniu przez długi czas.» 

«A co one tam robią?» 

«Przywieziono je dla kultu... sądzę, że w czasie gdy Fenicjanie panowali nad 

tym krajem. Zostały tam, stając się coraz mniejsze, ale nie mniej agresywne. 

Przeszły ze świątyń do wody. Teraz to wielkie jaszczury, ale z jakimi zębami! 

Rzymianie przybywają tu na polowania i dla różnych rozrywek... ja też byłam tu 

z nimi. Wszystko dla... zabicia czasu. Ich skóry są bardzo piękne i służą do 

różnych celów. Pozwólcie mi więc poprowadzić was z powodu mojej znajomości 
tych miejsc.» 

«Dobrze. Chciałbym je ujrzeć...» – mówi Piotr. 

«Być może ujrzymy jakieś, choć są niemal wytępione, tak wiele na nie 

polowano.» 

Grupa oddala się od brzegu i udaje się w głąb lądu, aż do wielkiej drogi w 

połowie trasy pomiędzy wzgórzami a morzem. Szybko dochodzą do mostu 

bardzo wygiętego, przerzuconego nad małą rzeczką. Jej łożysko jest dość 

szerokie, lecz mało w nim wody. Pośrodku łożyska, tam gdzie nie ma wody, 

widać sitowie oraz trzciny na wpół wyschłe w letnim upale. W innych porach 

tworzą maleńkie wysepki pośrodku wód. Na brzegach zaś są krzaki i liściaste 
drzewa.  

Choć wędrowcy przeszukują wszystko wzrokiem, nie widzą żadnego zwierzęcia 

i wielu jest zawiedzionych. Kiedy jednak już mają zejść z mostu – którego 

jedyny łuk jest bardzo wysoki, być może po to, żeby tej solidnej, z pewnością 

rzymskiej konstrukcji nie porwał prąd w czasie ulewy – Marta wydaje 

przeraźliwy okrzyk. Cofa się przerażona. Wielka jaszczurka – bo nie wydaje się 

być czymś innym, ma jednak typową głowę krokodyla – leży w poprzek drogi i 
zdaje się spać.  

«Ależ nie bój się! – woła Magdalena – Kiedy tam się znajdują, nie są groźne. 

Niebezpieczne są wtedy, gdy są ukryte i stąpa się po nich, nie zauważając ich.» 

Ale Marta pozostaje przezornie w tyle. Zuzanna też nie ma ochoty na żarty... 

Maria Alfeuszowa jest bardziej odważna, choć zachowuje ostrożność i pozostaje 

przy synach. Idzie do przodu i patrzy. Apostołowie przyglądają się naprawdę 

bez lęku. Rozmawiają o niemiłym zwierzęciu, które zechciało akurat lekko 

odwrócić głowę, żeby je obejrzano też z przodu. Potem zachowuje się tak, jakby 

chciało się poruszyć i udać w kierunku przeszkadzających mu. Jeszcze jeden 

krzyk Marty, która umyka w tył, za nią Zuzanna i Maria, [córka] Kleofasa. Lecz 

Magdalena podnosi kamień i rzuca w zwierzę. Uderzone w bok ucieka już po 
brzegu i zanurza się w wodzie. 

«Chodź, tchórzu, nie ma go już» – mówi do siostry. Kobiety podchodzą. 

«To jednak podłe zwierzę...» – mówi Piotr. 
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«Czy to prawda, Nauczycielu, że niegdyś dawano im na pożarcie ofiary z ludzi?» 

– dopytuje się Iskariota. 

«Krokodyla uważano za zwierzę święte. Przedstawiał boga i jak my 

konsumujemy ofiarę złożoną naszemu Bogu, tak oni, biedni bałwochwalcy, robili 
to przez praktyki i błędy spowodowane ich położeniem.» 

«Ale teraz to już skończone?» – pyta Zuzanna. 

«Sądzę, że może praktykuje się to jeszcze w krajach bałwochwalczych» – mówi 

Jan z Endor. 

«Mój Boże! Ale czy przynajmniej dają im ich martwych?» 

«Nie, dają ich żywych, o ile to się jeszcze czyni. Głównie młode dziewczęta, 

dzieci. To co jest w ludzie najlepszego. Przynajmniej tak czytałem» – mówi 
wciąż Jan do niewiast, które rozglądają się przerażone na wszystkie strony.  

«Umarłabym ze strachu, gdybym miała do niego podejść» – mówi Marta. 

«Naprawdę? Ależ to jest nic, niewiasto, przy prawdziwym krokodylu. On jest co 

najmniej trzy razy dłuższy i grubszy.» 

«[Jest niebezpieczny,] gdy jest wygłodzony. Ten tu nakarmił się wężami i 

dzikimi królikami.» 

«Miłosierdzia! Także wężami! Gdzież Ty nas przyprowadziłeś, Nauczycielu?» – 

jęczy Marta.  

Jest tak przerażona, że wszystkich opanowuje niepokonana wesołość. 

Hermastes, który wciąż milczał, mówi: 

«Nie bójcie się. Wystarczy zrobić wiele hałasu i wszystkie uciekają. Znam się na 

tym. Wiele razy bywałem w dolnym Egipcie.» 

Udają się w drogę, klaszcząc w dłonie i uderzając w pnie drzew. Niebezpieczny 

odcinek został pokonany. Marta znajduje się blisko Jezusa i często pyta: 
«Naprawdę już ich nie będzie?» 

Jezus patrzy, potrząsa głową, zapewnia ją z uśmiechem:  

«Równina Szaron jest samą pięknością i już na niej jesteśmy. Ale, zaprawdę, 

dziś uczennice zgotowały Mi niespodzianki! Naprawdę nie wiem, dlaczego jesteś 
tak bojaźliwa?» 

«Ja też nie wiem. Ale wszystko, co pełza, przeraża mnie. Wydaje mi się, że 

odczuwam na sobie chłód ich ciał, bo pewnie są zimne i śliskie. I zastanawiam 
się, dlaczego istnieją? Czy mogą być użyteczne?» 

«O to trzeba by zapytać Tego, który je uczynił. Wierz jednak, że jeśli je stworzył 

to znak, że są użyteczne, choćby po to, żeby zabłysnął heroizm Marty» – mówi 
Jezus z delikatnym błyskiem w oczach. 

«O! Panie! Żartujesz i masz rację, ale ja się boję i nigdy tego nie pokonam.» 

«Zobaczymy... Co się porusza w tamtych krzakach?» – mówi Jezus, podnosząc 

głowę i patrząc przed Siebie ku gmatwaninie ciernistych i innych krzewów. 

Wznoszą się one napierając na żywopłot z indyjskich figowców, które znajdują 

się bardziej z tyłu ze swymi twardymi liśćmi. Gałęzie zaś innych roślin są 
giętkie. 
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«Znowu krokodyl, Panie?!...» – jęczy przerażona Marta. 

Hałas wzrasta i ukazuje się tam ludzka twarz, twarz kobiety. Spogląda na 

wszystkich mężczyzn i zastanawia się, czy powinna uciec przez pola, czy ukryć 

się w dzikich zaroślach. Pierwsza myśl zwycięża i ucieka z krzykiem. 

«Trędowata?» 

«Szalona?» 

«Opętana?» 

Zastanawiają się i stoją niepewni. Jednak kobieta cofa się, bo z bliskiej już 

Cezarei nadjeżdża rzymski wóz. Kobieta jest jak szczur w pułapce. Nie wie, 

dokąd iść, bo Jezus i Jego [uczniowie] są teraz blisko krzaka, który jej służył za 

schronienie. Nie może tam powrócić, ale też nie chce iść w stronę wozu... W 

pierwszym wieczornym mroku – noc bowiem zapada szybko po silnym 

zachodzie – widać, że jest młoda i pełna wdzięku, choć ma rozczochrane włosy i 

podarte ubrania.  

«Niewiasto! Przyjdź tutaj!» – nakazuje władczo Jezus. 

Kobieta wyciąga błagalnie ramiona: «Nie czyń mi krzywdy!» 

«Chodź tutaj. Kim jesteś? Ja nie uczynię ci nic złego» – Jezus mówi do niej tak 

łagodnie, że ją przekonuje. 

Kobieta podchodzi, pochylona, i rzuca się na ziemię, mówiąc: 

«Kimkolwiek jesteś, miej litość. Zabij mnie, ale nie wydawaj mnie panu. Jestem 

zbiegłą niewolnicą...» 

«Kto był twoim panem? Skąd jesteś? Z pewnością nie jesteś Izraelitką. 

Wskazuje na to twój akcent i także twoje odzienie.» 

«Jestem Greczynką. Niewolnicą grecką z... O! Litości! Ukryjcie mnie! Wóz zaraz 

tu będzie...» 

Wszyscy formują grupę wokół nieszczęśliwej, skulonej na ziemi. Rozdarte 

cierniami ubranie ukazuje na ramionach pręgi razów i ślady zadrapań. Wóz 

przejeżdża. Nikt w nim nie okazuje zainteresowania dla grupy, która zatrzymała 

się przy zaroślach. 

«Odjechali dalej. Mów. Jeśli będziemy mogli, pomożemy ci» – mówi Jezus, 

kładąc koniuszki palców na jej poplątanych włosach. 

«Jestem Syntyka, niewolnica grecka możnego Rzymianina ze świty 

Prokonsula.» 

«Zatem jesteś niewolnicą Waleriana!» – woła Maria z Magdali. 

«Ach! Litości! Litości! Nie wydawaj mnie jemu» – błaga nieszczęsna. 

«Nie bój się. Nigdy więcej nie będę rozmawiać z Walerianem – odpowiada jej 

Magdalena. I wyjaśnia Jezusowi: – To jeden z najbogatszych i najbardziej 

odrażających Rzymian, jakich tutaj mamy. I jest tak okrutny, jak odrażający.» 

«Dlaczego uciekłaś?» – pyta Jezus. 

«Dlatego że mam duszę. Ja nie jestem towarem...»  
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Kobieta nabrała odwagi, gdy ujrzała, że znalazła ludzi, którzy się nad nią 

ulitowali. [Mówi dalej:] 

«Nie jestem towarem na sprzedaż. On mnie kupił, to prawda. Ale może kupić 

moją osobę, aby ozdobić dom, abym umiliła mu czas przez lekturę, abym mu 

służyła. Ale nic innego. Moja dusza należy do mnie! To nie jest rzecz, którą się 
kupuje. On i jej chciał...» 

«Skąd wiesz, że masz duszę?» 

«Nie jestem niewykształcona, Panie. Łup wojenny od najmłodszych lat, ale nie 

jestem plebejuszką... To mój trzeci pan i to odrażające dzikie zwierzę... Mnie 

jednak zostają słowa naszych filozofów. I ja wiem, że w nas jest nie tylko ciało. 

Jest w nas zamknięte coś nieśmiertelnego, coś, co nie ma określonej nazwy. Ale 

od niedawna znam nazwę tego. Pewnego dnia przechodził przez Cezareę jakiś 

Mężczyzna. Czynił cuda i mówił lepiej od Sokratesa i Platona. Wiele się o Nim 

mówiło, w termach i w salach biesiadnych, gdzie w złoconych perystylach 

plamiono Jego Boskie Imię, wymawiając je w miejscach nieczystych orgii. A mój 

pan mnie, akurat mnie – która już przeczuwałam, że jest we mnie coś 

nieśmiertelnego, co należy tylko do Boga i czego nie można kupić jak towaru na 

targowisku niewolników – kazał mi czytać dzieła filozofów. Miałam je porównać 

i poszukać, czy jest tam wspomniana ta rzecz nieznana, którą Mąż przybyły do 

Cezarei nazwał “duszą”. Mnie kazał to czytać! Mnie, którą chciał 

podporządkować swym zmysłom! I w ten sposób dowiedziałam się, że to 

nieśmiertelne – to dusza. W czasie gdy Walerian i jemu podobni słuchali mojego 

głosu i – pomiędzy odbiciami [z żołądka] i ziewnięciami – usiłowali pojąć, 

porównać i dyskutować, ja zbierałam ich rozmowy odnoszące się do słów 

Nieznanego i do słów pochodzących od filozofów. Wkładałam je tutaj [do serca], 

poczynając coraz silniejszą godność, ażeby odtrącić jego namiętność... Przed 

kilkoma wieczorami pobił mnie [prawie] na śmierć za to, że go odepchnęłam 

zębami... uciekłam na drugi dzień... Już pięć dni żyję w tych krzakach, zbierając 

nocą jeżyny i indyjskie figi. Jednak skończy się to ujęciem mnie. Z pewnością 

mnie szuka. Zbyt drogo mnie kupił i zbytnio podobam się jego zmysłom, aby mi 

pozwolił odejść... Miej litość! Proszę Cię o to, Ty jesteś Hebrajczykiem i z 

pewnością wiesz, gdzie On się znajduje... Proszę, zaprowadź mnie do tego 

Nieznajomego, który mówi do niewolników, który mówi o duszy. Powiedziano 

mi, że jest ubogi. Będę cierpieć głód, lecz chcę być blisko Niego, aby mnie 

pouczył i podniósł. Kiedy ktoś żyje z bydlętami sam staje się zwierzęciem, 

nawet jeśli się im opiera. Chcę dojść do ponownego posiadania mojej moralnej 
godności.» 

«Ten Człowiek, Nieznajomy, którego szukasz, jest przed tobą.» 

«Ty? O, Boże nieznany z Akropolu, witaj!» – pochyla się z czołem przy samej 

ziemi. 

«Nie możesz tutaj pozostać, a Ja idę do Cezarei.» 

«Nie zostawiaj mnie, Panie!» 

«Ja cię nie zostawiam... Zastanawiam się.» 

«Nauczycielu, nasz wóz jest z pewnością w umówionym miejscu. Czeka. Wyślij 

kogoś z wiadomością. W wozie będzie bezpieczna, tak jak w naszym domu» – 
radzi Maria z Magdali. 

«O, tak, Panie! Przy nas, w miejsce starego Izmaela. Pouczymy ją o Tobie. 

Zostanie wyrwana z pogaństwa» – błaga Marta. 
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«Chcesz iść z nami?» – pyta Jezus. 

«Z kimkolwiek z Twoich [uczniów]. Obym nie była już więcej z tym 

człowiekiem. Ale... ale tu jest kobieta, która powiedziała mi, że go zna. Czy mnie 

nie zdradzi? Czy nie przyjdą Rzymianie do jej domu? Czy nie...» 

«Nie lękaj się. Do Betanii nie przychodzą Rzymianie, zwłaszcza tego pokroju» – 
mówi Magdalena, aby ją uspokoić. 

«Szymonie i Szymonie Piotrze, idźcie poszukać wozu. Tutaj na was zaczekamy. 

Potem wejdziemy do miasta» – nakazuje Jezus. 

Kiedy odgłos kopyt i kół daje znać o nadjeżdżaniu wozu ciężkiego i osłoniętego, 

i kiedy ukazuje się zawieszona wysoko latarnia, oczekujący wstają ze skraju 

drogi. Z pewnością zjedli tu wieczerzę. Wychodzą na drogę. Wóz zatrzymuje się 

chwiejnie na skraju zniszczonej drogi. Piotr i Szymon wychodzą, a zaraz za nimi 
starsza kobieta, która biegnie objąć Magdalenę, mówiąc jej: 

«Ani jednej chwili nie chcę czekać, by ci powiedzieć, że jestem szczęśliwa... aby 

ci powiedzieć, że twoja matka cieszy się wraz ze mną... aby ci powiedzieć, że 

stałaś się na nowo jasną różą naszego domu, jak wtedy gdy spałaś w kołysce po 

nakarmieniu się moim mlekiem» – i całuje ją bez końca. Maria płacze w jej 
ramionach. 

«Niewiasto, powierzam ci tę młodą osobę i proszę cię o ofiarę przeczekania 

tutaj przez całą noc. Jutro będziesz mogła udać się do pierwszej osady przy 

drodze konsularnej i czekać. Przybędziemy przed tercją» – mówi Jezus do 
piastunki. 

«Niech wszystko będzie, jak Ty chcesz, błogosławiony! Pozwól mi tylko dać 

Marii ubrania, które jej przywiozłam.» 

Wchodzi do wozu z Najświętszą Maryją, Marią i Martą. Kiedy wychodzą, 

Magdalena jest taka, jaką potem już zawsze będę ją widzieć: prosta szata, 
delikatny welon z bardzo jasnego lnu i płaszcz bez ozdób.  

«Idź spokojnie, Syntyko. Jutro my też przyjdziemy. Żegnaj» – mówi Jezus, 

żegnając ją. I idzie drogą ku Cezarei... 

Wzdłuż morza jest mnóstwo ludzi, przechadzających się w świetle pochodni lub 

latarni niesionych przez niewolników. Czuje się powiew wiatru od morza, który 

mocno orzeźwia płuca, zmęczone duszącym letnim upałem. Spacerujący należą 

do rzymskich bogaczy. Hebrajczycy przebywają w swych domach, zażywając 

ochłody na tarasach. Brzeg wygląda jak bardzo przestronny salon w godzinie 

wizyt. Przechadzać się tu oznacza być obserwowanym szczegółowo. A jednak to 

tędy idzie Jezus... wzdłuż całej promenady, nie troszcząc się o to, że Go 

obserwują, rzucają uwagi, wyśmiewają. 

«Nauczycielu, Ty tutaj? O tej godzinie?» – pyta Lidia siedząca na skraju drogi 

na czymś w rodzaju fotela lub sofy noszonej przez niewolników. Wstaje.  

«Idę z Dora i jestem spóźniony. Idę szukać mieszkania.» 

«Powiedziałabym Ci: oto mój dom – i pokazuje Mu piękny budynek za swoimi 

plecami. – Ale nie wiem, czy...» 

«Nie. Dziękuję ci, ale nie przyjmuję. Mam ze Sobą wielu towarzyszy i dwóch 

poszło już przodem uprzedzić ludzi, których znam. Sądzę, że udzielą nam 
gościny.» 
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Spojrzenie Lidii obejmuje też kobiety, które Jezus wskazał jej z uczniami. Zaraz 

rozpoznaje Magdalenę. 

«Mario? Ty? Zatem to prawda?» 

Maria z Magdali ma udręczone spojrzenie osaczonej gazeli. I ma rację, bo to nie 

tylko Lidii musi stawić czoła, lecz licznym osobom, które na nią patrzą... Ona 
jednak patrzy na Jezusa i nabiera odwagi: «To prawda.» 

«Zatem straciliśmy cię!» 

«Nie, znaleźliście mnie. A przynajmniej ja mam nadzieję odnaleźć was pewnego 

dnia i w lepszej przyjaźni na drodze, którą wreszcie odnalazłam. Powiedz to, 

proszę cię, wszystkim, którzy mnie znają. Żegnaj, Lidio. Zapomnij całe 

uczynione przeze mnie zło, jakie widziałaś. Proszę cię, wybacz mi to...» 

«Ależ, Mario! Dlaczego się poniżasz? My prowadziliśmy takie samo życie 

bogatych i bezczynnych i nie ma...» 

«Nie. Ja prowadziłam gorsze życie, ale wyszłam z tego. I na zawsze.» 

«Żegnam cię, Lidio» – mówi krótko Pan i idzie ku Swemu kuzynowi Judzie, 

który podchodzi do Niego z Tomaszem. Lidia zatrzymuje jeszcze na chwilę 
Magdalenę. 

«Ale powiedz mi prawdę, teraz gdy jesteśmy same: czy jesteś naprawdę 

przekonana?» 

«Nie przekonana – szczęśliwa, że jestem uczennicą. Odczuwam tylko jeden żal: 

ten, że nie znałam wcześniej Światła i zamiast się nim karmić, spożywałam 
błoto. Żegnaj, Lidio.» 

Odpowiedź brzmi wyraźnie w ciszy, która otoczyła dwie niewiasty. Nikt z 

obecnych już nic nie mówi... Maria odwraca się i usiłuje dojść szybko do 

Nauczyciela. Jakiś młodzieniec zachodzi jej drogę: «To twoje ostatnie 

szaleństwo?» – pyta, usiłując ją objąć. 

Jednak nie udaje mu się to, bo jest na wpół pijany, a Maria wymyka się mu, 

krzycząc: «Nie. To jest moja jedyna mądrość.» 

Dochodzi do niewiast zakrytych jak muzułmanki, taki odczuwają wstręt do tego, 
że patrzą na nie ci grzeszni ludzie. 

«Mario – odzywa się Marta ogromnie zaniepokojona – bardzo cierpiałaś?» 

«Nie. I On ma rację, teraz już nigdy nie będę cierpieć z tego powodu. On ma 

rację...» 

Wszyscy skręcają w ciemną uliczkę, aby wejść następnie na nocleg do 

przestronnego domu, z pewnością do gospody.  

118. POŻEGNANIE Z MARTĄ, MAGDALENĄ I SYNTYKĄ 

Napisane 17 sierpnia 1945. A, 6123-6138 

Znowu są w drodze, kierując się ku wschodowi, w stronę pól. Apostołowie i 

dwaj uczniowie z Marią, [córką] Kleofasa, i Zuzanną są teraz o kilka metrów od 

Jezusa, który jest z Matką i dwiema siostrami Łazarza. Jezus cały czas mówi. 

Apostołowie, przeciwnie, nie odzywają się. Wydają się zmęczeni lub 

zniechęceni. Nie pociąga ich nawet piękno pól, zaiste wspaniałych, z lekkimi 
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wzniesieniami rzuconymi na równinę jak zielone poduszki u stóp gigantycznego 

króla. Wzgórza wznoszą się o kilka metrów tu i tam, zapowiadając łańcuch gór 

Karmel i gór Samarii. Tak na równinie, która tu dominuje, jak i na małych 

wzniesieniach oraz pagórkach jest obfitość wszelkich roślin. Pachną właśnie 

dojrzewające owoce. To musi być miejsce dobrze nawodnione pomimo swego 

położenia i pory roku, bo zbyt wiele jest kwiatów, żeby miało brakować wody. 

Rozumiem teraz, dlaczego równinę Szaron tak wiele razy z entuzjazmem 

wspomina Pismo Święte. Apostołowie jednak wcale nie podzielają tego 

entuzjazmu. Idą naprzód, nieco nadąsani – jedyni zasmuceni w tym dniu 
pogodnym i w tej radosnej krainie. 

Droga konsularna w bardzo dobrym stanie przecina białą wstęgą żyzne pola. O 

tej wczesnej jeszcze godzinie spotyka się wielu wieśniaków, obładowanych 

produktami rolnymi, lub podróżnych, kierujących się ku Cezarei. Jeden z nich z 

rzędem osłów obładowanych workami dochodzi do apostołów. Zmusza ich do 

zejścia na bok i zrobienia miejsca dla przepuszczenia jego i zwierząt. Pyta 
niegrzecznie: «Tu jest Kiszon?» 

«Bardziej w tyle» – odpowiada oschle Tomasz i gdera przez zęby: – «Kawał 

gbura!» 

«To Samarytanin... to wyjaśnia wszystko!» – odpowiada Filip. 

Znowu zapada cisza. Po kilku metrach Piotr mówi, jakby kończył wewnętrzną 

rozmowę: 

«I na cóż to się zdało! Czy warto było przejść taką drogę!» 

«No właśnie! Po co poszliśmy potem do Cezarei, skoro nie wyrzekł ani jednego 

słowa? Sądziłem, że chciał uczynić kilka zaskakujących cudów, aby przekonać 
Rzymian. A tu przeciwnie...» – mówi Jakub, syn Zebedeusza. 

«Wystawił nas na pośmiewisko i to wszystko» – stwierdza Tomasz.  

A Iskariota wzmacnia [oskarżenie]: «Kazał nam cierpieć. Jemu jednak obelgi 

się podobają i sądzi, że my też je lubimy.» 

«Naprawdę tą, która cierpiała w tych okolicznościach, była Maria, córka 
Teofila» – zauważa spokojnie Zelota. 

«Maria! Maria! Czy Maria stała się pępkiem świata? Tylko ona cierpi, tylko ona 

jest bohaterką, tylko ona się formuje! Można by zapragnąć być łotrem i zabójcą, 

żeby stać się następnie obiektem tylu względów» – mówi z gniewem Iskariota. 

«Prawdę powiedziawszy, gdy poprzednio poszliśmy do Cezarei i On uczynił cud 

oraz ewangelizował, zasmuciliśmy Go naszym niezadowoleniem, dlatego że tak 
uczynił» – zauważa kuzyn Pana. 

«To dlatego – mówi poważnie Jan – że my nie wiemy, czego chcemy... Działa 

tak, a my gderamy, działa inaczej – my zrzędzimy. Pełno w nas wad.» 

«O! Oto inny mędrzec przemówił! Jedno jest pewne, że od długiego czasu nie 

uczyniliśmy nic dobrego» [– mówi Judasz.]  

«Nic, Judaszu? A ta Greczynka, a Hermastes, a Abel, a Maria, a...» 

«To nie na tych marnościach wzniesie On Królestwo» – odcina się Iskariota, 

ogarnięty myślą o ziemskim tryumfie. 
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«Judaszu, proszę cię, nie osądzaj dzieł mojego Brata. To śmieszne 

zarozumialstwo. Dziecko, które chce sądzić nauczyciela... żeby nie powiedzieć: 

nicość, która chce wszystko opanować...» – mówi Tadeusz, który choć nosi to 

samo imię, to jednak odczuwa nieprzezwyciężoną antypatię do swego imiennika 

[– Judasza.] 

«Dziękuję ci, że się ograniczyłeś do nazwania mnie dzieckiem. Naprawdę, po 

przeżyciu tylu lat w Świątyni, sądziłem, że przyzna mi się choć pełnoletność» – 

odpowiada sarkastycznie Iskariota. 

«O! Jakże są nieprzyjemne wasze kłótnie!» – wzdycha Andrzej. 

«Naprawdę! – zauważa Mateusz – Zamiast się razem połączyć, im dłużej żyjemy 

razem, tym bardziej się dzielimy. I pomyśleć, że w Szikaminon On powiedział, 

że musimy się zjednoczyć także ze stadem. Jak to uczynimy, skoro nie ma 

jedności pomiędzy nami, pasterzami?» 

«Zatem nie wolno mówić? Nigdy nie można wyrazić swej myśli? Sądzę, że nie 

jesteśmy niewolnikami.» 

«Nie, Judaszu – mówi spokojnie Zelota. – Nie jesteśmy niewolnikami, lecz 

jesteśmy niegodni iść za Nim, bo Go nie rozumiemy.» 

«Ja Go bardzo dobrze rozumiem» [– stwierdza Judasz.] 

«Nie. Ty Go nie rozumiesz. I tak samo jak ty nie rozumieją Go bardziej lub 

mniej wszyscy, którzy Go krytykują. Rozumieć to być posłusznym bez 

dyskutowania, bo wtedy jest się przekonanym o świętości Tego, który 

przewodzi» – mówi jeszcze Zelota. 

«Ach! Ty czynisz aluzję Jego świętości. Ja mówiłem o Jego słowach. Jego 
świętość jest bezsprzeczna i bezdyskusyjna» – pospiesznie stwierdza Iskariota. 

«A możesz oddzielić jedno od drugiego? Święty będzie zawsze posiadał Mądrość 

i Jego słowa będą mądre.» 

«To prawda. On jednak dokonuje szkodliwych działań. Oczywiście, z powodu 

nadmiernej świętości, zgadzam się. Ale świat nie jest święty i On ściąga na 

Siebie kłopoty. Na przykład ten Filistyn i ta Greczynka, czy sądzisz, że są nam 
potrzebni?» 

«Ależ, jeśli mam szkodzić, oddalę się. Przyszedłem sądząc, że uczczę Go i zrobię 

coś słusznego» – mówi zraniony [słowami Judasza] Hermastes. 

«Zadałbyś Mu ból, odchodząc z tego powodu» – odpowiada Jakub, syn Alfeusza. 

«Dałbym Mu poznać, że zmieniłem zdanie. Potem pożegnałbym się i... 

odszedłbym.» 

«Nie, naprawdę! Nie odchodź. To nie jest słuszne, ażeby Nauczyciel stracił 

dobrego ucznia z powodu nerwowości bliźniego» – unosi się Piotr. 

«Skoro jednak chce odejść z powodu takiej błahostki, to znak, że nie jest pewny 

swej decyzji. Pozwól mu zatem odejść» – odpowiada Iskariota. 

Piotr traci cierpliwość:  

«Obiecałem Mu, kiedy dawał mi Margcjama, że będę ojcowski wobec wszystkich 

ludzi i przykro mi, że uchybiam mojej obietnicy. Ty mnie jednak do tego 

zmuszasz. Hermastes jest tutaj i tutaj pozostanie. Wiesz, co chcę ci powiedzieć? 
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To ty mącisz wolę innych i czynisz ich niezdecydowanymi. Ty jesteś przyczyną 

podziałów i zamętu. Oto kim jesteś. I wstydź się z tego powodu.» 

«A ty kim jesteś? Opiekunem tych...» [– odpowiada Judasz.] 

«Doskonale! Dobrze powiedziałeś. Wiem, co chcesz powiedzieć. Opiekunem 

zakrytej niewiasty, opiekunem Jana z Endor, opiekunem Hermastesa, 

opiekunem tej niewolnicy, opiekunem wszystkich innych, których Jezus znalazł. 

Tych, którzy nie są wspaniałymi przykładnymi pawiami ze Świątyni, 

uformowanymi ze świętej zaprawy wapiennej i pajęczyn ze Świątyni, knotami 

śmierdzącymi mętami z lamp Świątyni, którzy są właśnie jak ty, aby uczynić tę 

przypowieść bardziej jasną. Bo jeśli Świątynia to wiele, to – o ile nie stałem się 

bezrozumny – Nauczyciel jest czymś więcej niż Świątynia i to Jemu 

uchybiasz...» – [Piotr] krzyczy tak głośno, że Nauczyciel zatrzymał się i 
odwrócił. Zaraz też się cofnie, pozostawiając kobiety. 

«Usłyszał! Teraz będzie zasmucony!» – mówi apostoł Jan. 

«Nie, Nauczycielu. Nie przychodź. Rozmawialiśmy... aby zabić nudę wędrówki» 

– mówi szybko Tomasz. 

Jezus jednak zatrzymał się i dochodzą do Niego. 

«O czym rozmawialiście? Czy mam raz jeszcze powiedzieć wam, że niewiasty 

was przewyższają?» 

Łagodna wymówka porusza wszystkie serca. Milkną, spuszczając głowy. 

«Przyjaciele! Przyjaciele! Nie bądźcie powodem zgorszenia dla tych, którzy 

dopiero rodzą się do Światłości! Czy nie wiecie, że niedoskonałość w was 

szkodzi bardziej zbawieniu poganina lub grzesznika niż błędy, które zawarte są 
w pogaństwie?» 

Nikt nie odpowiada, bo nie wiedzą, co powiedzieć na swe usprawiedliwienie, 

żeby nie oskarżać [się wzajemnie].  

Blisko mostu, na wyschłym strumieniu, zatrzymał się wóz sióstr Łazarza. Dwa 

konie skubią gęstą trawę na brzegach strumienia, który wysechł, być może 

niedawno. Jego brzegi porośnięte są gęstą trawą. Sługa Marty i inny jeszcze, 

być może woźnica, stoi na brzegu. Niewiasty zaś siedzą zamknięte w wozie, 

całkowicie zasłoniętym ciężkim przykryciem wykonanym z wygarbowanych 

skór. Opada ono jak ciężka zasłona aż na podłogę wozu. Uczennice idą 

pośpiesznie w tamtą stronę. Sługa, widząc je, pierwszy zawiadamia piastunkę, a 
drugi spieszy się, żeby przywiązać konie. 

W międzyczasie sługa biegnie ku swym paniom, kłaniając się do samej ziemi. 

Piastunka – piękna, starsza kobieta o cerze oliwkowej, lecz bardzo miłej, 

schodzi zwinnie – i idzie ku paniom. Jednak Maria z Magdali coś do niej mówi i 
ta zaraz zwraca się do Dziewicy ze słowami: 

«Wybacz mi... lecz radość zobaczenia jej jest tak wielka, że zauważam tylko ją. 

Chodź, błogosławiona, słońce pali, a w wozie jest cień.» 

I wchodzą wszystkie, czekając na mężczyzn, którzy zostali daleko w tyle. W 

czasie oczekiwania Syntyka, ubrana w szatę, którą Magdalena miała wczoraj na 

sobie całuje stopy swych pań. Upiera się, żeby je tak nazywać, choć one mówią, 

że nie jest ani służącą, ani niewolnicą, lecz – gościem przyjmowanym w imię 

Jezusa. Dziewica pokazuje cenny pakunek purpury, pytając, jak utkać te krótkie 
nitki, wrażliwe na wilgoć i skręcanie. 
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«To nie tak się ich używa, Niewiasto. Trzeba je zetrzeć na proch i posłużyć się 

tym, jak każdym innym barwnikiem. To ślina ślimaka, to nie włos ani sierść. 

Widzisz, jak jest krucha teraz, kiedy wyschła? Zetrzyj ją na delikatny proszek, 

przesiej przez sito, aby nie został żaden długi kawałek, który przyciemniłby 

[zbytnio] nitkę lub tkaninę. Nitka zabarwi się lepiej w motkach. Kiedy będziesz 

pewna, że wszystko jest starte na proszek – tak jak to robi się z koszenilą lub z 

szafranem, lub z proszkiem indygo, lub z innymi korami, korzeniami, owocami i 

posługuje się nimi – utrwala się kolor, dodając silnego octu do ostatniego 

płukania.» 

«Dziękuję, Noemi. Zrobię tak, jak mówisz. Haftowałam nitką w kolorze purpury, 

ale dano Mi ją już gotową do użycia... Oto nadchodzi Jezus. To chwila 

pożegnania się, Moje córki. Błogosławię was wszystkie w Imię Pana. Idźcie w 
pokoju, zanosząc pokój i radość Łazarzowi. 

Żegnaj, Mario. Pamiętaj, że to na Mojej piersi wylałaś twoje pierwsze łzy 

szczęścia. Jestem więc dla ciebie Matką, bo dziecko wylewa pierwsze łzy na 

matczynej piersi. Jestem dla ciebie matką i będę nią zawsze. To – co będzie ci 

trudno powiedzieć najłagodniejszej z sióstr, najbardziej kochającej piastunce – 

przyjdź powiedzieć Mnie. Ja cię zawsze zrozumiem. To – czego nie ośmielisz się 

powiedzieć Mojemu Jezusowi, przesiąknięta [słabością] ludzkiej natury, której 

On nie chce w tobie – przyjdź powiedzieć Mnie. Ja będę dla ciebie zawsze 

wyrozumiała. A kiedy potem będziesz chciała powiedzieć Mi o swoich 

zwycięstwach, wolę żebyś Jemu je przedstawiła jak pachnące kwiaty, bo to On 
jest twoim Zbawcą, a nie Ja. Ja będę się cieszyć wraz z tobą. 

Żegnaj, Marto. Teraz odchodzisz szczęśliwa i to nadprzyrodzone szczęście 

będzie trwać. Musisz więc tylko czynić postępy w sprawiedliwości pośród 

pokoju, którego w tobie nic już nie mąci. Uczyń to z miłości do Jezusa, który tak 

ciebie umiłował, że pokochał i tę, którą ty kochasz całkowicie. 

Żegnaj, Noemi. Idź z [Magdaleną –] twoim odnalezionym skarbem. Jak karmiłaś 

ją mlekiem, tak sama nakarm się teraz słowami, jakie ona i Marta powiedzą ci, i 

dojdź do ujrzenia w Moim Synu kogoś o wiele większego od egzorcysty, który 
wyzwala serca z [mocy] Zła. 

Żegnaj, Syntyko, kwiecie Grecji, która potrafiłaś samodzielnie ujrzeć, że jest coś 

więcej niż ciało. Rozkwitaj teraz w Bogu i bądź pierwszym z nowych kwiatów 
Chrystusowej Grecji. 

Bardzo się cieszę, że zostawiam was w takiej jedności. Błogosławię was z 

miłością» [– mówi Maryja.] 

Odgłos kroków jest coraz bliższy. Podnoszą okrycie i widzą Jezusa w odległości 

jakichś dwóch metrów od wozu. Schodzą w palącym słońcu, które zalewa drogę. 
Maria z Magdali klęka u stóp Jezusa mówiąc: 

«Dziękuję Ci za wszystko. I także bardzo za to, że kazałeś mi odbyć tę podróż. 

Jedynie Ty masz mądrość. Teraz odjeżdżam odarta z resztek dawnej Marii. 
Pobłogosław mnie, Panie, aby mnie umocnić jeszcze bardziej.» 

«Tak, błogosławię cię. Ciesz się obecnością braci i z twoimi braćmi. Coraz 

bardziej formuj się we Mnie. Żegnaj, Mario. Żegnaj, Marto. Powiesz Łazarzowi, 

że go błogosławię. Powierzam wam tę niewiastę. Nie daję wam jej. To Moja 

uczennica, chcę jednak, żebyście dali jej minimum potrzebne dla zrozumienia 
Mojej nauki. Potem powrócę. Noemi, błogosławię cię i także was dwóch.» 

Marta i Maria mają łzy w oczach. Zelota szczególnie je żegna, dając im list dla 

swego sługi. Inni żegnają się wspólnie. Potem wóz rusza w drogę. 
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«A teraz chodźmy poszukać cienia. Niech Bóg im towarzyszy... Tak bardzo 

żałujesz, Mario, że odjechały?» – pyta Jezus Marię Alfeuszową, która płacze w 
milczeniu. 

«Tak. One były bardzo dobre...» 

«Wkrótce się z nimi spotkamy i z liczniejszymi. Będziesz mieć wiele sióstr... lub 

jak wolisz – córek. Wszystko to miłość: matczyna lub siostrzana» – mówi jej 

Jezus, pocieszając ją. 

«Oby to nie przysporzyło kłopotów...» – odzywa się Iskariota. 

«Kłopotów, z powodu miłości?» 

«Nie. Kłopotów z powodu posiadania u siebie osób innych ras i pochodzenia.» 

«Mówisz o Syntyce?» 

«Tak, Nauczycielu. W końcu to była własność rzymska i złem jest przywłaszczać 

to sobie. To wywoła w stosunku do nas zło i ściągniemy sobie na kark Poncjusza 
Piłata z jego surowością.» 

Piotr odzywa się: 

«Cóż to? Chcesz, żeby obchodziło Piłata to, że ktoś z jemu podległych utracił 

niewolnicę? On wie to, co trzeba wiedzieć! A jeśli ma w sobie nieco uczciwości – 

jak się o nim mówi, przynajmniej w rodzinie – powie, że ta kobieta dobrze 

zrobiła, uciekając. A jeśli nie jest uczciwy, powie: “Dobrze zrobione! Być może 

ja ją znajdę”. Ludzie nieuczciwi nie są wrażliwi na cierpienia innych. Poza tym... 

o, biedny Poncjusz! Przy wszystkich kłopotach, których przyczyną dla niego 

jesteśmy, ma co innego do roboty niż tracić czas z powodu skarg jakiegoś 

osobnika, który pozwala się wymknąć niewolnicy!» 

Wielu przyznaje Piotrowi rację, śmiejąc się z rozwiązłego Rzymianina. Jezus 

jednak przenosi pytanie na wyższą płaszczyznę: 

«Judaszu, czy znasz Księgę Powtórzonego Prawa?» 

«Oczywiście, Nauczycielu. I nie waham się rzec: jak niewielu.» 

«Za co ją uważasz?» 

«Jest rzecznikiem Bożym.» 

«Rzecznikiem. W takim razie powtarza słowo Boga?» 

«Właśnie tak.» 

«Dobrze określiłeś. Dlaczego zatem nie uważasz za dobro tego, co ona nakazuje 

czynić?» 

«Nigdy tego nie powiedziałem. Przeciwnie! Uważam, że właśnie my zbytnio ją 

lekceważymy, postępując według Nowego Prawa.» 

«Nowe Prawo jest owocem starego lub raczej jest doskonałością osiągniętą 

przez drzewo Wiary. Nikt z nas jednak go nie lekceważy, o ile wiem. Ja bowiem 
jestem pierwszy w szanowaniu go i zapobieganiu, by inni go nie lekceważyli.» 

Jezus wypowiada te słowa ostro. Mówi dalej: 
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«Księga Powtórzonego Prawa jest nietykalna. Nawet kiedy Moje Królestwo 

zatryumfuje, a wraz z Moim Królestwem Nowe Prawo – ze swymi nowymi 

ustawami i paragrafami – ono zawsze będzie stosowane [wraz z] nowymi 

nakazami, podobnie jak obrobione kamienie dawnych budowli służą nowym, są 

bowiem kamieniami doskonałymi, tworzącymi solidne mury. Teraz jednak nie 

ma jeszcze [pełni] Mojego Królestwa i Ja, wierny Izraelita, nie znieważam ani 

nie lekceważę Księgi Mojżesza. To jest podstawą Mojego sposobu postępowania 

i Mojego nauczania. To na fundamencie Człowieka i Nauczyciela Syn Ojca każe 

spocząć niebiańskiej budowli Swej Natury i Swojej Mądrości. 

W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane: “Nie wydasz panu niewolnika, 

który się schroni u ciebie przed swoim właścicielem. Z tobą będzie przebywał, w 

twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie 

będzie się czuł dobrze; nie będziesz go dręczył.” To stosuje się w przypadku, 

gdy ktoś jest zmuszony uciec z nieludzkiej niewoli. W Moim przypadku, w 

odniesieniu do Syntyki, to ucieczka nie ku ograniczonej wolności, lecz ku 

wolności bezgranicznej Syna Bożego. I ty chcesz, żebym Ja temu skowronkowi, 

który wymknął się z sideł myśliwych, nałożył na nowo pęta? Żebym ją zwrócił 

do jej więzienia, żebym jej odebrał nawet nadzieję po pozbawieniu jej 

wolności? Nie, nigdy! Błogosławię Boga za to, że jak podróż do Endor 

przywiodła do Ojca tamtego syna, tak podróż do Cezarei przyprowadziła Mi tę 

córkę, abym ją zaprowadził do Ojca. W Szikaminon mówiłem wam o potędze 

Wiary. Dziś będę wam mówił o światłości Nadziei. Teraz jednak zatrzymajmy się 

w tym zielonym sadzie, żeby coś zjeść i odpocząć, bo słońce pali, jakby otwarło 
się piekło.» 

119. JEZUS MÓWI O NADZIEI 

Napisane 18 sierpnia 1945. A, 6141-6155 

Apostołów dostrzegli ludzie pracujący przy winobraniu, którzy przechodzą przez 

sad, obładowani koszami winogron tak jasnych, jakby były z bursztynu. Zadają 
im pytania: 

«Jesteście podróżnymi lub cudzoziemcami?» 

«Jesteśmy Galilejczykami i zdążamy ku górze Karmel» – odpowiada w imieniu 

wszystkich Jakub, syn Zebedeusza. 

Wraz z towarzyszami - rybakami rozprostowuje nogi, próbując przezwyciężyć 

resztę senności. Iskariota i Mateusz właśnie się budzą na trawie, na której się 

położyli. Najstarsi, przeciwnie, śpią nadal zmęczeni. Jezus rozmawia z Janem z 

Endor oraz z Hermastesem. Maryja i Maria, [córka] Kleofasa, są w pobliżu nich, 
ale milczą. Robotnicy z winnicy pytają: «I przybywacie z daleka?» 

«Z Cezarei jako ostatniego etapu. Ale przedtem byliśmy w Szikaminon i jeszcze 

dalej. Przybywamy z Kafarnaum.» 

«O! Jaka długa droga o tej porze roku! Ale dlaczego nie przybyliście do naszego 

domu? Jest tam, widzicie? Dalibyśmy wam zimnej wody dla wzmocnienia 
waszych członków i trochę pożywienia prostego, lecz dobrego. Chodźcie teraz.» 

«Zaraz wyruszamy. Niech was mimo to Bóg wynagrodzi.» 

«Karmel nie ucieknie na ognistym wozie jak jego prorok» – mówi półżartem 

wieśniak. 

«Nie ma już wozów z Nieba, zabierających proroków. Nie ma już proroków w 

Izraelu. Powiadają, że Jan nie żyje...» – mówi inny wieśniak. 
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«Nie żyje? Od kiedy?» 

«Powiedzieli nam to ludzie, którzy przyszli znad Jordanu. Czciliście go?» 

«Byliśmy jego uczniami.» 

«Dlaczego go opuściliście?» 

«Żeby iść za Barankiem Bożym, Mesjaszem, którego Jan zapowiadał. On jest 

jeszcze w Izraelu, ludzie. I trzeba będzie czegoś więcej niż ognistego wozu, 
żeby Go zabrać do Nieba! Wierzycie w Mesjasza?»  

«Czy w Niego wierzymy? Postanowiliśmy, że po skończeniu zbiorów pójdziemy 

do Niego. Mówią, że jest gorliwy w wypełnianiu Prawa i że chodzi do Świątyni 

na przepisane święta. Wkrótce pójdziemy na Święto Namiotów i będziemy w 

Świątyni codziennie, żeby Go ujrzeć. A jeśli Go nie znajdziemy, będziemy Go 

szukać aż Go odnajdziemy. Wy, którzy Go znacie, powiedzcie, czy to prawda, że 

On jest prawie zawsze w Kafarnaum? Czy to prawda, że jest wysoki, młody, 

jasnowłosy i że ma głos odmienny od wszystkich ludzi, że porusza serca i że 
słuchają Go nawet zwierzęta i rośliny?» 

«Wszystkie serca – z wyjątkiem faryzeuszy, Gamalo. Oni stali się jeszcze 

bardziej zacięci.» 

«Oni nie są nawet jak zwierzęta. To demony, łącznie z tym, którego imię ja 

noszę. Ale powiedzcie: czy to prawda, że tak jest, i że On jest bardzo dobry, że z 

wszystkimi rozmawia, że pociesza wszystkich, że uzdrawia z chorób i nawraca 
grzeszników?» 

«Wierzycie w to?» 

«Tak, ale chcielibyśmy to wiedzieć od was, chodzących za Nim. O! Gdybyście 

nas do Niego zaprowadzili!» 

«Czy jednak nie macie winnic do obrobienia?» 

«Mamy też nasze dusze, o które trzeba zadbać, a one są czymś więcej niż 

winnice. Czy On jest w Kafarnaum? Szybkim marszem doszlibyśmy tam i z 

powrotem za dziesięć dni...» 

«Tutaj jest Ten, którego szukacie. Wypoczywa w waszym sadzie. Teraz 

rozmawia właśnie z tym starszym mężczyzną i z tym młodym człowiekiem. U 

Jego boku jest Jego Matka i siostra Jego Matki.» 

«Ten!... O!... Co robimy?» 

Stoją oniemiali z zaskoczenia. Cali są oczyma, aby patrzeć. Cała ich siła życiowa 

koncentruje się w ich źrenicach. 

«No dobrze! Tak bardzo pragnęliście Go ujrzeć, a teraz nawet się nie ruszacie? 

Czy staliście się posągami z soli?» – żartuje Piotr. 

«Nie... To... Ale On, Mesjasz, byłby [taki] prosty?» 

«A co chcielibyście, żeby robił? Ma siedzieć na jaśniejącym tronie, okryty 

królewskim płaszczem? Uważacie Go za nowego Aswerusa?» 

«Nie. Ale... Tak prosty, On, który jest taki święty!» 
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«On jest prosty, bo jest święty, mężu. Dobrze, więc zróbmy tak... Nauczycielu! 

Chodź tutaj uczynić cud. Są tu ludzie, którzy Cię szukają, a na Twój widok 

zamienili się w słupy soli. Przyjdź przywrócić im mowę i zdolność poruszania 
się.» 

Jezus – który się odwrócił, słysząc, jak Go wołają – wstaje. Uśmiechając się 

idzie w kierunku pracowników winnicy. Oni patrzą na Niego z tak wielkim 
osłupieniem, że wydają się przestraszeni. 

«Pokój wam. Pragniecie Mnie. Oto jestem» – i Swoim zwykłym gestem otwiera 

ramiona, wysuwając się nieco do przodu, jakby dawał im Siebie. Wieśniacy 

padają na kolana i nadal nic nie mówią. 

«Nie bójcie się. Powiedzcie Mi, czego chcecie?» 

W milczeniu podają kosze napełnione winogronami. Jezus podziwia wspaniałe 

owoce i mówi: «Dziękuję.» 

Wyciąga rękę, aby wziąć kiść i zaczyna jeść winogrona. 

«O, Boże Najwyższy! On je jak my!» – mówi z westchnieniem ten, który nazywa 

się Gamala. Nie można się nie śmiać z tej uwagi. Nawet Jezus uśmiecha się 
bardziej i – jakby tłumacząc się – mówi: «Jestem Synem Człowieczym!» 

Jego gest jednak przezwyciężył ich ekstatyczne odrętwienie.  

Gamala mówi: 

«Nie wszedłbyś do naszego domu, przynajmniej do wieczora? Jest nas wielu... 

jest nas siedmioro braci z żonami i dziećmi, a w dodatku nasi starsi rodzice 
czekają [u nas] spokojnie na śmierć.» 

«Chodźmy. Zawołajcie towarzyszy i dołączcie do nas. Matko, chodź z Marią.» 

Jezus udaje się w drogę z wieśniakami, którzy wstali i idą nieco bokiem, żeby 

patrzeć, jak On idzie. Ścieżka jest prosta, między pniami drzew połączonymi 

winoroślą. Szybko doszli do domu czy raczej do domów, bo formują one mały 

czworokąt pośrodku dużego wspólnego podwórza, na którym znajduje się 

studnia. Dochodzi się tam przez głęboki korytarz, który spełnia rolę sieni i który 
z pewnością jest zamykany na noc ciężkimi drzwiami. 

«Pokój temu domowi i jego mieszkańcom» – mówi Jezus, wchodząc i 

podnosząc rękę w geście błogosławieństwa. Potem opuszcza ją, żeby pogłaskać 

śliczne, na wpół nagie niemowlę, wpatrujące się w Niego oczarowanym 

spojrzeniem. Jest ono pełne wdzięku w koszulce bez rękawów, opadającej z 

jego krągłych ramion. Stoi z bosymi stópkami i z palcem w buzi, a w drugiej 
rączce trzyma kawałek chleba umoczony w oliwie. 

«To Dawid, syn mojego młodszego brata» – wyjaśnia Gamala, podczas gdy inny 

wieśniak wchodzi do najbliższego domu, aby uprzedzić [mieszkańców]. Potem 

wychodzi, idzie do innego domu i tak kolejno – do wszystkich. Ukazują się 

twarze w różnym wieku, a potem chowają się, żeby powrócić po pobieżnej 

toalecie. W cieniu wysuniętej wiaty, której osłonę stanowi olbrzymi figowiec, 

siedzi starzec z kijem w dłoniach. Nawet nie podnosi głowy, jakby go nic nie 
obchodziło. 

«To nasz ojciec – wyjaśnia Gamala – jeden ze starców w domu, bo nawet 

małżonka Jakuba przyprowadziła tu ojca, który pozostał sam. Poza tym jest też 

stara matka Lii, najmłodszej małżonki. Nasz ojciec jest niewidomy. Na jego 

źrenicach uformowała się osłona. Tak wiele jest słońca na polach! Taki upał na 
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ziemi! Biedny ojciec! Jest bardzo zasmucony, lecz dobry. Teraz czeka na wnuki, 

bo są jego jedyną radością.» 

Jezus idzie ku starcowi: «Niech Bóg cię pobłogosławi, ojcze.» 

«Kimkolwiek jesteś, niech Bóg ci odda Swe błogosławieństwo» – odpowiada 

starzec podnosząc głowę w stronę głosu. 

«Straszny jest twój los, prawda?» – pyta łagodnie Jezus i daje znak, żeby nie 

mówić mu, kim jest Ten, który przemawia. 

«Pochodzi od Boga... po bardzo wielkim dobru, jakie mi dawał przez moje 

długie życie. Jak otrzymałem dobro od Boga, tak muszę przyjąć też nieszczęście 

[utraty] mojego wzroku. W końcu to nie jest wieczne. Skończy się na łonie 

Abrahama.» 

«Dobrze mówisz. Byłoby gorzej, gdyby oślepła twoja dusza.» 

«Zawsze usiłowałem zachować jej wzrok.» 

«Jak to robiłeś?» 

«Ty jesteś młody... Ty, który mówisz... poznaję to po głosie. Nie jesteś z tych 

młodych obecnego czasu, którzy wszyscy są ślepi, bo pozbawieni są religii, co? 

To naprawdę wielkie nieszczęście nie wierzyć i nie czynić tego, co Bóg mówi. 

Starzec mówi Ci to, chłopcze. Jeśli porzucisz Prawo, będziesz niewidomy na 

ziemi i w drugim życiu. Już nigdy nie ujrzysz Boga. Bo On z pewnością przyjdzie 

pewnego dnia, kiedy Mesjasz Odkupiciel otworzy nam bramy Boże. Jestem zbyt 

stary, by ujrzeć ten dzień na ziemi, lecz ujrzę go na łonie Abrahama. Nie skarżę 

się więc na nic, bo mam nadzieję spłacić tą odrobiną moje niewdzięczności 

wobec Boga i zasłużyć na życie wieczne. Ale Ty jesteś młody. Bądź wierny, 

Synu, żebyś mógł ujrzeć Mesjasza, bo czas jest już bliski. Chrzciciel to 

powiedział. Ty Go ujrzysz. Jeśli jednak Twoja dusza będzie niewidoma, staniesz 
się jak ci, o których mówi Izajasz. Będziesz miał oczy, a nie zobaczysz.» 

«Chciałbyś Go zobaczyć, ojcze?» – pyta Jezus, kładąc mu rękę na białej głowie. 

«Chciałbym Go zobaczyć. Tak. Wolałbym jednak odejść bez ujrzenia Go, zamiast 

widzieć Go i [spostrzec], że moje dzieci Go nie rozpoznają. Mam jeszcze starą 
wiarę i ona mi wystarczy. Oni... O! Dzisiejszy świat!...» 

«Ojcze, ujrzyj więc Mesjasza i niech wieczór twego [życia] uwieńczy radość» – 

Jezus przesuwa dłoń z białych włosów starca na czoło aż do jego zarośniętej 

brody, jakby go głaskał. Równocześnie pochyla się, aby być na poziomie jego 
starczej twarzy. 

«O! Najwyższy Panie! Ależ ja widzę! Widzę... Kim jesteś Ty z tą twarzą nie 

znaną, a jednak znaną, jakbym Cię już widział?... Ależ... O! Jakim jestem 

głupcem! Ty, który mi przywróciłeś wzrok, Ty jesteś błogosławionym 

Mesjaszem! O! O!» – starzec płacze nad dłońmi Jezusa.  

Pochwycił je, okrywając pocałunkami i łzami. Wszyscy krewni są wzruszeni. 

Jezus uwalnia jedną rękę i głaszcze znowu starca, mówiąc: 

«Tak, to Ja. Chodź, żebyś oprócz Mojej twarzy, poznał też Moje słowo.» 

I idzie ku schodom, prowadzącym na zacieniony taras przez gęsty tunel, który 

na wszystko rzuca cień. Wszyscy idą za Nim. 
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«Obiecałem Moim uczniom mówić o nadziei i opowiedzieć przypowieść dla 

wyjaśnienia. Oto i przypowieść: ten stary Izraelita. To Ojciec Niebieski dał Mi 

temat dla pouczenia was wszystkich o wielkiej cnocie, która – jak ramiona 
jarzma – podtrzymuje Wiarę i Miłość. 

Jest to jarzmo pełne słodyczy. Szubienica ludzkości... poprzeczne ramiona 

krzyża... tron zbawienia... wsparcie dla wybawiającego węża, wywyższonego na 

pustyni... Szubienica ludzkości... Pomost dla duszy, aby wyswobodzić jej lot ku 

Światłości. [Nadzieja] umieszczona jest pośrodku pomiędzy niezbędną Wiarą i 

najdoskonalszą Miłością, gdyż bez Nadziei nie może istnieć Wiara i bez Nadziei 
umiera Miłość. 

Wiara zakłada nadzieję, pełną pewności. Jak wierzyć, że dojdzie się do Boga, 

jeśli nie ufa się w Jego dobroć? Jak znaleźć oparcie w tym życiu, jeśli nie ma się 

nadziei na wieczność? Jak umieć wytrwać w sprawiedliwości, skoro nie ożywia 

nas nadzieja, że Bóg widzi każde z naszych dobrych działań i że otrzymamy za 

nie nagrodę? Jak sprawić również, że będzie żyła Miłość, jeśli nie ma w was 

nadziei? Nadzieja poprzedza Miłość i przygotowuje ją. Człowiek bowiem 

potrzebuje nadziei, żeby umieć kochać. Zrozpaczeni już nie kochają. Oto schody 

zrobione ze stopni i z balustrady. Wiara to stopnie, Nadzieja – to balustrada. W 

górze zaś jest Miłość, ku której pniemy się przy pomocy dwóch pozostałych 
[cnót]. Człowiek ma nadzieję, żeby wierzyć, wierzyć, żeby kochać. 

Ten człowiek potrafił mieć nadzieję. Rodząc się, był niemowlęciem jak wszyscy 

inni. Wzrastał mając te same pouczenia, co inni. Stał się synem Prawa, jak 

wszyscy pozostali. Był mężem, małżonkiem, ojcem, starcem. Cały czas pokładał 

ufność w obietnicach danych patriarchom i powtarzanym przez proroków. W 

starości cienie okryły jego powieki, ale nie serce. W nim wciąż trwała rozpalona 

Nadzieja. Nadzieja na ujrzenie Boga: ujrzenie Boga w innym życiu. I w nadziei 

na ten wieczny widok – nadzieja głębsza i droższa – “ujrzeć Mesjasza”... On 

powiedział do Mnie, nie wiedząc, kim był młody człowiek rozmawiający z nim: 

“Jeśli porzucisz Prawo, będziesz oślepiony na ziemi i w Niebie. Nie ujrzysz Boga 
i nie rozpoznasz Mesjasza.” 

Przemówił jak mędrzec. Obecnie jest w Izraelu zbyt wielu ślepych. Nie mają już 

nadziei. Zabił ją w nich bunt przeciw Prawu. Nawet jeśli się ukrywa pod 

poświęconymi szatami, to zawsze jest buntem, jeśli nie jest całkowitym 

przyjęciem słowa Boga. Mówię: Boga... Nie mówię o nadbudowach, które 

zostały umieszczone przez człowieka i które – ponieważ jest ich zbyt wiele i 

wszystkie są ludzkie – są lekceważone nawet przez tych, którzy je ustanowili. 

Inni zaś realizują je bezmyślnie, pod przymusem, bezowocnie, męcząc się. Nie 

mają już nadziei i drwią sobie z prawd wiecznych. Nie mają już więc Wiary ani 

nie mają też Miłości. Boskie jarzmo przez Boga dane człowiekowi – aby przez 

przyjęcie go miał zasługę i z niego uczynił sobie niebiański krzyż, dany 

człowiekowi przez Boga do zaklinania wężów Zła dla osiągnięcia dzięki temu 

zbawienia – utraciło swe ramię poprzeczne: to, które utrzymywało płomień 
biały i płomień czerwony: Wiarę i Miłość. Ciemności weszły do ich serc. 

Starzec powiedział Mi: “To wielkie nieszczęście nie wierzyć i nie robić tego, co 

Bóg nam powiedział”. To prawda. I Ja to potwierdzam. To gorsze niż fizyczna 

ślepota, którą można jeszcze uleczyć, aby dać sprawiedliwemu radość 

ponownego ujrzenia słońca, pól, owoców ziemi, twarzy dzieci i wnuków, a 

przede wszystkim tego, co było szczytem jego nadziei: “Ujrzeć Mesjasza Pana”. 

Chciałbym, żeby podobna cnota była żywa w duszach całego Izraela, a 

szczególnie w tych, którzy są najbardziej pouczeni o Prawie. Nie wystarczy 

chodzić do Świątyni lub przynależeć do Świątyni, nie wystarczy znać na pamięć 

słów Pisma. Trzeba umieć – przy pomocy trzech Boskich cnót – uczynić je 

życiem naszego życia. 
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Macie tego przykład: gdzie one żyją, wszystko jest łatwe do zniesienia, nawet 

nieszczęście. Jarzmo bowiem Boże jest zawsze jarzmem lekkim, które ciąży 

jedynie na ciele, lecz nie obciąża ducha. Idźcie w pokoju, wy, którzy zostajecie 

w tym domu dobrych Izraelitów. Idź w pokoju, stary ojcze. Masz pewność, że 

Bóg cię kocha. Zakończ twój dzień sprawiedliwego, składając mądrość w sercu 
twoich małych krewnych. 

Nie mogę pozostać, lecz Moje błogosławieństwo zostaje w tych murach, 

bogatych w łaski jak winogrona tej winnicy.» 

Jezus chce odejść, ale musi jeszcze pozostać, żeby poznać cały ród, w każdym 

wieku, i żeby przyjąć wszystko, co chcą Mu ofiarować – aż do wypełnienia toreb 

podróżnych wypchanych jak bukłaki... Potem może już ruszyć w drogę, skrótem 

pomiędzy winnicami, który wskazują Mu wieśniacy. Opuszczają Go dopiero na 

głównej drodze. Już widać z niej wioskę, w której Jezus i Jego [uczniowie] będą 

mogli spędzić noc. 

120. JEZUS UDAJE SIĘ NA GÓRĘ KARMEL Z JAKUBEM, SYNEM ALFEUSZA 

Napisane 19 sierpnia 1945. A, 6167-6174 

«Ewangelizujcie na równinie Ezdrelonu, aż powrócę do was» – nakazuje Jezus 

apostołom w pogodny poranek, kiedy na brzegach Kiszon zjedli trochę chleba i 

owoce. 

W apostołach nie widać zapału. Jezus pociesza ich, wskazując im kierunek 

podążania w sposobie zachowania, i kończy: 

«Zresztą macie ze sobą Moją Matkę. Ona udzieli wam dobrej rady. Idźcie do 

wieśniaków Giokany i spróbujcie w szabat przemówić też do wieśniaków 

Dorasa. Udzielcie im wsparcia, pocieszcie dziadka Margcjama, przekazując mu 

wieści o dziecku. Powiedzcie, że na Święto Namiotów przyprowadzimy mu go. 

Dajcie wiele, wszystko, co macie, tym nieszczęśliwym; wszystko, co wiecie; całą 

waszą miłość, do jakiej jesteście zdolni; wszystkie pieniądze, jakie posiadamy. 

Nie lękajcie się. One przychodzą tak, jak wychodzą. Nigdy nie umrzemy z głodu, 

nawet gdybyśmy jedli tylko chleb i owoce. A jeśli ujrzycie nagich, dajcie im 

ubrania, także Moje... a nawet Moje jako pierwsze. Nigdy nie zostaniemy nadzy. 

A przede wszystkim jeśli znajdziecie szukających Mnie [ludzi w] nędzy 

[duchowej], nie pogardzajcie nimi. Nie macie do tego prawa. Żegnaj, Matko. 

Niech poprzez Moje usta Bóg was wszystkich błogosławi. Idźcie bezpiecznie. 

Chodź, Jakubie.» 

«Nie bierzesz nawet Swej torby?» – pyta Tomasz widząc, że Pan udaje się w 
drogę nic ze Sobą nie zabierając. 

«Nie jest potrzebna. Będę szedł swobodniej.» 

Jakub też zostawia swoją, choć jego matka pospiesznie napełniła ją chlebem, 

serami i owocami. 

Odchodzą, idąc przez jakiś czas wzniesieniem przy Kiszon. Potem wspinają się 

na pierwsze wzgórza prowadzące na Karmel i znikają z oczu tym, którzy 
pozostali. 

«Matko, jesteśmy w Twoich rękach. Prowadź nas, bo... jesteśmy niezdolni do 

niczego» – wyznaje Piotr z pokorą. 

Maryja uśmiecha się uspokajająco i mówi: 
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«To bardzo proste. Musicie tylko być posłuszni Jego poleceniom i wszystko 

pójdzie dobrze. Chodźmy.» 

Jezus w milczeniu wspina się ze Swym kuzynem Jakubem, który też nic nie 

mówi. Jezus jest pogrążony we własnych myślach. Jakub czuje, że jest u progu 

jakiegoś objawienia. Przepełnia go miłość pełna szacunku i duchowa bojaźń. Od 

czasu do czasu spogląda na Jezusa. Na Jego uroczystym obliczu widnieje 

promienny uśmiech. Patrzy na Niego tak, jakby patrzył na Boga jeszcze nie 

wcielonego i rozbłyskującego całym ogromem Swego majestatu. Jego twarz, tak 

bardzo przypominająca oblicze świętego Józefa, bruneta o rumianych 

policzkach, staje się blada ze wzruszenia. Cały czas szanuje jednak milczenie 

Jezusa. 

Nie przestają się wspinać, jakby nie zauważali pasterzy, którzy pasą stada na 

zielonych pastwiskach, pod wiecznie zielonymi oraz zwykłymi dębami, 

jesionami i innymi, wysokopiennymi drzewami. [Idą] szybkimi skrótami, 

muskając płaszczami niebieskozielone krzewy jałowców i złote krzaki żarnowca 

lub kęp koloru szmaragdu, usianego perłami mirtu lub poruszających się zasłon 

wiciokrzewów i kwitnących powojników. 

Idą w górę, pozostawiając w dole drwali i pasterzy. Po niestrudzonym marszu 

dochodzą do szczytu góry – czy raczej do małej płaszczyzny opartej o szczyt – 

uwieńczonego ogromnymi dębami. Ogranicza ją szereg drzew wysokopiennych, 

którym [jakby] za podstawę służą czubki innych drzew na zboczu. Zdaje się, że 

mała łąka jakby opiera się o tę liściastą podporę. Oddzielona jest od reszty góry, 

której [stoku] nie pozwalają ujrzeć liście znajdujące się poniżej. Szczyt jest z 

tyłu, wynosząc swe drzewa ku niebiosom. Ponad nim – niebo odkryte. 

Naprzeciw ciągnie się horyzont. Czerwienieje w [świetle] zachodu i zatrzymuje 

się nad całkiem rozpłomienionym morzem. Otwarta szczelina w ziemi – która 

się nie obsuwa tylko dlatego, że korzenie olbrzymich dębów podtrzymują ją jak 

w sieci, utrzymując ją jak w obcęgach – otwiera się [tworząc] uskok. Jest on na 

tyle szeroki, żeby umożliwić przejście człowiekowi – i to niezbyt otyłemu. 

Wydaje się, że potargany krzew przedłuża ją poziomo, rosnąc na boku 

[uskoku]. 

Jezus mówi: 

«Jakubie, bracie Mój, pozostaniemy tu na noc i – pomimo wielkiego zmęczenia 

ciała – proszę cię o spędzenie tej nocy na modlitwie... nocy i całego jutrzejszego 

dnia, aż do tej godziny. Cały dzień to niezbyt wiele w porównaniu z tym, co chcę 
ci dać.» 

«Jezu, Panie i mój Nauczycielu, zawsze zrobię to, czego Ty zechcesz» – 

odpowiada Jakub, który pobladł jeszcze bardziej od chwili, gdy Jezus zaczął 
mówić. 

«Wiem o tym. Chodźmy teraz zebrać jeżyny i jagody, aby napełnić żołądek i 

ugasić pragnienie przy źródle, które słyszałem poniżej. Zostaw płaszcz w grocie. 
Nikt go nie zabierze.» 

I razem z kuzynem obchodzi uskok, zbierając dzikie owoce z krzewów pod 

drzewami. Potem kilka metrów niżej, na przeciwległym zboczu w stosunku do 

tego, którym się wspięli na górę, napełniają w szemrzącym źródle bukłaki – 

jedyną rzecz, jaką wzięli ze sobą. Wypływa ono spomiędzy plątaniny korzeni. 

Myją się dla ochłody, bo pomimo wysokości upał jest jeszcze bardzo silny. 

Potem wchodzą na swą polanę. Na szczycie zalanym słońcem powietrze jest 

całkiem czerwone. Słońce zaraz zniknie na zachodzie. Jedzą to, co zebrali. Piją 

jeszcze raz, uśmiechając się jak dwoje szczęśliwych dzieci lub jak dwaj 

aniołowie. Mało słów... wspomnienie o tych, którzy pozostali na równinie... 
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okrzyk podziwu dla niezrównanej piękności dnia... imiona dwóch matek... Nic 

więcej. 

Potem Jezus przyciąga ku Sobie kuzyna. Przyjmuje on zwyczajną pozycję Jana: 

głowa wsparta na piersi Jezusa, ręka na Jego kolanach, a druga – w dłoni 

Kuzyna. Tak zostają. Wieczór zapada przy wielkim szczebiocie ptactwa, które 

chroni się w listowiu, przy dźwięczeniu oddalających się dzwonków, które staje 

się coraz bardziej niewyraźne. Lekko szumi wiatr, głaszcząc szczyty, 

orzeźwiając je, ożywiając po nieruchomym skwarze dnia, zapowiadając rosę. 

Pozostają tak długo. Sądzę, że milczą tylko wargi, lecz duchy, bardziej niż 

kiedykolwiek aktywne, splatają się w nadprzyrodzonych rozmowach. 

121. «KOCHAĆ DOSKONALE, AŻEBY BYĆ ŚWIĘTYM PRZYWÓDCĄ» 

Napisane 20 sierpnia 1945. A, 6174-6195. 

Jest ta sama pora, lecz następnego dnia. Jakub jest wciąż na uboczu, na zboczu 

góry. Siedzi cały zwinięty w kłębek, z głową niemal dotykającą podkurczonych 

kolan. Obejmuje je ramionami. Jest albo pochłonięty głębokim rozmyślaniem, 

albo śpi. Nie wiem dobrze. Z pewnością jest nieczuły na to, co się dzieje wokół 

niego, to znaczy na walkę dwóch wielkich ptaków. Z jakiegoś szczególnego 

powodu walczą dziko na małej łączce. Nazwałabym je górskimi kogutami lub 

głuszcami, lub bażantami. Mają bowiem wielkość młodych kogutów, pióra 

wielobarwne, lecz brak im grzebieni. Na czubku głowy i na bokach mają tylko 

małe hełmy ze skóry czerwonej jak koral. Zapewniam, że nawet jeśli głowa jest 

mała, to dziób musi być jak stalowe ostrze. Pióra wzlatują w powietrze, a krew 

spływa na ziemię w potyczce e gwałtownej i sprawiającej, że milkną świergoty, 

trele i śpiewy w gałęziach drzew. Być może ptaki przypatrują się okrutnemu 
turniejowi... 

Jakub nic nie słyszy. Jezus, przeciwnie, słyszy i schodzi ze szczytu, na który się 

wspiął. Klaszcząc w dłonie rozdziela walczące ptaki, które uciekają, krwawiąc, 

jeden – w stronę stoku, drugi – na szczyt dębu. Tam układa swe pióra całkiem, 

nastroszone i splątane. Jakub nie podnosi głowy, nawet na hałas wywołany 

przez Jezusa, który – uśmiechac się – robi jeszcze kilka kroków. Staje pośrodku 

małej polanki. Jego biała szata wydaje się zabarwiona na czerwono, tak silna 

jest czerwień zachodu. Można by naprawdę rzec, że słońce jest w ogniu. A 

jednak Jakub nie śpi, bo – gdy tylko Jezus szepcze, naprawdę szepcze: 

“Jakubie, chodź tutaj...” – ten podnosi głowę opartą o kolana i opuszcza 

ramiona. Wstaje i idzie ku Jezusowi. 

Zatrzymuje się naprzeciw Niego w odległości dwóch kroków i patrzy. Jezus 

także na niego patrzy, poważny. Dodaje jednak odwagi Jakubowi uśmiechem, 

który nie pochodzi ani z warg, ani z oczu, a jednak staje się widoczny [na 

twarzy]. Patrzy na niego uważnie, jakby chciał wyczytać najmniejsze reakcje 

oraz uczucia kuzyna i apostoła. Ten, jak wczoraj, czując, że znajduje się u progu 

objawienia, blednie jeszcze bardziej. Jego twarz przybiera kolor jego lnianej 

szaty, gdy Jezus podnosi ręce i kładzie mu dłonie na ramionach, trwając tak z 

wyciągniętymi rękoma. Wtedy Jakub wydaje się naprawdę być hostią. Tylko 

dwoje ciemnobrązowych oczu i brunatna broda przydają barwy jego uważnemu 

obliczu. 

«Jakubie, Mój bracie, czy wiesz, dlaczego chciałem cię tu, sam na sam, aby 

mówić do ciebie po godzinach modlitwy i rozmyślania?» 

Wydaje się, że Jakub ma trudności z udzieleniem odpowiedzi, tak jest 

wzruszony. W końcu jednak otwiera usta, żeby odrzec cichym głosem: 
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«Aby mi udzielić szczególnego pouczenia na temat przyszłości albo dlatego, że 

jestem najmniej zdolny ze wszystkich. Już teraz Ci dziękuję, nawet jeśli chodzi 

o jakiś wyrzut. Wierz mi jednak, Nauczycielu i Panie: jeśli jestem powolny i 
niezdolny, to z braku środków, ale nie ze złej woli.» 

«To nie wyrzut, lecz pouczenie... tak, na czas, kiedy Mnie nie będzie już z wami. 

W swoim sercu przez te miesiące wiele myślałeś o tym, co ci powiedziałem 

pewnego dnia, u stóp tej góry. Obiecałem przyjść tutaj z tobą, nie tylko po to, 

aby mówić o proroku Eliaszu i patrzeć na morze, które błyszczy tam bezkresne, 

lecz aby ci mówić o innym morzu, jeszcze większym, bardziej zmiennym i 

zdradliwszym niż ono. To morze wydaje się dziś najspokojniejszym ze 

zbiorników wody, a być może za kilka godzin pochłonie statki i ludzi w swym 

żarłocznym głodzie. I nigdy nie oddzieliłeś myśli o tym, co ci wtedy 

powiedziałem, od tej, że przybycie tu ma związek z twoim przyszłym losem. Do 

tego stopnia, że teraz coraz bardziej bledniesz... Widzisz bowiem, że ciężkie jest 

to przeznaczenie, to dziedzictwo p pełne odpowiedzialności takiej, że 

wywołałaby drżenie herosa. To odpowiedzialność i misja, którą trzeba wypełnić 

z całą możliwą dla człowieka świętością, aby nie zawieść woli Boga. Nie bój się, 

Jakubie. Ja nie chcę twej zguby. Jeśli cię przeznaczam do tego, to znak, że 

wiem, iż ty nie wyniesiesz z tego szkody, lecz nadprzyrodzoną chwałę. 

Posłuchaj, Jakubie. Spraw, niech cię ogarnie pokój – poprzez piękny akt zdania 

się na Mnie – abyś mógł wysłuchać i zapamiętać Moje słowa. Już nigdy więcej 

nie będziemy w taki sposób sami i z duchem tak przygotowanym, aby siebie 

wysłuchać. Ja odejdę pewnego dnia jak wszyscy ludzie, których czas pobytu na 

ziemi jest określony. Mój pobyt skończy się w inny sposób niż ludzi, lecz trzeba 

aby się skończył. Będziecie Mnie mieć u swego boku jeszcze tylko przez Mojego 
Ducha, który – o tym was zapewniam – nigdy was nie opuści. 

Ja odejdę po przekazaniu wam wszystkiego, co jest konieczne, aby Moja Nauka 

czyniła postępy w świecie – po złożeniu Ofiary i otrzymaniu dla was Łaski. 

Dzięki niej i dzięki Ogniowi dającemu mądrość – [Ogniowi] o siedmiu formach – 

będziecie mogli uczynić to, co obecnie wydaje się wam szaleństwem i 

zarozumialstwem, nawet tylko w wyobraźni. 

Ja odejdę, wy zaś zostaniecie. A świat, który nie pojął Chrystusa, nie zrozumie 

Jego apostołów. Będziecie więc prześladowani i rozproszeni, jak ludzie 

najbardziej zagrażający dobrobytowi Izraela. Ponieważ jednak jesteście Moimi 
uczniami, music być szczęśliwi, znosząc te same udręki, co wasz Nauczyciel. 

Powiedziałem ci pewnego dnia miesiąca Nisan: “Ty będziesz tym, który 

pozostanie z proroków Pana”. Twoja matka, dzięki duchowemu darowi, prawie 

pojęła znaczenie tych słów. Zanim jednak one sprawdzą się na Moich 

apostołach, okażą się prawdziwe w odniesieniu do ciebie i na tobie. 

Jakubie, wszyscy zostaną rozproszeni z wyjątkiem ciebie, aż do chwili, gdy Bóg 

wezwie cię do Swego Nieba. Pozostaniesz na miejscu, na które wybierze cię Bóg 

ustami twoich braci – ciebie, potomka królewskiego rodu, w mieście 

królewskim, aby podnieść Moje berło i mówić o prawdziwym Królu. O Królu 

Izraela i świata, mającym najwyższą władzę królewską, której nikt nie rozumie, 

z wyjątkiem tych, którym została ona objawiona. To będzie czas, w którym 
będziesz potrzebował siły, stałości, cierpliwości, nieskończonej mądrości. 

Będziesz musiał być sprawiedliwy z miłością, z wiarą prostą i czystą jak u 

dziecka. Równocześnie [będziesz musiał być] uczonym, prawdziwym 

nauczycielem, aby podtrzymać wiarę atakowaną w tak wielu sercach i przez tak 

wiele spraw, które jej się przeciwstawiają, oraz aby obalać błędy fałszywych 

chrześcijan i doktrynalne subtelności starego Izraela. On – teraz ślepy – stanie 
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się zaślepiony bardziej niż kiedykolwiek dotąd, gdy zabije Światłość i 

zniekształci słowa proroków – aż po przykazania Ojca, od którego pochodzę. 

[Uczyni to], żeby – uspokajając w ten sposób siebie – przekonać samego siebie 

oraz świat, że Tym, o którym mówią patriarchowie i prorocy nie byłem Ja. 

[Będzie przekonywał], że byłem tylko ubogim człowiekiem, marzycielem, 

szaleńcem – według najlepszych – a opętanym heretykiem – według mniej 
dobrych w starym Izraelu. 

Proszę cię, żebyś wtedy był drugim Mną. Nie, to nie jest niemożliwe! To jest 

[możliwe]. Musisz mieć obecnego w umyśle swego Jezusa, Jego działania, Jego 

słowo, Jego dzieła. Jakbyś umieszczał siebie w glinianej formie, używanej przez 

topiących metale dla nadania im jej kształtu... tak samo ty będziesz musiał 

przelać się we Mnie. Ja będę zawsze obecny – obecny i żyjący dla was, Moich 

wiernych, w ten sposób, że będziecie mogli zjednoczyć się ze Mną, stać się Mną. 

Wystarczy chcieć. Ale ty, który byłeś ze Mną od najwcześniejszych lat 

dzieciństwa i który miałeś pokarm Mądrości dany ci z rąk Maryi, zanim miałeś 

go z Moich rąk, ty, który jesteś bratankiem męża najbardziej sprawiedliwego, 
którego miał Izrael, ty musisz być Chrystusem doskonałym...» 

«Ja nie potrafię, Panie! Daj to zadanie mojemu bratu, daj je Janowi, daj je 

Szymonowi Piotrowi, daj je drugiemu Szymonowi. Nie mnie, Panie! Dlaczego 

mnie? Co uczyniłem, żeby na nie zasłużyć? Czy nie widzisz, że jestem bardzo 

ubogim człowiekiem, który może tylko jedno: kochać Ciebie bardzo i wierzyć 
mocno we wszystko, co mówisz?» 

«Juda ma temperament zbyt silny. On zdziała wiele dobra tam, gdzie będzie 

chodziło o zwalczanie pogaństwa. Nie tututaj. Tu trzeba doprowadzić do 

chrześcijaństwa ludzi, którzy – będąc już ludem Bożym – uważają się za 

całkowicie sprawiedliwych. On nie [może być] tutaj, gdzie trzeba przekonać 

tych wszystkich, którzy – wierząc we Mnie – zawiodą się z powodu biegu 

wydarzeń. Przekonać ich, że Moje Królestwo nie jest z tego świata i że jest to 

Królestwo całkowicie duchowe, Królestwo Niebieskie, którego przygotowaniem 

jest życie chrześcijańskie, to znaczy życie, w którym przeważają wartości 

duchowe. 

Do przekonania doprowadza się przez stałą łagodność. Biada temu, kto skoczy 

ludziom do gardła, żeby ich przekonywać. Napadnięty będzie mówił: “tak”, 

przez chwilę, żeby się uwolnić z uścisku. Następnie ucieknie, nie będzie już 

chciał nigdy powrócić, ani więcej dyskutować. [Tak postąpi człowiek] nie 

zepsuty, lecz tylko zagubiony. Zepsuty zaś czy nawet tylko fanatyk ucieknie, 

żeby się zaopatrzyć w broń i zadać śmierć tym, którzy chcą go przekonać do 
doktryny odmiennej od jego poglądów. 

I ciebie otoczą fanatycy: fanatycy - chrześcijanie, fanatycy - Izraelici. Pierwsi 

będą chcieli, żebyś posługiwał się przemocą lub co najmniej, żebyś im na nią 

pozwolił. Stary Izrael bowiem, ze swym nieprzejednaniem i ograniczeniami, 

będzie w nich jeszcze poruszał swym trującym ogonem. Drudzy wyruszą 

przeciw tobie i innym jak na świętą wojnę, żeby bronić starego Prawa, jego 
symboli i obrzędów. I ty będziesz pośrodku tego wzburzonego morza. 

Taki jest los przywódców. A ty będziesz przywódcą przebywających w 

Jerozolimie, schrystianizowanej przez twego Jezusa. Będziesz musiał umieć 

kochać doskonale, ażeby móc być świętym przywódcą. To nie broń i klątwy, lecz 

twoje serce będziesz musiał przeciwstawić broni i złorzeczeniu żydów. Nie 

zezwalam ci nigdy naśladować faryzeuszy, uznających pogan za gnój. Także ze 

względu na nich przyszedłem, gdyż, zaprawdę, dla samego tylko Izraela 

uniżenie się Boga w ciele poddanym śmierci, byłoby czymś nieproporcjonalnym. 

Chociaż prawdą jest, że z powodu Mojej Miłości z radością wcieliłbym się dla 
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ocalenia nawet jednej tylko duszy, to jednak Sprawiedliwość – która jest 

jednym z przymiotów Boga – wymaga, żeby Nieskończony uniżył siebie dla 
nieskończoności: dla Rodzaju Ludzkiego. 

Ty także powinieneś być łagodny wobec nich, żeby ich nie oddalić. Ogranicz się 

do bycia niewzruszonym w nauce, ale wyrozumiałym wobec innych sposobów 

życia, niepodobnych do naszych, odnoszących się do spraw materialnych i nie 

szkodzących duchowi. Będziesz musiał wiele walczyć ze swymi braćmi z tego 

powodu, gdyż cały Izrael uwikłany jest w praktyki. Wszystkie [są jednak] 

zewnętrzne, wszystkie niepotrzebne, gdyż nie zmieniają ducha. Ty, przeciwnie, 

bądź zajęty jedynie duchem i tego nauczaj. Nie wymagaj, żeby poganie 

natychmiast zmienili swe zwyczaje. Ty także od razu nie zmienisz swoich. Nie 

bądź przyczepiony kotwicą do twej podwodnej skały. Aby pozbierać na morzu 

szczątki [rozbitego statku] i dostarczyć je do warsztatu, żeby je naprawić do 

nowego życia, trzeba pływać, a nie pozostawać na miejscu. I ty musisz chodzić, 

żeby szukać wraków. Istnieje pogaństwo także w Izraelu. Na krańcu 

ogromnego morza jest Bóg. On otwiera ramiona dla wszystkich Swoich 

stworzeń: czy to bogatych, bo jak Izraelici mają święte pochodzenie, czy dla 
bardzo ubogich, gdyż są poganami.  

Powiedziałem: “Będziecie miłować swego bliźniego”. Bliźni to nie jest tylko 

krewny lub rodak. Waszym bliźnim jest także człowiek z północy, którego 

wyglądu nie znacie. Waszym bliźnim jest także ten, który o tej godzinie widzi 

świt w krajach, jakich nie znacie; również ten, który przemierza śniegi 

bajecznych szczytów Azji, lub który pije [wodę] z rzeki, mającej swe łożysko 

pośrodku nieznanych lasów w centrum Afryki. A gdyby przyszedł do ciebie ktoś 

wielbiący słońce lub ktoś, kto ma za boga żarłocznego krokodyla, lub ktoś, kto 

się uważa za wcielonego Mędrca, który mógł ujrzeć Prawdę, lecz nie osiągnął 

doskonałości ani nie dał jej jako wyzwolenie swym wiernym, lub jakiś 

zniechęcony mieszkaniec Rzymu czy Aten, przychodzący prosić cię o poznanie 

Boga... Ty nie możesz i nie wolno ci powiedzieć im: “Przeganiam was, gdyż 
przyprowadzenie was do Boga byłoby profanacją”.  

Miej obecne w twym umyśle, że oni nie wiedzą, Izrael zaś wie. A jednak 

zaprawdę, wielu w Izraelu jest i będzie bałwochwalcami większymi i 

okrutniejszymi niż bałwochwalca najbardziej barbarzyński, jaki był 

[kiedykolwiek] na świecie. I to nie temu lub innemu bożkowi poświęcą oni 

ludzkie ofiary, lecz sobie samym, swej pysze, pragnieniu krwi, gdy rozpali się w 

nich nienasycone pragnienie, które potrwa aż do końca wieków. Mogliby je 

ugasić jedynie wtedy, gdyby wypili na nowo i z wiarą to, co rozpaliło ich 

straszliwe pragnienie. Wtedy jednak będzie też koniec świata, gdyż ostatnimi, 

którzy powiedzą: “Wierzymy, że Ty jesteś Bogiem i Mesjaszem”, będą Izraelici – 
pomimo wszelkich dowodów Mojej Boskości, jakie im dałem i jakie dam.  

Ty będziesz czuwał i pilnował, żeby wiara chrześcijan nie była martwa. Byłaby 

martwa, gdyby ograniczała się do samych tylko słów lub obłudnych praktyk. To 

duch ożywia. Brakuje ducha w bezdusznej lub faryzejskiej praktyce, która nie 

jest wiarą prawdziwą, lecz – tylko udawaną. Na cóż zdałoby się człowiekowi 

wyśpiewywanie Bogu uwielbienia w zgromadzeniu wiernych, gdyby potem całe 

jego zachowanie się było znieważaniem Boga? On nie jest zabawką wiernego. 

Chociaż jest Ojcem, to jednak zawsze zachowuje Swoje przywileje Boga i Króla. 

Czuwaj i pilnuj, żeby nikt nie zajmował miejsca, które do niego nie należy. Bóg 

da wam Światło, zgodnie z waszą pozycją. Bóg sprawi, że nie zabraknie wam 

Światła, chyba że grzech zgasi w was Łaskę. Wielu spodoba się, że będą ich 

nazywać: “nauczycielami”. Jeden jest Nauczyciel. Ten, który do ciebie mówi. I 

jedna jest Nauczycielka: Kościół, który Go uwiecznia. W Kościele będą 

nauczycielami ci, którzy będą konsekrowani do [spełniania] specjalnego 
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zadania nauczania. Jednakże pomiędzy wiernymi będą tacy, którzy z woli Boga i 

ze swej własnej woli, to znaczy dzięki swej dobrej woli, zostaną porwani przez 

wir Mądrości i też przemówią. Będą też inni, którzy nie będąc mądrymi sami z 

siebie, lecz ulegli jak narzędzia w dłoniach artysty, przemówią w imieniu 

artysty, powtarzając jak grzeczne dzieci to, co Ojciec powie im, że mają 

powiedzieć, nawet bez zrozumienia całej doniosłości tego, co mówią. Będą w 

końcu i tacy, którzy przemówią, jakby byli nauczycielami, i tak pięknie, że 

zwiodą prostych, lecz będą pyszałkami o zatwardziałych sercach – zazdrosnymi, 

gniewnymi, kłamcami, rozwiązłymi. 

Mówię ci to, żebyś przyjmował słowa mądrych w Panu i wspaniałych małych 

dzieci Ducha Świętego, pomagając im nawet pojąć głębię [wypowiadanych 

przez nich] Boskich słów, gdyż oni są nosicielami Boskiego Głosu. Wy – Moi 

apostołowie – zawsze będziecie nauczającymi w Moim Kościele. Musicie przyjść 

z pomocą tym, którzy w sposób nadprzyrodzony są wyczerpani przez 

ekstatyczne i ciężkie bogactwo, jakie Bóg w nich składa dla zaniesienia go 

braciom. Tak samo powiadam ci: odrzucaj kłamliwe słowa fałszywych proroków, 

których życie jest niezgodne z Moim nauczaniem. Dobroci życia, łagodności, 

czystości, miłości i pokory, nie braknie nigdy w pełnych mądrości i w małych 

głosach Bożych: ciągle w innych. 

Czuwaj i pilnuj, żeby nie było zazdrości ani oszczerstw w zgromadzeniu 

wiernych ani uraz czy ducha zemsty. Czuwaj i pilnuj, żeby ciało nie brało góry 

nad duchem. Nie będzie mógł znieść prześladowań ten, u którego duch nie 
góruje nad ciałem. 

Jakubie, wiem, że to uczynisz, daj jednak twemu Bratu obietnicę, że Go nie 

zawiedziesz.» 

«Ależ, Panie, Panie! Mam tylko jedną obawę: tę, że nie jestem do tego zdolny. 

Mój Panie, proszę Cię, daj innemu to zadanie.» 

«Nie. Nie mogę...» 

«Szymon, syn Jony, kocha Cię i Ty go kochasz...» 

«Szymon, syn Jony, nie jest Jakubem [z rodu] Dawida.» 

«Janowi!... Jan: światły anioł... Uczyń go Twoim sługą.» 

«Nie. Nie mogę. Ani Szymon, ani Jan nie posiadają tej odrobiny, która jednak 

jest bardzo wielka w oczach ludzi: pokrewieństwo. Ty jesteś Moim krewnym. Po 

tym jak Mnie... po tym, jak Mnie nie rozpoznają, najlepsza część Izraela będzie 

szukać przebaczenia u Boga i u samej siebie, usiłując poznać Pana, którego 

przeklną w godzinie szatana. Jeśli na Moim miejscu będzie Mój krewny, wyda im 

się, że uzyskali przebaczenie, a w rezultacie – siłę do wejścia na Moją drogę. 

Jakubie, na tej górze dokonały się bardzo wielkie rzeczy. Ogień Boży pochłonął 

tu nie tylko ofiarę całopalną, drewno, kamienie, lecz także pył, a nawet wodę, 

która jest w tym rowie. Jakubie, czy wierzysz, że Bóg może dokonać podobnej 

rzeczy, zapalając i pochłaniając wszystko, co jest materialne w człowieku - 

Jakubie, aby uczynić go Jakubem - ogniem Bożym? Kiedy rozmawialiśmy, 

zachód słońca objął płomieniem nasze ubrania. Czy sądzisz, że ognisty wóz, 
który uniósł Eliasza, był bardziej jaśniejący lub był mniej rozpalony?» 

«O wiele bardziej rozpalony, gdyż był z ognia niebiańskiego» [– odpowiada 

Jakub.] 
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«Pomyśl więc, czym stanie się serce, gdy się przemieni w ogień, gdyż będzie 

miało Boga w sobie, gdyż Bóg pragnie, żeby Jego Słowo uwieczniało się dzięki 
przepowiadaniu Nowiny o Zbawieniu.» 

«Ale Ty... ale Ty, Słowo Boga, Słowo wieczne, dlaczego Ty nie pozostaniesz?» 

«Dlatego, że jestem Słowem i Ciałem. Jako Słowo muszę nauczać, a jako Ciało 
muszę dokonać Odkupienia.» 

«O! Mój Jezu, ale jak Ty dokonasz Odkupienia? Na spotkanie czego idziesz?» 

«Jakubie, przypomnij sobie proroków...» 

«Czy jednak ich słowa nie są przenośnią? Czy możesz Ty, Słowo Boga, być 

zadręczony przez ludzi? Czyż oni nie chcą powiedzieć, że to Twojej Boskości 

zostanie zadane męczeństwo, Twojej doskonałości, lecz nic poza tym, nic 

więcej? Moja mama martwi się o mnie i o Judę, lecz ja – o Ciebie i o Maryję. 

Potem zaś o nas, tak słabych. Jezu, Jezu, gdyby człowiek nad Tobą 

zatryumfował, czy nie sądzisz, że wielu z nas, zawiedzionych Tobą, uznałoby Cię 
za winnego i oddaliłoby się?» 

«Jestem tego pewien. Wszystkie warstwy Moich uczniów zostaną wstrząśnięte. 

Potem jednak powróci pokój i nadejdzie nawet zjednoczenie najlepszych części, 

na które – po Mojej ofierze i po Moim tryumfie – przyjdzie Duch mocy i 
mądrości: Boski Duch.» 

«Jezu, abym się nie ugiął i żebym nie został zgorszony w godzinie budzącej lęk, 

powiedz mi: co Ci uczynią?» 

«Prosisz mnie o coś wielkiego...» 

«Powiedz mi, Panie.» 

«Znać to dokładnie będzie dla ciebie udręką.» 

«Nieważne. W imię tej miłości, jaka nas łączy...» 

«Nie trzeba, żeby to było znane.» 

«Powiedz mi, a potem spraw, że o tym zapomnę aż do godziny, w której to się 

dokona. Dopiero wtedy przywrócisz mi pamięć o tym, jak i o tej godzinie. Dzięki 

temu nic mnie nie zgorszy i nie stanę się w głębi serca Twoim wrogiem.» 

«To na nic się nie przyda, bo ty także dasz się porwać zawierusze.»  

«Powiedz mi, Panie!» 

«Zostanę oskarżony, zdradzony, umęczony, wydany na śmierć krzyżową.» 

«O, nie! Nie!» – Jakub krzyczy i zwija się, jakby to on został wydany na śmierć.  

«Nie! – powtarza – Jeśli Tobie to uczynią, to co zrobią z nami? Jak będziemy 

mogli kontynuować Twe dzieło? Ja nie mogę, nie mogę przyjąć zadania, jakie mi 

przeznaczasz... Nie mogę!... Nie mogę! Jeśli Ty umrzesz i ja będę umarły... ja 

też... pozbawiony wszelkiej siły. Jezu, Jezu, posłuchaj mnie. Nie zostawiaj mnie 

bez Ciebie. Obiecaj mi, obiecaj mi przynajmniej to!» 

«Obiecuję ci, że przybędę, aby cię prowadzić Moim Duchem, gdy chwalebne 

Zmartwychwstanie wyzwoli Mnie z ograniczeń materii. Ja i ty będziemy jedno, 
jak teraz, gdy jesteś w Moich ramionach.» 
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Istotnie, Jakub oparł się, płacząc, na piersi Jezusa. 

«Nie płacz już. Wyjdźmy z tej godziny ekstazy, promiennej i przykrej, jak 

wychodzi się z mroków śmierci z pamięcią o wszystkim, z wyjątkiem tego, jaka 

jest chwila śmierci. To odrętwiające przerażenie, które trwa jedną minutę, a 
fakt [czyjejś] śmierci trwa na wieki. 

Chodź, całuję cię tak, żeby ci pomóc zapomnieć o brzemieniu Mojego 

przeznaczenia jako Człowieka. Odnajdziesz to wspomnienie w stosownej chwili, 

jak poprosiłeś. Spójrz, całuję twe usta, które będą musiały powtórzyć Moje 

słowo ludowi Izraela i twoje serce, które będzie musiało kochać tak, jak ci 

powiedziałem. I [całuję] twoją skroń, gdzie zamrze życie równocześnie z 

ostatnim słowem miłosnej wiary we Mnie. Przyjdę do ciebie, umiłowany bracie, 

w zgromadzeniach wiernych, w godzinach rozmyślania, w chwilach 

niebezpieczeństw, w godzinie śmierci! Nikt inny, nawet nie twój anioł przyjmie 

twoją duszę, lecz Ja, w pocałunku, tak...» 

I trwają objęci tak długo, że wydaje się, iż Jakub niemal zasnął w radości 

pocałunków Boga, dzięki którym zapomniał o cierpieniu. Kiedy podnosi głowę, 

jest ponownie Jakubem Alfeuszowym, spokojnym i dobrym, tak bardzo 

podobnym do Józefa, małżonka Maryi. Uśmiecha się do Jezusa, uśmiechem 
dojrzalszym, nieco smutnym, lecz zawsze bardzo łagodnym. 

«Spożyjmy posiłek, Jakubie, a potem prześpijmy się pod gwiazdami. Przy 

pierwszym brzasku dnia zejdziemy do doliny... aby iść do ludzi... – Jezus 

wzdycha... ale dodaje z uśmiechem: – i do Maryi.» 

«A co ja powiem mojej matce, Jezu? A towarzyszom? Oni nie zostawią mnie bez 
stawiania pytań...» 

«Będziesz mógł przekazać im wszystko, co ci powiedziałem, rozważając 

odpowiedzi Eliasza udzielone Achabowi i ludowi na górze. [Powiesz im] o 

potędze kogoś kochanego przez Boga, kto otrzymuje to, czego chce od ludzi i 

wszelkich żywiołów, dzięki gorliwości, która go pożera dla Pana. [Powiesz im], 

jak ci to dałem rozważyć, że mając pokój i w spokoju słyszy się Boga i służy Mu. 

Przekażesz im, że jak Ja powiedziałem wam: “Chodźcie”, tak samo wy będziecie 

mogli zdobyć dla Pana nowe sługi Boże, jeśli będziecie posiadać płaszcz miłości 

– podobnie jak uczynił Eliasz, okrywając swym płaszczem Elizeusza. A tym, 

którzy zawsze mają troski, powiesz, jak dałem ci poznać radosne uwolnienie od 

rzeczy przeszłych, co ukazuje Elizeusz, który pozbywa się wołów i pługu. 

Powiedz im, jak przypomniałem, że na tych, którzy pragną cudu od Belzebuba, 

spada zło, a nie – dobro. Tak stało się z Ochozjaszem, zgodnie ze słowami 

Eliasza. Wreszcie powiedz im, że ci obiecałem, iż na tego, który będzie wierny 

aż do śmierci, zstąpi oczyszczający ogień Miłości, żeby spalić niedoskonałości i 
doprowadzić go prosto do Nieba. Reszta jest tylko dla ciebie samego.» 

122. «NAZWIJ SYNEM TEGO, KTO ZADA CI BÓL» 

Napisane 21 sierpnia 1945. A, 6196-6218 

Jezus opuszcza płaszczyznę na górze Karmel. Schodzi ścieżkami wilgotnymi od 

rosy. W pierwszych promieniach słońca, złocącego wschodnie zbocze góry, 

[idzie] lasami, ożywianymi coraz bardziej przez śpiewy ptaków i [różne] głosy. 

Kiedy lekka mgła wywołana upałem rozwiewa się w słońcu, ukazuje się cała 

równina Ezdrelonu z pięknymi sadami i winnicami, otaczającymi domy. Wydaje 

się kobiercem, przede wszystkim zielonym. Rzadkie są żółtawe oazy, usiane 

czerwonymi plamami. To pola, na których ścięto zboże i rosną na nich teraz 

płomieniste maki. [Równina] jest dywanem ściśniętym przez trójkątną oprawę 
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gór Karmel, Tabor i Hermon (mały Hermon) oraz przez najdalsze góry, których 

nazwy nie znam. Za nimi ukrywa się Jordan, a na południowym wschodzie 
stykają się z nimi góry Samarii. 

Jezus staje i patrzy, zamyślony, na całą tę część Palestyny. Jakub też się 

przygląda i mówi Mu: 

«Patrzysz na piękno tego regionu?» 

«Tak, na to również. Myślę jednak przede wszystkim o przyszłych wędrówkach i 

o konieczności wysłania was oraz uczniów – i to jak najprędzej – nie do 

ograniczonej pracy obecnego czasu, lecz do prawdziwej pracy misyjnej. Wiele, 

wiele jest krain, które Mnie jeszcze nie znają, a nie chcę żadnego miejsca 

pozbawić Siebie. To jest Moja stała troska: iść, działać, ile mogę i wszystko 
uczynić...» 

«Od czasu do czasu opóźniają Cię jakieś sprawy.» 

«Więcej niż opóźniają: one narzucają Mi zmiany w trasie wędrówki, jaką muszę 

wykonać, bo podróże, które podejmujemy, nigdy nie są bezużyteczne. Jest 

jednak jeszcze tak wiele do zrobienia... Także dlatego że – po Mojej 

nieobecności – odnajduję wiele serc ponownie w punkcie wyjścia i muszę 
rozpocząć od nowa.» 

«Tak... Ta ospałość duchów przygnębia i budzi niesmak, niestałość i to 

upodobanie do zła.» 

«To przygnębia. Nie należy jednak mówić, że budzi niesmak. Praca Boga nigdy 

nie budzi niesmaku. Biedne dusze nie powinny budzić w nas wstrętu, lecz litość. 

Musimy mieć zawsze serce ojca, dobrego ojca. Dobry ojciec nigdy nie 

doświadcza niesmaku z powodu chorób dzieci. My nie powinniśmy go odczuwać 
w stosunku do nikogo.» 

«Jezu, czy pozwolisz mi postawić Ci pytania? Ja również dziś w nocy nie 

spałem. Wiele rozmyślałem, patrząc, jak Ty śpisz. We śnie wyglądałeś tak 

młodo, Bracie! Uśmiechałeś się z głową opartą o zgięte ramię, całkiem jak 

dziecko. Widziałem Cię dobrze w świetle księżyca, tak świecącego tej nocy. 
Rozmyślałem i wiele pytań pojawiło się w moim sercu...» 

«Powiedz jakie.» 

«Mówiłem sobie: muszę zapytać Jezusa, w jaki sposób będziemy mogli stworzyć 

ten organizm, który nazwałeś Kościołem i w którym – o ile dobrze zrozumiałem 

– będzie hierarchia. Przecież tak jesteśmy nieudolni. Czy powiesz nam 
wszystko, co mamy uczynić, lub będziemy musieli wykonać to sami?» 

«To Ja, kiedy przyjdzie czas, wyznaczę wam przywódcę. Nie więcej. W czasie 

Mojej obecności pośród was już wam wskazałem różne kategorie i zachodzące 

między nimi różnice: apostołów, uczniów i uczennice. Rzeczywiście, to będzie 

nieuniknione. Jak jednak chcę od uczniów szacunku oraz posłuszeństwa wobec 

apostołów, tak też pragnę, żeby apostołowie okazywali miłość i cierpliwość 
uczniom.» 

«I co powinniśmy czynić? Zawsze i tylko głosić Ciebie?» 

«To istota. Potem powinniście w Moje Imię rozgrzeszać i błogosławić, 

doprowadzać do Łaski, udzielać sakramentów, które ustanowię...» 

«Czym one są?» 
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«To środki nadprzyrodzone i duchowe, udzielane przy pomocy środków 

materialnych, używanych w celu przekonania ludzi, że kapłan rzeczywiście coś 

czyni. Widzisz: jeśli człowiek nie widzi, nie wierzy. Zawsze potrzebuje czegoś 

[widzialnego], co mu powie, że istnieje coś [niewidzialnego]. Z tego powodu, 

kiedy czynię cuda, nakładam ręce lub zwilżam śliną, lub podaję kawałek 

umoczonego chleba. Mógłbym uczynić cud samą Moją myślą. Sądzisz jednak, że 

ludzie wtedy powiedzieliby: “Bóg uczynił cud”? Powiedzieliby: “Jest zdrowy, bo 

nadeszła chwila jego wyzdrowienia”. I przyznaliby zasługę lekarzowi, 

lekarstwom, fizycznej odporności chorego. Tak samo będzie z sakramentami: to 

formy kultu dla udzielenia Łaski lub [jej] przywrócenia, lub umocnienia 

wiernych. Na przykład Jan posługiwał się zanurzeniem w wodzie, aby 

przedstawić zapowiedź oczyszczenia z grzechów. A tak naprawdę to bardziej niż 

woda, która obmywała członki, potrzebne było umartwienie, [polegające na] 

uznaniu siebie za nieczystego z powodu popełnionych grzechów. Ja też będę 

miał chrzest: Mój chrzest. On nie będzie tylko symbolem. Stanie się on 

prawdziwym oczyszczeniem duszy z grzechu pierworodnego i przywróci duszy 

stan duchowy, jaki posiadali Adam i Ewa przed swoim grzechem. Będzie on 
jeszcze większy, bo zostanie udzielony dzięki zasługom Syna Bożego.» 

«Ale... woda nie spływa do duszy! Dusza jest duchowa. Kto ją złapie w 

noworodku lub w dorosłym albo w starcu? Nikt.» 

«Widzisz, sam uznajesz, że woda jest środkiem materialnym bez wpływu na 

element duchowy. To nie będzie więc woda, lecz słowo kapłana, członka 

Kościoła Chrystusowego, poświęconego na Jego służbę, lub innego prawdziwie 

wierzącego – który w wyjątkowych wypadkach go zastępuje – który zdziała cud 

uwolnienia chrzczonego z grzechu pierworodnego.» 

«Dobrze. Człowiek jest jednak grzesznikiem sam z siebie... A inne grzechy kto 

usunie?» 

«Zawsze kapłan, Jakubie. Jeśli to dorosły, w tym samym czasie co grzech 

pierworodny znikną wszelkie inne grzechy. Jeśli człowiek jest już ochrzczony i 

powraca do grzechu, kapłan udzieli mu rozgrzeszenia w imię Boga, Jedynego w 

Trójcy, i dzięki zasługom Słowa Wcielonego – tak jak Ja to czynię dla 
grzeszników.» 

«Ale Ty jesteś święty! My...» 

«Wy musicie być świętymi, bo dotykacie rzeczy świętych i udzielacie tego, co 

jest Boże.» 

«Zatem będziemy chrzcić wiele razy tego samego człowieka, jak to czyni Jan, 

który, ile razy ktoś do niego przychodzi, tyle razy zanurza go w wodzie?» 

«Chrzest Jana oczyszcza jedynie przez pokorę tego, który do niego przychodzi. 

Już ci to powiedziałem. Wy nie będziecie ponownie chrzcić kogoś, kto już został 

ochrzczony, z wyjątkiem wypadków, gdy uczyniono to posługując się formułą 

nie apostolską, lecz schizmatyczną. Wtedy można udzielić ponownie chrztu po 

wyraźnej prośbie o to wyrażonej przez tego, kto ma być ochrzczony, jeśli jest 

dorosły. [Musi też] wyraźnie oświadczyć, że chce przynależeć do prawdziwego 

Kościoła. W innych wypadkach – dla przywrócenia przyjaźni oraz pokoju z 

Bogiem – będziecie się posługiwać słowem przebaczenia połączonym z 

zasługami Chrystusa. Dusza przychodząca do was w prawdziwym nawróceniu i 
pokornym oskarżaniu [siebie], otrzyma odpuszczenie.» 

«A jeśli ktoś jest chory tak bardzo, że nie może się przemieszczać? Czy umrze 

przez to w grzechu? Czy do cierpienia agonii dołączy lęk przed sądem Bożym?» 



 569 

«Nie. Kapłan pójdzie do chorego i udzieli mu rozgrzeszenia. Da mu nawet o 

wiele szersze rozgrzeszenie, nie tylko ogólne, lecz w odniesieniu do każdego z 
organów zmysłowych, przez które człowiek najczęściej dochodzi do grzechu. 

Mamy w Izraelu Olej święty, którego skład określa przepis dany przez 

Najwyższego. Przy pomocy tego Oleju poświęca się ołtarz, Najwyższego 

kapłana oraz kapłanów i królów. Człowiek jest naprawdę ołtarzem. Staje się 

królem przez wybranie go na miejsce w Niebie. Może więc być poświęcony 

Olejem Namaszczenia. Olej Święty zostanie przejęty wraz z innymi elementami 

izraelskiego kultu i będzie używany w Moim Kościele, choć do innych celów. 

Ponieważ w Izraelu nie wszystko jest złe i do odrzucenia. Przeciwnie, będzie 

wiele pamiątek starego pnia w Moim Kościele. Jednym z nich będzie Olej 

Namaszczenia. Używany także w Moim Kościele będzie służył do poświęcenia 

ołtarza, kapłanów i wszelkich hierarchów Kościoła, do poświęcenia królów i 

wiernych, gdy staną się książętami - dziedzicami Królestwa lub kiedy będą 

potrzebowali bardzo wielkiej pomocy, żeby się stawić przed Bogiem z członkami 

i zmysłami oczyszczonymi z każdej winy. Łaska Pana wspomoże duszę, a nawet 
ciało, jeśli tak się spodoba Bogu dla dobra chorego.  

W wielu wypadkach ciało nie przeciwstawia się chorobie: z powodu wyrzutów 

sumienia, które mącą mu pokój, oraz dzieł szatana, który przez śmierć ma 

nadzieję zdobyć duszę dla swego królestwa i doprowadzić do rozpaczy 

pozostałych przy życiu. Chory przechodzi jednak od uścisku szatana i od 

wewnętrznego niepokoju do pokoju, gdy uzyskuje pewność przebaczenia 

Bożego, zapewniającego mu także oddalenie szatana. Darowi Łaski towarzyszył 

u pierwszych rodziców dar wolności od chorób i wszelkich form cierpienia. 

Dlatego chory – przywrócony Łasce, wielkiej jak u nowo narodzonego, który 

przyjął Mój chrzest – może także przezwyciężyć chorobę. Wspiera go w tym 

modlitwa braci w wierze, którzy są zobowiązani do miłosierdzia wobec chorego: 

do miłosierdzia nie tylko cielesnego, ale przede wszystkim do duchowego, 

zmierzającego do uzyskania dla brata zdrowia fizycznego i duchowego. 

Modlitwa już jest formą cudu, Jakubie. Modlitwa sprawiedliwego potrafi tak 
wiele zdziałać. Widziałeś to u Eliasza.» 

«Rozumiem Cię [tylko] trochę, ale to co pojmuję, napełnia mnie szacunkiem 

wobec kapłańskiego charakteru Twoich kapłanów. Jeśli dobrze Cię rozumiem, 

będziemy mieć z Tobą punkty wspólne: głoszenie, rozgrzeszanie, cud. Zatem 
trzy sakramenty.» 

«Nie, Jakubie, przepowiadanie i cud to nie sakramenty. Będzie jednak więcej 

sakramentów. Siedem – jak poświęcony świecznik w Świątyni i jak dary Ducha 

Miłości. Sakramenty są naprawdę darami i płomieniami danymi, ażeby człowiek 
płonął przed Panem przez całe wieki.  

Będzie też sakrament dla zaślubin człowieka. Jest on przedstawiony w symbolu 

świętych zaślubin Sary, córki Raguela, wyzwolonej od demona. Da on 

małżonkom wszelką pomoc [potrzebną] do wspólnego świętego życia, według 

praw i pragnień Boga. Małżonek i małżonka staną się także szafarzami obrzędu 

prokreacji. Mąż i żona staną się też kapłanami małego kościoła: rodziny. Muszą 

w rezultacie być poświęceni, żeby rodzić z błogosławieństwem Boga i żeby 

wychowywać potomstwo, poprzez które błogosławione jest Trzykroć Święte 
Imię Boga.» 

«A nas, kapłanów, kto poświęci?» 

«Ja, zanim was opuszczę. Potem wy poświęcicie następców i tych, których 

przyjmiecie, żeby głosili wiarę chrześcijańską.» 

«Ty nas [tego] nauczysz, prawda?» 
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«Ja i Ten, którego wam poślę. Jego przychodzenie też będzie sakramentem. 

Udzielony dobrowolnie przez Trzykroć Świętego Boga w Jego pierwszym 

objawieniu, będzie następnie dawany przez tych, którzy otrzymają pełnię 

kapłaństwa. On będzie mocą i rozumem. On będzie utwierdzeniem w Wierze. On 

będzie świętą litością i świętą bojaźnią. On będzie pomocą w radzie i 

nadprzyrodzoną mądrością oraz posiadaniem sprawiedliwości, która przez swą 

naturę i moc uczyni dojrzałym tego, kto Go przyjmie. Ty jednak nie możesz tego 

na razie zrozumieć. Kiedy dojdziecie do chwili otrzymania Go, On sam pomoże ci 

to pojąć. On, Boski Pocieszyciel, Wieczna Miłość.  

I jest jeszcze inny sakrament, którego na razie nie możecie zrozumieć. On jest 

tak wzniosły, że niepojęty niemal nawet dla aniołów. A jednak wy, prości ludzie, 

pojmiecie go siłą wiary i miłości. Zaprawdę powiadam ci, że ten, kto go pokocha 

i nakarmi nim ducha, będzie mógł podeptać demona bez doznania szkody, bo 

wtedy Ja będę z nim. Usiłuj o tym pamiętać, bracie. Tobie przypadnie mówienie 

o tym twoim towarzyszom i wiernym, wiele razy. Będziecie go wtedy znali 

dzięki Boskiemu działaniu. Ty jednak będziesz mógł powiedzieć: On powiedział 

mi o tym jeden raz, schodząc z góry Karmel. On mi powiedział o tym wszystkim, 

bo od tej chwili byłem przeznaczony, ażeby stać się przywódcą Kościoła w 

Izraelu”.» 

«Oto jeszcze inne pytanie. Myślałem o nim tej nocy. Czy to ja sam muszę 

powiedzieć towarzyszom: “Ja będę tu przywódcą”? To mi się nie podoba. 
Uczynię to, jeśli tak mi rozkażesz, ale to mi się nie podoba.» 

«Nie lękaj się. Duch Pocieszyciel zstąpi na wszystkich i da wam święte myśli. 

Będziecie mieć wszyscy te same myśli, dla chwały Boga w Jego Kościele.» 

«I nie będzie już tych sprzeczek, tak... tak nieprzyjemnych, które są teraz? 

Nawet Judasz, syn Szymona, nie będzie już przyczyną niezgody?» 

«Nie będzie nią już, bądź spokojny. Ale rozbieżności jeszcze będą. Dlatego 

właśnie mówię ci: czuwaj i pilnuj nigdy się nie nużąc, aż [do wypełnienia] do 
końca twego obowiązku.» 

«Jeszcze jedno pytanie, mój Panie. W czasie prześladowania, jak mam się 

zachować? Wygląda na to – zgodnie z tym, co mówisz – że mam pozostać sam z 
dwunastu. Inni więc uciekną, żeby umknąć przed prześladowaniami. A ja?» 

«Ty pozostaniesz na swoim miejscu. Istotnie, jest konieczne, żebyście nie 

zostali wyniszczeni, aż Kościół bardzo się umocni. To usprawiedliwia 

rozproszenie się wielu uczniów i niemal wszystkich apostołów. Nic zaś nie 

usprawiedliwiłoby twojego porzucenia i opuszczenia Kościoła w Jerozolimie. 

Przeciwnie, im bardziej będzie on w niebezpieczeństwie, tym bardziej ty 

będziesz musiał czuwać, jakby był on twoim umiłowanym dzieckiem, 

zagrożonym śmiercią. Twój przykład umocni ducha wiernych. Będą tego 

potrzebowali dla zniesienia próby. Im większą słabość będziesz w nich widział, 

tym bardziej będziesz musiał ich podtrzymywać, wyrozumiale i mądrze. Gdy 

będziesz silny, nie bądź bezlitosny dla słabych, lecz podtrzymuj ich myśląc: “Ja 

miałem wszystko od Boga, żeby dojść do [posiadania] mojej siły. Muszę to 

pokornie wyznać i muszę działać miłosiernie wobec tych, którzy byli mniej 

pobłogosławieni darami Boga”. I dawać, dawać twoją siłę wraz z twoim 
słowem, z pomocą, przez pokój, przez przykład.» 

«A jeśli pomiędzy wiernymi byliby źli, przyczyna zgorszenia i 

niebezpieczeństwa dla innych, co powinienem uczynić?» 

«Być rozważnym w przyjmowaniu ich. Lepsza bowiem mniejsza liczba dobrych, 

niż wielu złych. Ty znasz dawne opowiadanie o jabłkach zdrowych i jabłkach 
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chorych. Czyń tak, by się to nie powtórzyło w twoim kościele. Jeśli jednak 

znajdziesz swoich zdrajców, wszelkimi środkami staraj się, żeby powrócili, 

zachowując surowość jako ostatni środek. Jeśli będzie chodzić o małe grzechy, 

osobiste, nie bądź przerażająco surowy. Przebaczaj, przebaczaj... Przebaczenie 

połączone ze łzami i ze słowami miłości działa bardziej niż klątwa dla uleczenia 

serca. Jeśli wina jest poważna, lecz jest owocem nieprzewidzianej napaści 

szatana, jeśli jest tak poważna, że winny odczuwa potrzebę ucieczki sprzed 

twoich oczu, idź na poszukiwanie winnego. On jest zagubionym barankiem, ty 

zaś jesteś pasterzem. Nie lękaj się, że się sam upodlisz, chodząc pokrytymi 

błotem drogami, chodząc w poszukiwaniu dusz przez bagna i przepaści. Twoje 

czoło uwieńczy wtedy korona męczeństwa miłości i to będzie pierwsza z trzech 

koron... A jeśli zostaniesz zdradzony jak Chrzciciel i tak wielu innych – każdy 

bowiem święty ma swego zdrajcę – przebacz. Bardziej jemu niż każdemu 

innemu... Przebacz, jak Bóg przebaczył ludziom i jak On przebaczy. Tego, kto 

zada ci ból, nazywaj ciągle “synem”, bo to w ten sposób Ojciec nazywa was 

przez Moje usta. A naprawdę nie ma człowieka, który nie byłby przyczyną bólu 
dla Ojca w Niebiosach...» 

Następuje dłuższe milczenie podczas przechodzenia przez pastwiska, gdzie tu i 

tam pasą się owce. Wreszcie Jezus pyta: 

«Nie masz do Mnie więcej pytań?» 

«Nie, Jezu. Dziś rano lepiej pojąłem moją budzącą lęk misję...» 

«Bo jesteś mniej wzburzony niż wczoraj. Kiedy nadejdzie twoja godzina, wtedy 

będziesz miał jeszcze większy pokój i jeszcze lepiej zrozumiesz.» 

«Przypomnę sobie wszystkie te sprawy... wszystkie... z wyjątkiem...» 

«Czego, Jakubie?» 

«Z wyjątkiem tego, co mi nie pozwalało patrzeć na Ciebie bez płaczu tej nocy. 

Tego, o czym nie wiem dokładnie, czy to Ty mi to powiedziałeś i powinienem w 

to wierzyć, gdyż to Ty mówiłeś... lub raczej pochodziło to od demona, który 

chciał mnie przerazić. Jakże Ty możesz być tak spokojny, skoro... skoro to 
naprawdę miałoby się stać?» 

«A czy byłbyś spokojny, gdybym ci powiedział: “Jest pewien pasterz, który z 

trudem się wlecze. Spróbuj go uleczyć w imię Boga”?» 

«Nie, mój Panie. Byłbym jak oszalały, sądząc, że jestem kuszony, aby 

przywłaszczyć sobie Twoje miejsce.» 

«A gdybym ci to nakazał?» 

«Uczyniłbym to z posłuszeństwa i nie byłoby już we mnie zamętu, bo 

wiedziałbym, że Ty tego chcesz, i nie lękałbym się, że nie umiem tego uczynić. 

Bo gdybyś rzeczywiście Ty mnie wysyłał, dałbyś mi siłę, abym umiał uczynić to, 

czego pragniesz.» 

«Jest tak jak powiedziałeś i dobrze powiedziałeś. Widzisz więc, że Ja, będąc 

posłuszny Ojcu, zawsze jestem spokojny.» 

Jakub płacze, spuszczając głowę. 

«Czy naprawdę chcesz zapomnieć?» 

«Jak Ty chcesz, Panie...» 
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«Masz dwie możliwości: zapomnieć lub pamiętać. Zapomnienie wyzwoli cię od 

bólu i od [zachowywania] całkowitego milczenia wobec twych towarzyszy, 

jednak pozostawi cię nieprzygotowanym. Wspomnienie przygotuje cię do twojej 

misji. Trzeba bowiem przypomnieć sobie tylko to, co cierpi w Swym ziemskim 

życiu Syn Człowieczy, aby nigdy się nie skarżyć i ożyć duchowo, widząc 
wszystko jak Chrystus, w najbardziej promiennym świetle. Wybieraj.» 

«Wierzyć, pamiętać, kochać. Oto czego bym chciał. I umrzeć jak najszybciej, 

Panie...» 

Jakub cały czas cicho płacze. Gdyby nie łzy, które błyszczą na jego kasztanowej 

brodzie, nie można by poznać, że płacze. Jezus pozwala na to... Wreszcie Jakub 
mówi: 

«A jeśli w przyszłości czyniłbyś nowe odniesienia do... do Twego męczeństwa, 

czy powinienem powiedzieć, że wiem?» 

«Nie. Milcz. Józef także potrafił milczeć o swoim bólu małżonka, który sądził, że 

został zdradzony, oraz o tajemnicy Mojego dziewiczego poczęcia i o Mojej 

naturze. Naśladuj go. To również była tajemnica budząca bojaźń. A jednak on 

jej strzegł, gdyż nie strzec tej tajemnicy z pychy lub lekkomyślności 

oznaczałoby narazić na niebezpieczeństwo całe dzieło Odkupienia. Szatan nie 

przestaje czuwać i działać. Pamiętaj o tym. Gdybyś teraz mówił, byłoby to ze 
szkodą dla zbyt wielu ludzi, ze zbyt wielu powodów. Zachowaj więc milczenie.» 

«Będę milczał... i to będzie mi podwójnie ciążyć...» 

Jezus nie odpowiada. Zostawia Jakuba, który płacze do woli w ukryciu swego 

lnianego turbanu. Spotykają mężczyznę, który niesie na ramionach ułomne 
dziecko. 

«To twój syn?» – pyta Jezus. 

«Tak. Urodził się w tym stanie, pozbawiając życia swą matkę. Teraz, gdy moja 

matka też umarła, idąc pracować zabieram go ze sobą, aby go pilnować. Jestem 

drwalem. Kładę go na trawie, na płaszczu. Kiedy piłuję drzewa, moje biedne 
dziecko bawi się kwiatkami!» 

«To dla ciebie wielkie nieszczęście.» 

«O, tak! Ale to, czego Bóg chce, trzeba przyjąć w pokoju.» 

«Żegnaj, mężu. Pokój niech będzie z tobą.» 

«Żegnaj. Wy także bądźcie w pokoju.» 

Mężczyzna wspina się na górę. Jezus i Jakub schodzą.  

«Co za nieszczęście! Miałem nadzieję, że go uzdrowisz...» – mówi Jakub 

wzdychając. 

Wydaje się, że Jezus nie słyszy. 

«Nauczycielu, gdyby ten człowiek wiedział, że jesteś Mesjaszem, być może 

poprosiłby Cię o cud...» 

Jezus nie odpowiada. 
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«Jezu, czy pozwoliłbyś mi wrócić i powiedzieć to temu człowiekowi? Żal mi tego 

dziecka. Mam już serce przepełnione tak wielkim bólem. Daj mi przynajmniej 
radość ujrzenia uzdrowienia tego małego.» 

«Idź więc. Ja tutaj zaczekam.» 

Jakub odchodzi biegnąc. Dogania mężczyznę i woła: 

«Mężu, zatrzymaj się, posłuchaj! Ten, który był ze mną, to Mesjasz. Daj mi 

twoje dziecko, abym Mu je zaniósł. Chodź i ty, jeśli chcesz ujrzeć, jak Nauczyciel 
je uzdrowi dla ciebie.» 

«Idź ty, człowieku. Ja muszę przepiłować wszystkie te drzewa. Już jestem 

spóźniony z powodu dziecka. Jeśli nie będę pracował, nie będę jadł. Jestem 

biedny, ono mnie tak wiele kosztuje. Wierzę w Mesjasza, ale lepiej, żebyś ty 
przemówił za mnie.» 

Jakub pochyla się, aby podnieść dziecko położone na trawie. 

«Delikatnie – uprzedza drwal – ono cierpi na całym ciele.» 

Rzeczywiście, kiedy tylko Jakub próbuje je podnieść, dziecko płacze żałośnie. 

«O! Co za cierpienie!» – wzdycha Jakub. 

«Wielkie cierpienie – mówi drwal cały czas piłując bardzo twardy pień i dodaje 

– A czy ty nie mógłbyś go uzdrowić?» 

«Ja nie jestem Mesjaszem. Ja jestem tylko uczniem...» 

«No to co? Lekarze uczą się od innych lekarzy. Uczniowie – od ich Nauczyciela. 

No, bądź dobry. Nie zadawaj mu bólu. Spróbuj ty. Gdyby Nauczyciel chciał tu 

przyjść, zrobiłby to. Wysłał ciebie, a więc albo nie chce go uzdrowić, albo chce, 
żebyś ty to uczynił.» 

Jakub jest zmieszany. Potem decyduje się. Wstaje i modli się, jak widział, że 

czynił to jego Jezus, a potem rozkazuje: 

«W Imię Jezusa Chrystusa, Mesjasza Izraela i Syna Bożego, bądź uzdrowiony!» 

Zaraz potem upada na kolana, mówiąc: 

«O! Mój Panie, przebacz! Postąpiłem tak bez Twego pozwolenia! Jednak było mi 

żal tego izraelskiego dziecka. Litości, mój Boże! Dla niego i dla mnie, 
grzesznego!» 

I płacze mocno, pochylony nad leżącym dzieckiem. Łzy spadają na małe 

bezwładne i powykręcane nóżki. Jezus pojawia się nagle na ścieżce. Nikt Go nie 

widzi, bo drwal pracuje, a Jakub płacze. Dziecko zaś patrzy ciekawie [na 
Jakuba], a potem cichutko pyta: 

«Dlaczego płaczesz?» 

I wyciąga rączkę, aby go pogłaskać. Bezwiednie samo siada, wstaje i obejmuje 

Jakuba, aby go pocieszyć. Krzyk Jakuba sprawia, że drwal się odwraca i widzi 

swe dziecko stojące na nogach, które nie są już ani powykręcane, ani obumarłe. 
Odwraca się i widzi Jezusa. 

«Oto On! Oto On!» – woła, wskazując Go za plecami Jakuba, który się odwraca i 

widzi Jezusa, patrzącego na niego z twarzą rozpromienioną radością. 
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«Nauczycielu! Nauczycielu! Nie wiem, jak to się stało... litość... ten człowiek... 

ten mały... Przebacz!» 

«Wstań. Uczniowie nie są więksi od Nauczyciela, lecz mogą czynić to, co czyni 

Nauczyciel, kiedy robią to dla świętego celu. Wstań i chodź ze Mną. Bądźcie 

błogosławieni obydwaj i pamiętajcie, że nawet słudzy Boga czynią dzieła Syna 
Człowieczego» – i odchodzi, ciągnąc za Sobą Jakuba, który nie przestaje mówić:  

«Ale jak ja mogłem to uczynić? Ja tego jeszcze nie rozumiem. Jak uczyniłem 

cud w Twoje Imię?» 

«Dzięki twojej litości, Jakubie. Dzięki twojemu pragnieniu, ażeby pokochało 

Mnie to niewinne dziecko i ten mężczyzna, który wierzył i wątpił zarazem. Jan, 

niedaleko Jamnii, dokonał cudu z miłości. Uzdrowił umierającego, przez 

namaszczenie i modlitwę. Ty tutaj uzdrowiłeś przez łzy i współczucie oraz przez 

twą ufność w Moje Imię. Widzisz, że służenie Panu to coś, co daje pokój, kiedy 

uczeń ma szlachetną intencję. A teraz chodźmy szybko, bo ten człowiek podąża 

za nami. Nie byłoby dobrze, gdyby twoi towarzysze dowiedzieli się o tym... 

jeszcze nie... Wkrótce wyślę was w Moje Imię.» Jezus wzdycha głęboko. «Jakże 

Judasz, syn Szymona, płonie pragnieniem czynienia cudów (Jezus znowu 

wzdycha). I będziecie je czynić... Ale to nie dla wszystkich będzie dobrem. 

Szybko, Jakubie! Szymon Piotr, twój brat i również inni cierpieliby, biorąc to za 

wyróżnianie. Ale to nie jest to. Chodzi o przygotowanie pośród was, dwunastu, 

kogoś, kto będzie umiał prowadzić innych. Zejdźmy do pokrytego liśćmi łożyska 

strumienia. Zgubimy nasze ślady. Przykro ci przez wzgląd na to dziecko? O! 

Odnajdziemy je...» 

123. PIOTR NAUCZA W EZDRELONIE: «MIŁOŚĆ JEST ZBAWIENIEM» 

Napisane 22 sierpnia 1945. A, 6219-6234 

«Cóż robicie, przyjaciele, przy tym ogniu?» – pyta Jezus znajdując Swych 

uczniów wokół dużego ogniska, płonącego w pierwszych mrokach wieczoru na 

rozstajach równiny Ezdrelonu. 

Apostołowie podskakują, gdyż nie widzieli, jak podchodził. Zapominając o swym 

ognisku idą powitać Nauczyciela. Można by rzec, że nie widzieli się od stu lat. 

Potem wyjaśniają: 

«Cisza! Zażegnaliśmy spór między dwoma braćmi z Jizreela i byli tak 

zadowoleni, że każdy z nich dał nam jednego baranka. Pomyśleliśmy, żeby je 

upiec i dać wieśniakom Dorasa. Micheasz od Giokany zabił je i przyrządził, a 

teraz je pieczemy. Twoja Matka z Marią i Zuzanną poszły uprzedzić ludzi Dorasa, 

żeby przyszli pod wieczór, gdy zarządca zamyka się w domu, żeby pić. 

Niewiasty mniej zwracają [na siebie] uwagę... Usiłowaliśmy zobaczyć się z nimi, 

idąc jako wędrowcy przez pola, ale niewiele mogliśmy uczynić. Postanowiliśmy 

zgromadzić się dziś wieczór tutaj i powiedzieć... coś więcej, dla duszy, no i żeby 

się czuli lepiej także w ciele, tak jak Ty uczyniłeś to poprzednio. Ale teraz Ty 
jesteś i będzie piękniej.» 

«Kto miał mówić?» 

«No... po trochu wszyscy... Tak, żeby było dobrze. Więcej nie potrafimy, tym 

bardziej, że Jan, Zelota i Twój brat nie chcą mówić... a nawet Judasz, syn 

Szymona, i Bartłomiej usiłują uniknąć przemawiania... Nawet pokłóciliśmy się z 
tego powodu...» – wyjaśnia Piotr. 

«A dlaczego tych pięciu nie chce mówić?» 
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«Jan i Szymon, ponieważ mówią, że to nie jest dobrze, żeby to zawsze byli oni... 

Twój brat chce, żebym to ja mówił, bo jeśli nigdy nie zacznę... Bartłomiej, 

dlatego że... dlatego że się boi, że będzie mówił zbyt uczenie i że nie będzie 
przekonywujący. Widzisz, że to są wykręty...» 

«A ty, Judaszu, synu Szymona, dlaczego nie chcesz mówić?» 

«Ależ z tych samych powodów, co inni! Ze wszystkich naraz, bo są słuszne...»  

«Wiele jest przyczyn. Ale jest jedna, która nie została wypowiedziana. Teraz to 

Ja osądzam i Mój osąd jest nieodwołalny. Ty Szymonie, synu Jony, będziesz 

mówił, tak jak rzekł Tadeusz i powiedział mądrze. A ty, Judaszu, synu Szymona, 

też będziesz przemawiał. I tak jedna z wielu przyczyn – ta, którą zna Bóg i ty 
także – przestanie istnieć.» 

«Nauczycielu, uwierz: nie ma nic więcej...» – usiłuje wytłumaczyć się Judasz. 

Piotr jednak przerywa mu, mówiąc: «O! Panie! Ja mam mówić w Twej 

obecności? Nie uda mi się! Boję się, że będziesz się śmiał...» 

«Nie chcesz być sam, nie chcesz być ze Mną... Czego więc chcesz?» [– pyta 

Piotra Jezus.] 

«Masz rację. Ale... co mam mówić?» 

«Spójrz na twego brata, który przychodzi z barankami. Pomóż mu i kiedy będą 

się piekły, pomyśl. Wszystko pomaga znalezieniu tematu.» 

«Nawet baranek na ogniu?» – dopytuje się Piotr z niedowierzaniem. 

«Tak. Bądź posłuszny.» 

Piotr wzdycha naprawdę żałośnie, ale już nie odpowiada. Idzie na spotkanie 

Andrzeja i pomaga mu nadziać baranki na zaostrzone kije, które spełniają rolę 

rożna. Dogląda pieczenia z obliczem, na którym znać takie skupienie, że 

wygląda jak sędzia w chwili wygłaszania wyroku. 

«Chodźmy na spotkanie niewiast, Judaszu, synu Szymona» – nakazuje Jezus i 

odchodzi ku opustoszałym polom Dorasa. 

«Dobry uczeń nie pogardza tym, czym nie gardzi Nauczyciel, Judaszu» – mówi 

po chwili i bez wstępów. 

«Nauczycielu, ja nie gardzę. Ale, jak Bartłomiej, czuję, że nie będę zrozumiany, 

i wolę milczeć.» 

«Natanael czyni tak, bo obawia się, że ninie zaspokoi Mego pragnienia, czyli 

oświecenia i przyniesienia ulgi sercom. On też postępuje źle, bo brak mu 

zaufania Panu. Ty jednak czynisz jeszcze gorzej, bo u ciebie to nie lęk, że nie 

zostaniesz zrozumianym, lecz pogarda, że zrozumieją cię ubodzy wieśniacy, nie 

posiadający żadnej wiedzy poza cnotą. W tej dziedzinie naprawdę przewyższają 

wielu z was. Ty jeszcze nic nie zrozumiałeś, Judaszu. Ewangelia to właśnie 

Dobra Nowina zaniesiona ubogim, chorym, niewolnikom, zrozpaczonym. Potem 

będzie też dla innych, lecz dawana jest właśnie tym, którzy znoszą nieszczęścia, 
ażeby otrzymali pomoc i pociechę.» 

Judasz spuszcza głowę i nie odpowiada. Z lasu wychodzi Maryja, Maria [córka] 

Kleofasa, oraz Zuzanna. 

«Matko, witam Cię! Pokój wam, niewiasty!» 
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«Mój Synu! Byłam u tych ludzi... udręczonych. Otrzymałam jednak dobrą 

nowinę, żeby nie cierpieć ponad miarę. Doras pozbył się tych ziem i nabył je 

Giokana. To nie jest raj... ale nie jest to już piekło. Zarządca dziś powiadomił o 

tym wieśniaków. Już odszedł, zabierając na wozy nawet ostatnie ziarenko zboża 

i zostawiając ich wszystkich bez jedzenia. A ponieważ zarządca Giokany ma na 

dziś jedzenie jedynie dla swoich, ci od Dorasa musieliby zostać bez jedzenia. To 
naprawdę była opatrzność, że mieliśmy te baranki!» 

«To również opatrzność, że nie należą już do Dorasa. Widzieliśmy ich domy... 

chlewy...» – mówi oburzona Zuzanna.  

«Oni są tak szczęświ, biedacy!» – kończy Maria, [córka] Kleofasa. 

«Ja też się cieszę. Będzie im lepiej niż poprzednio» – odpowiada Jezus, 
powracając do apostołów.  

Jan z Endor podchodzi z konwiami wody, które niesie z Hermastesem.  

«Ci od Giokany nam to dali» – wyjaśnia po oddaniu hołdu Jezusowi. 

Wszyscy wracają na miejsce, gdzie pieką się dwa baranki, pośrodku obłoków 

tłustego dymu. Piotr nadal obraca kije. Roztrząsa w tym czasie jakieś swoje 

myśli. Juda Tadeusz, trzymając brata w pasie, chodzi tam i z powrotem, mówiąc 

bez przerwy. Co do innych: ten nosi drewno, inny – przygotowuje... stół, 

przynosząc duże kamienie, aby służyły za miejsca do siedzenia lub stoliki, nie 

wiem.  

Przybywają wieśniacy Dorasa, jeszcze bardziej wychudli i obdarci [niż kiedyś]. 

Ale tak szczęśliwi! Jest ich dwudziestu. Nie ma z nimi ani dziecka, ani niewiasty. 
Biedni, sami mężczyźni...  

«Pokój wam wszystkim. I błogosławmy razem Pana za to, że dał wam lepszego 

właściciela. Błogosławmy Go, modląc się o nawrócenie tego, który wam zadał 

tyle cierpienia. Prawda? Jesteś szczęśliwy, stary ojcze? Ja też. Będę mógł 

przychodzić częściej z dzieckiem. Mówili ci? Płaczesz z radości, prawda? Chodź, 

chodź bez obawy...» – mówi, rozmawiając z dziadkiem Margcjama, który cały 
pochylony całuje Mu ręce, płacząc i szepcząc: 

«O nic więcej nie proszę Najwyższego. Dał mi więcej, niż prosiłem. Teraz 

chciałbym umrzeć. Obawiam się bowiem, że żyjąc dłużej, mogę na nowo wpaść 
w moje cierpienia.» 

W obecności Nauczyciela wieśniacy są nieco zakłopotani, lecz szybko się 

ośmielają. Na szerokich liściach, rozłożonych na przyniesionych wcześniej 

kamieniach, kładą dwa baranki i dzielą je na części. Każdą kładą na cienkim i 

szerokim podpłomyku, służącym za talerz. Już są spokojni w swej prostocie i 

jedzą z apetytem, nasycając trwający od dawna głód. Rozmawiają o ostatnich 
wydarzeniach. Jeden z nich mówi: 

«Zawsze przeklinałem szarańczę, krety i mrówki. Odtąd jednak będą mi się 

zdawać posłańcami Pana, bo dzięki nim wyszliśmy z piekła.» 

Choć porównanie szarańczy i mrówek do zastępów anielskich jest dość mocne, 

to jednak nikt się nie śmieje, wszyscy bowiem odczuwają tragizm kryjący się w 
tych słowach. 

Płomień oświetla grupę osób, lecz twarze nie są zwrócone ku ogniowi. Niewielu 

jest takich, którzy patrzą na to, co mają przed sobą. Wszystkie oczy zwrócone 

są na Jezusa, jedynie przez chwilę spoglądają na Marię Alfeuszową. Zajęta 
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dzieleniem [baranków] na części idzie położyć nową porcję na podpłomykach 

wygłodzonych wieśniaków. Kończy pracę, owijając dwa upieczone udźce w inne 
szerokie liście. Mówi do dziadka Margcjama: 

«Masz. Każdy z was będzie miał jeszcze jutro kęs. W międzyczasie zaopatrzy 

was zarządca Giokany.» 

«Ale wy...» 

«My? My będziemy mieć mniej do noszenia. Weź, weź, mężu.» 

Z dwóch baranków pozostają jedynie kości obrane z mięsa i silny zapach 

stopionego tłuszczu. Pali się on jeszcze na dogasającym drewnie, którego 
światło zastępuje blask księżyca. 

Wieśniacy Giokany podchodzą do innych. To chwila przemawiania. Dwoje 

błękitnych oczu Jezusa podnosi się w poszukiwaniu Judasza Iskarioty, który 

usadowił się blisko drzewa, nieco w cieniu. Ponieważ udaje, że nie rozumie tego 

spojrzenia, Jezus woła go głośno: 

«Judaszu!» 

Zmusza go do wstania i pokazania się. 

«Nie usuwaj się na bok. Proszę cię, żebyś ewangelizował zamiast Mnie. Jestem 

zmęczony i gdybym nie przybył dziś wieczorem, to właśnie wy musielibyście 
mówić!» 

«Nauczycielu... nie wiem, co powiedzieć... Zadaj mi przynajmniej pytania.» 

«Nie do Mnie to należy. Wy – zwraca się Jezus do wieśniaków – co wy 

pragnęlibyście usłyszeć lub co chcielibyście, żeby wam wyjaśniono?» 

Mężczyźni spoglądają na siebie... Są zakłopotani... Wreszcie jeden wieśniak 
prosi: 

«Poznaliśmy moc Pana i Jego dobroć, lecz wiemy bardzo niewiele o Jego nauce. 

Być może moglibyśmy dowiedzieć się więcej teraz, gdy jesteśmy z tymi od 

Giokany. Mocno pragniemy dowiedzieć się, co trzeba koniecznie czynić dla 

otrzymania Królestwa, jakie Mesjasz obiecuje. My nic nie możemy uczynić, czy 
zatem możemy je otrzymać?» 

Judasz odpowiada: 

«To pewne, że jesteście w warunkach bardzo przykrych. Wszystko w was i 

wokół was sprzysięga się, żeby was oddalić od Królestwa: to, że brak wam 

wolności, by przyjść do Nauczyciela wtedy, gdy wam się to wydaje dobre; to, że 

być sługą pana, który choć nie jest hieną taką jak Doras [syn Dorasa], to jednak 

jest jak moloch, trzymający na uwięzi swe sługi; cierpienia i poniżenie, w jakim 

jesteście... To są warunki raczej niesprzyjające waszemu wyborowi do 

Królestwa. Będzie wam trudno nie mieć w sobie odczuć i uczuć urazy, krytyki, 

zemsty w stosunku do tego, który traktuje was surowo. A konieczne minimum 

to miłość do Boga i do bliźniego. Bez tego nie ma zbawienia. Musicie teraz 

czuwać nad waszym sercem, żeby biernie poddawało się woli Bożej, która 

przejawia się w waszym losie, i musicie znosić cierpliwie waszego pana, nie 

pozwalając nawet swej myśli na wolność osądu. Z pewnością nie byłaby ona 

życzliwa w stosunku do waszego pana ani pełna wdzięczności za wasz... za 

wasz... Krótko, nie możecie rozmyślać, żeby się nie zbuntować, bo bunt 

zabijałby miłość. A ten, kto nie ma miłości, nie ma zbawienia, bo przekracza 

pierwsze przykazanie. Ja jednak – jeśli mogę to powiedzieć – jestem pewien, że 
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możecie się zbawić, bo widzę w was dobrą wolę, połączoną z łagodnością duszy. 

To rodzi nadzieję, że będziecie potrafili utrzymać z dala od siebie nienawiść i 

ducha zemsty. Zresztą miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że On przebaczy wam 
to, czego nie dostaje jeszcze waszej doskonałości.» 

Cisza. Jezus trwa z pochyloną głową, co uniemożliwia dostrzeżenie wyrazu Jego 

twarzy. Można jednak zobaczyć inne twarze, które z pewnością też nie są 

szczęśliwe. Wieśniacy wydają się jeszcze bardziej upokorzeni niż wcześniej, a 

apostołowie i niewiasty – zdumieni, powiedziałabym wręcz: przerażeni. 

«Usiłujemy sprawić, by nie pojawiała się w nas żadna myśl, która nie jest 

cierpliwa i przebaczająca» – odpowiada pokornie starzec. 

Inny wieśniak odzywa się z westchnieniem: 

«Z pewnością trudno nam będzie osiągnąć doskonałą miłość. Dla nas to już 

wiele, że nie jesteśmy zabójcami tych, którzy nas dręczą! Duch cierpi, cierpi, 

cierpi i nawet jeśli nie nienawidzi, to trudno mu kochać. To jak z tymi mizernymi 

dziećmi, które nie potrafią urosnąć...» 

«Ależ, nie, mężu. Ja sądzę, że właśnie dlatego, że wy – tak wiele cierpiąc – nie 

dopuściliście się zabójstwa ani zemsty, macie w duchu miłość silniejszą od 

naszej. Kochacie nawet nie zauważając tego...» – mówi Piotr, żeby ich 
pocieszyć.  

Piotr spostrzega, że zaczął mówić. Przerywa więc, stwierdzając: 

«O! Nauczycielu!... Ale... To Ty kazałeś mi przemówić... i nawet zobrazować 

moje wypowiedzi barankiem, którego piekłem. Patrzyłem na niego, chcąc 

znaleźć odpowiednie słowa dla naszych braci, w ich sytuacji. Z pewnością, 

ponieważ jestem głupi, nie znalazłem niczego odpowiedniego. Nie wiem jak, 

znalazłem się myślami bardzo daleko. Nie umiem powiedzieć, czy są dziwaczne i 

dlatego pochodzą ode mnie, czy też są święte i dlatego z pewnością pochodzą z 

Nieba. Wypowiadam je tak, jak do mnie przyszły, a Ty, Nauczycielu, dasz mi 
wyjaśnienie lub mi zaprzeczysz. Wy zaś wszyscy bądźcie pobłażliwi. 

Patrzyłem więc przede wszystkim na płomień i przyszła mi taka myśl: “Oto z 

czego uczyniony jest płomień? Z drewna. Drewno jednak samo z siebie nie 

zapala się. A nawet, jeśli nie jest bardzo suche, wcale się nie rozpali, bo woda je 

obciąża i uniemożliwia krzesiwu rozpalenie go. Drewno, kiedy jest obumarłe, 

ulega zniszczeniu i obraca się w proch pod wpływem robaków, lecz samo z 

siebie nie rozpali się. Jeśli jednak ktoś odpowiednio je przygotuje, przytknie 

krzesiwo oraz hubkę i sprawi, że pojawi się iskra, a rozpalenie ułatwi 

dmuchając na małe gałązki, żeby płomień wzrósł – zawsze bowiem rozpoczyna 

się od gałęzi najdelikatniejszych – oto płomień wystrzela i staje się piękny i 

użyteczny. Ogarnia wszystko, nawet wielkie gałęzie.” I powiedziałem sobie: 

“My jesteśmy drewnem. Sami się nie rozpalimy. Mamy jednak troszczyć się o to, 

żeby nie przesiąknąć ciężkimi wodami ciała i krwi, aby pozwolić hubce nas 

rozpalić. Musimy pragnąć rozpalenia, bo jeśli pozostaniemy bierni, mogą nas 

zniszczyć zmienności pogody i robactwo. To znaczy ludzka natura i demon. 

Kiedy zaś zdajemy się na ogień miłości, on zaczyna od spalenia gałązek i 

zniszczenia ich – według mnie te gałązki to niedoskonałości – a potem wzrasta i 

obejmuje coraz większe drewno, to znaczy najsilniejsze namiętności. A my, 

drewno, rzecz materialna, twarda, nieprzejrzysta, także brzydka, stajemy się 

czymś jak płomień: pięknym, niematerialnym, lekkim. A wszystko to dlatego, że 

oddajemy siebie miłości, którą jest krzesiwo i hubka, które z naszej nędznej 

istoty grzesznych ludzi uczynią anioła przyszłego czasu, obywatela Królestwa 

Niebieskiego.”  
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To była moja pierwsza myśl.» 

Jezus podniósł nieco głowę i trwa tak, słuchając, z zamkniętymi oczyma i 

cieniem uśmiechu na ustach. Inni patrzą na Piotra, jeszcze zdumieni, lecz nie są 

już przestraszeni. On zaś mówi dalej spokojnie: 

«Inna myśl, która mi przyszła, kiedy patrzyłem na pieczone zwierzęta. Nie 

mówcie, że moje myśli są dziecinne. Nauczyciel kazał mi ich szukać w tym, co 

widzę... I byłem posłuszny. Patrzyłem więc na zwierzęta i mówiłem sobie: “Oto 

dwie istoty niewinne i łagodne. Nasze Pisma pełne są słodkich odniesień do 

baranków, żeby przypomnieć Tego, który jest obiecanym Mesjaszem i 

Zbawicielem. [Jest tak] od chwili, gdy został przedstawiony przez baranka 

mojżeszowego po to, żeby powiedzieć, że Bóg będzie miał litość nad nami. To 

mówią prorocy. Przychodzi zgromadzić swe owce, wspomóc te, które są 

zranione, nieść te, które mają złamane członki. Jakaż to dobroć! – mówiłem 

sobie – Nie można się lękać Boga, który przyobiecuje nam tak wiele litości dla 

nas, nędznych. Ale – mówiłem sobie dalej – trzeba być łagodnym, przynajmniej 

łagodnym, bo sami nie jesteśmy niewinni. Łagodni i spragnieni, by pochłonęła 

nas miłość. Czym bowiem stanie się zabity – nawet najłagodniejszy i 

najczystszy – jeśli płomień go nie upiecze? Zgniłą padliną. Jeśli zaś ogień go 
ogarnie, stanie się pożywieniem świętym i błogosławionym.” 

I wywnioskowałem: “W sumie, każde dobro czyni się przez miłość. Ona ogołaca 

nas z ociężałości człowieczeństwa, czyni nas jaśniejącymi i pożytecznymi, 

dobrymi dla braci i miłymi Bogu. Udoskonala nasze naturalne przymioty, 

wznosząc je na wyżyny, gdzie przyjmują imię nadprzyrodzonych wartości. A kto 

jest cnotliwy i święty, kto jest świętym, ten posiada Niebo. To bowiem, co 

otwiera drogi świętości, to nie wiedza i nie lęk, lecz miłość. Ona – o wiele 

bardziej niż obawa przed karą – oddala nas od zła przez pragnienie, by nie 

zasmucać Pana. Ona daje nam współczucie dla naszych braci i miłość, bo oni 
pochodzą od Boga. Miłość jest więc zbawieniem i uświęceniem człowieka.” 

Oto o czym rozmyślałem patrząc na moją pieczeń i będąc posłusznym mojemu 

Jezusowi. I przebaczcie mi, jeśli mam tylko te kilka myśli. Dla mnie jednak były 
one pożyteczne. Daję wam je w nadziei, że i wam też się przydadzą.» 

Jezus otwiera oczy. Jest rozpromieniony. Wyciąga ramię i kładzie rękę na 

ramieniu Piotra: 

«Zaprawdę znalazłeś słowa, jakich było trzeba. Posłuszeństwo i miłość 

sprawiły, że je znalazłeś. Pokora i pragnienie dania pociechy braciom uczynią je 
gwiazdami w nocy ich nieba. Niech Bóg cię błogosławi, Szymonie, synu Jony!» 

«Niech Bóg Ciebie błogosławi, mój Nauczycielu! A Ty nie przemówisz?» 

«Jutro staną się zależni od innego pana. Pobłogosławię ich przejście Moimi 

słowami. Teraz odejdźcie w pokoju i niech Bóg będzie z wami.» 

124. JEZUS DO WIEŚNIAKÓW GIOKANY: «MIŁOŚĆ JEST POSŁUSZEŃSTWEM» 

Napisane 23 sierpnia 1945. A, 6235-6243 

Jeszcze całkiem nie świta. Jezus stoi pośrodku zniszczonego sadu Dorasa. 

[Widać] szeregi umarłych drzew lub umierających, z których wiele zostało już 

ściętych lub wyrwanych. Wokół Niego – wieśniacy Dorasa i Giokany oraz 

apostołowie. Niektórzy stoją, inni siedzą na przewróconych pniach. Jezus 
zaczyna mówić: 
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«Nowy dzień i nowy wymarsz. I to nie tylko Ja odchodzę, lecz odchodzicie także 

wy, jeśli nie fizycznie to duchowo, przechodząc do innego pana. Zostaniecie 

więc przyłączeni do innych wieśniaków, dobrych i pobożnych. Utworzycie jedną 

jedyną rodzinę, w której będziecie mogli rozmawiać o Bogu i o Jego Słowie, bez 

posługiwania się podstępami, żeby to czynić. Podtrzymujcie się wzajemnie w 

wierze. Pomagajcie sobie nawzajem. Wybaczajcie sobie braki. Bądźcie dla siebie 
przykładem.  

To jest miłość. I choć różnie to zostało wyrażone, to jednak usłyszeliście 

wczoraj wieczorem od apostołów, że zbawienie jest w miłości. Szymon Piotr 

przez swe słowo proste i dobre pozwolił wam dostrzec, jak miłość zmienia 

ociężałą naturę, wynosząc ją do nadprzyrodzoności. [Powiedział wam,] że 

osoba bez miłości może się stać zepsuta i psująca [innych], jak zwierzę zabite, 

którego nie upieczono, lub przynajmniej bezużyteczna jak drewno, które 

niszczeje w wodzie i nie nadaje się do rozpalenia ognia. [Powiedział,] że miłość 

może uczynić tego osobnika człowiekiem, który już żyje w atmosferze Boga i w 

konsekwencji – istotą, wymykającą się zepsuciu i stającą się pożyteczną dla 
swego bliźniego.  

Wierzcie w to, dzieci, że wielką siłą Wszechświata jest miłość. Nigdy nie zmęczę 

się powtarzaniem tego. Wszelkie nieszczęścia świata pochodzą z braku miłości, 

poczynając od śmierci i chorób, które zrodziły się z odrzucenia przez Adama i 

Ewę miłości wobec Najwyższego Pana. 

Miłość bowiem jest posłuszeństwem. Kto nie jest posłuszny, jest buntownikiem. 

Ten, kto się buntuje, nie kocha tego, przeciw któremu się buntuje. Ale także 

inne tragedie – powszechne lub [odnoszące się do] pojedynczych [osób], jak 

wojny albo zniszczenia w jednej czy dwóch rywalizujących ze sobą rodzinach – 

skąd pochodzą? Z egoizmu, czyli braku miłości. Wraz ze zrujnowaniem rodzin 

przychodzą też zniszczenia materialne z powodu kary Bożej. Bóg bowiem, 

wcześniej czy później, uderza zawsze tego, który żyje bez miłości. Wiem, że 

krąży tu legenda... Z jej powodu jestem przez niektórych nienawidzony, inni 

patrzą na Mnie z lękiem lub mówią [o Mnie] jako o nowej pladze albo tolerują, z 

obawy przed karą. Wiem o krążącej tu legendzie, iż to Moje spojrzenie 

przyniosło przekleństwo tym polom. To nie Mój wzrok, lecz ukaranie egoizmu 

człowieka niesprawiedliwego i okrutnego. Gdyby Mój wzrok miał spalać ziemie 

wszystkich nienawidzących Mnie, zaprawdę, bardzo niewiele zieleni pozostałoby 
w Palestynie! 

Ja nigdy nie mszczę się za zadawane Mi zniewagi. Oddaję jednak Ojcu tych, 

którzy z uporem trwają w swym grzechu egoizmu wobec bliźniego i drwią 

bluźnierczo z przykazania [miłości]. Im więcej słyszą słów usiłujących ich 

przekonać i słów zdolnych zdobyć ich dla miłości, tym bardziej okrutni się stają. 

Ja zawsze jestem gotów wyciągnąć rękę, żeby powiedzieć okazującemu 

skruchę: “Odpuszczam ci. Idź w pokoju.” Nie obrażam jednak Miłości, godząc 

się na niezmienną zatwardziałość. Niech to zawsze będzie obecne w waszym 

duchu. Wtedy ujrzycie rzeczy w sprawiedliwym świetle i zaprzeczycie 

legendom, które zawsze są sprzeczne z prawdą, czy to przez cześć, czy przez 
lęk pełen gniewu. 

Przechodzicie do innego pana, lecz nie opuszczacie tych ziem. W stanie, w jakim 

są, wydaje się szaleństwem zajmowanie się nimi. A jednak mówię wam: 

wykonujcie na nich wasz obowiązek. Aż dotąd czyniliście to z lęku przed 

nieludzkimi karami. Wypełniajcie go teraz nadal cały czas, wiedząc, że nie 

będziecie traktowani jak przedtem. A nawet mówię wam: im bardziej po ludzku 

będzie się was traktować, z tym bardziej radosną gorliwością musicie pracować, 

żeby odpłacić – przez pracę – za człowieczeństwo temu, kto was traktuje po 

ludzku. Prawdą jest, że panowie mają obowiązek być ludzkimi wobec swych 
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poddanych. [Muszą] pamiętać, że wszyscy pochodzimy z tego samego pnia. 

Naprawdę wszyscy ludzie rodzą się tak samo nadzy i po śmierci w taki sam 

sposób zgniją, tak samo biedni, jak i bogaci. [Należy pamiętać,] że bogactwa 

nie są dziełem tych, którzy je posiadają, lecz tych, którzy je gromadzili, uczciwie 

lub nieuczciwie. Nie trzeba otaczać siebie chwałą i uciskać z powodu 

posiadanych bogactw. Trzeba natomiast wyciągać z nich dobro – i to dla innych 

– służąc innym z miłością, roztropnie i sprawiedliwie, żeby prawdziwy Pan, 

którym jest Bóg, spoglądał na nas bez surowości. Boga bowiem nie kupuje się i 

nie zwodzi klejnotami ani talentami złota, lecz zjednuje się Jego przyjaźń 

naszymi dobrymi działaniami. Jeśli jest prawdą, [że panowie mają obowiązek 

być ludzkimi], to również z drugiej strony jest prawdą, że słudzy są zobowiązani 
być dobrymi dla swoich panów. 

Z prostotą i dobrą wolą czyńcie wolę Boga, który chce, żebyście żyli w tych 

skromnych warunkach. Znacie przypowieść o złym bogaczu - żarłoku. Widzicie, 

że w Niebie nie wynagradza się za złoto, lecz za cnotę. Cnoty i poddanie się woli 

Boga czynią Boga przyjacielem człowieka. Wiem, że to bardzo trudne być 

zdolnym widzieć Boga poprzez dzieła ludzi. To proste, gdy ktoś jest dobry. To 

trudne, gdy [człowiek] jest zły. Może on bowiem doprowadzić duszę do 

przekonania, że [nawet] Bóg nie jest dobry. Wy jednak zatryumfujcie nad złem, 

zadawanym wam przez człowieka, którego kusi szatan. Wznosząc się ponad to, 

co wywołuje wasze łzy, zauważcie prawdę boleści i jej piękno. Boleść pochodzi 

od Zła. Bóg jednak – nie mogąc go obalić, gdyż ta siła istnieje i stanowi próbę 

duchowego złota synów Bożych – zmusza je do wyciśnięcia z jego trucizny 

leczniczego soku, dającego życie wieczne. Cierpienie bowiem kąsając, wywołuje 

u dobrych takie reakcje, które ich uduchowiają coraz bardziej, czyniąc ich 

świętymi. 

Wy zatem, bądźcie dobrymi, okazującymi szacunek, uległymi. Nie osądzajcie 

panów. Oni mają już swego Sędziego. Chciałbym, żeby wydający wam polecenia 

stał się sprawiedliwym, dla uczynienia wam drogi prostszą i zapewnienia sobie 

życia wiecznego. Pamiętajcie jednak, że im bardziej przykry do wypełnienia jest 

obowiązek, tym większa jest zasługa w oczach Boga. Nie usiłujcie oszukiwać 

pana. Pieniądze i plony zabrane podstępnie ani nie wzbogacają, ani nie 

nasycają. Niech czyste będą wasze ręce, wasze wargi, wasze serca. Wtedy 

będziecie obchodzić przepisane święta i wasze szabaty w łasce w oczach Pana, 

nawet jeśli będą was zmuszać [do pracy] na roli. 

Wasz trud będzie miał naprawdę więcej wartości niż modlitwa obłudnego – 

jednego z tych, którzy idą wypełnić przepis dla otrzymania pochwał świata, w 

rzeczywistości zaś wykraczają przeciw przepisowi, przez swój brak 

posłuszeństwa Prawu. Mówi ono bowiem, że przepisu o szabacie i o 

uroczystościach Izraela mają przestrzegać oni sami oraz ich domownicy. 

[Prawdziwa] modlitwa to nie czynność [modlenia się wargami], lecz miłość 

[okazywana Bogu]. Jeśli więc wasze serca kochają Boga w sposób święty, we 

wszystkich okolicznościach wypełnią obrzędy szabatowe i świąteczne lepiej niż 
ci, którzy przeszkadzają wam w nich uczestniczyć. 

Błogosławię was i opuszczam, gdyż słońce wstaje, a chcę dotrzeć do wzgórz 

zanim jeszcze nasili się upał. Wkrótce ujrzymy się ponownie, gdyż jesień nie 

jest daleko. Pokój niech będzie z wami wszystkimi, nowymi i dawnymi sługami 
Giokany, i niech on uspokoi wasze serca.»  

Jezus oddala się, przechodząc pomiędzy wieśniakami. Błogosławi każdego z 

osobna. Za wielką uschłą jabłonią znajduje się w połowie ukryty mężczyzna. 
Jezus przechodzi, jakby nic nie zauważając, wtedy ten ukazuje się i mówi: 
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«Jestem zarządcą Giokany. Powiedział mi: “Jeśli Rabbi Izraela przyjdzie, 

pozwól Mu zatrzymać się na moich ziemiach i pozwól Mu mówić do sług. Zyskam 

dzięki temu lepszą pracę [moich ludzi], bo On naucza tylko dobrych rzeczy.” I 

wczoraj – kiedy dał mi znać, że począwszy od dziś oni (wskazuje na wieśniaków 

Dorasa) są z nami, a te ziemie należą do Giokany – napisał mi: “Jeśli Rabbi 

przyjdzie, posłuchaj tego, co powie, i zgodnie z tym działaj, żeby nam się nie 

przydarzyło nieszczęście. Okaż Mu honory, lecz patrz, czy odwoła przekleństwo 

tych ziem.” Wiedz bowiem, że ich zakupienie stało się punktem honoru dla 

Giokany, ale sądzę, że już tego żałuje. Dobrze będzie, jeśli zamienimy je w 
pastwiska...» 

«Czy słyszałeś Mnie, kiedy mówiłem?» 

«Tak, Nauczycielu.» 

«Wiesz zatem, jak macie się zachować, ty i twój pan, aby otrzymać 

błogosławieństwa od Boga. Donieś o tym twojemu panu. Ze swej strony również 

łagodź jego rozkazy – ty, który masz względy u swego pana i widzisz, czym jest 

naprawdę zmęczenie człowieka pracującego na polu. Lepiej jednak, żebyś 
utracił jego życzliwość i swoje miejsce niż żebyś zatracił swą duszę. Żegnaj.» 

«Ale mam Cię otoczyć honorami...» 

«Nie jestem bożkiem. Nie potrzebuję wyrachowanych honorów [oddawanych] 

dla otrzymania łask. Czcij Mnie swym duchem, wprowadzając w czyn to, co 

usłyszałeś, a usłużysz Bogu i zarazem panu.» 

I Jezus – a za Nim uczniowie i niewiasty oraz wszyscy wieśniacy – przechodzi 

przez pola. Idą drogą przez wzgórza, żegnani ciągle przez wszystkich. 

125. NAJŚWIĘTSZA MARYJA: «MOJA LITOŚĆ JEST SILNIEJSZA NIŻ WSZYSTKO»  

Napisane 4 sierpnia 1945. A, 6244-6263 

Wchodzą i schodzą ze wzgórz, po których wiedzie ścieżka prowadząca do 

Nazaretu. Korzystają z cienia drzew oliwnych i sadów porastających większą 

część tego regionu, żyznego i uprawnego.  

Jezus kieruje się w stronę Nazaretu. Doszedłszy jednak do rozstaju, gdzie 
krzyżuje się droga wiodąca do Ptolemaidy, zatrzymuje się i mówi: 

«Zatrzymajmy się w pobliżu tego domu, w którym zatrzymywałem się już wiele 

razy. Spożyjmy posiłek. Gdy słońce będzie podążać swym biegiem, pozostańmy 

razem, zanim znowu się rozdzielimy. My pójdziemy do Tyberiady, Moja Matka i 
Maria – do Nazaretu, a Jan z Hermastesem – do Szikaminon.» 

Kierują się przez ogród oliwny ku wiejskiemu domowi. Jest niski i duży, 

przyozdobiony nieodzownym figowcem. Otaczają go girlandy winorośli, która 
pnie się wzdłuż schodków, rozciągając swe pnącza na tarasie. [Jezus mówi:] 

«Pokój niech będzie z wami. Oto znowu jestem.» 

«Wejdź, Nauczycielu. Jesteś zawsze mile widziany. Niech Bóg da też pokój 

Tobie i Twoim bliskim» – odpowiada starszy mężczyzna, który przechodził przez 
podwórze z naręczem gałęzi. Potem woła: 

«Sara! Sara! To Nauczyciel ze Swymi uczniami. Dorzuć mąki do chleba!» 

Z pomieszczenia wychodzi kobieta, cała biała od przesiewanej mąki. W ręce 

trzyma jeszcze sito. Klęka z uśmiechem przed Jezusem. 
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«Pokój tobie, niewiasto. Przyprowadziłem Matkę, jak ci to obiecałem. Oto Ona. 

A ta – to Jej szwagierka, matka Jakuba i Judy. Gdzie Dina i Filip?» 

Kobieta, po przywitaniu się z dwiema Mariami, odpowiada: 

«Dina urodziła wczoraj trzecią córeczkę. Trochę nam smutno, że nie został nam 

dany chłopczyk, ale i tak jesteśmy radośni, prawda, Matatiaszu?» 

«Tak, bo to piękna dziewczynka i jest to przecież nasza krew. Pokażemy Ci ją. 

Filip udał się odebrać Annę i Noemi od swych rodziców, ale wkrótce powróci.» 

Kobieta idzie z powrotem do swego chleba. Mężczyzna w tym czasie, po 

włożeniu gałęzi do paleniska, zajmuje się gośćmi. Podaje im stołki i świeżo 
udojone mleko – dla tych, którzy chcą – a tym, którzy wolą – owoce i oliwki.  

Parter jest chłodny i zacieniony, przestronny, otwarty z przodu i z tyłu domu 

przez dwoje drzwi. Jedne osłania potężny figowiec, a drugie – żywopłot z 

gwieździstych kwiatów. To rodzaj słoneczników – z kształtu – lecz mają 

mniejsze od nich korony. Wielka jasność barwy szmaragdu wchodzi więc do 

wielkiego pomieszczenia, przynosząc ulgę oczom zmęczonym zbyt silnym 

słonecznym światłem. Są tu ławy i stoły – w wielkim pomieszczeniu, w którym 

być może niewiasty przędą i tkają, a mężczyźni naprawiają narzędzia rolnicze 

lub przechowują zapasy mąki i owoców. Tę myśl nasuwają belki nastroszone 

haczykami, stoliki i półki, a ponadto długie drewniane skrzynie wzdłuż murów. 

Obfite włókna lnu lub konopi, [leżące] wzdłuż muru pobielonego wapnem, 

wydają się rozplecionymi warkoczami. Tkanina w kolorze płomiennej czerwieni, 

rozciągnięta na krosnach i odkryta, wydaje się rozweselać całe otoczenie swym 
kolorem radosnym i podniosłym.  

Pani domu powraca, po skończeniu [wyrabiania] chleba, i pyta gości, czy chcą 

zobaczyć noworodka. Jezus odpowiada: 

«Oczywiście, pobłogosławię dziewczynkę.» 

Maryja też wstaje i mówi: «Pójdę przywitać się z matką.» 

Wszystkie kobiety wychodzą. 

«Dobrze nam tutaj» – odzywa się Bartłomiej. Widać, że jest bardzo zmęczony. 

«Tak, jest cień i cisza. Skończy się na tym, że się zdrzemniemy» – potwierdza 

Piotr już na wpół śpiący. 

«Za trzy dni będziecie na dłużej w domach. Odpoczniecie, bo pójdziecie 

ewangelizować okolice blisko Kafarnaum» – mówi Jezus. 

«A Ty?» 

«Ja będę w Kafarnaum prawie przez cały czas i zatrzymam się też w Betsaidzie. 

Będę ewangelizował tych, którzy tam do Mnie przyjdą. Potem, na początku 

miesiąca Tiszri, podejmiemy na nowo nasze wędrówki. Wieczorem jednak będę 
was nadal doskonalił...» 

Jezus milknie, zauważając, że senność [apostołów] czyni Jego słowa 

niepotrzebnymi. Uśmiecha się, kręcąc głową i spoglądając na grupę osób 

wyczerpanych zmęczeniem. W pozach bardziej lub mniej wygodnych ogarnia ich 

sen. Cisza domu i zalanej słońcem wsi jest całkowita. Można by rzec: miejsce 

zaczarowane. Jezus siada na progu, blisko parkanu z kwiatów, i patrzy przez 

zarośla na łagodne pagórki Galilei, zupełnie szare z powodu znieruchomiałych 

oliwek.  
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[Słychać] lekki odgłos kroków, któremu towarzyszy delikatna skarga 

noworodka ponad Jego głową. Jezus podnosi głowę, uśmiechając się do Swej 

Matki, która schodzi, niosąc w ramionach mały biały pakunek. Wyłania się z 
niego mała różowa główka i dwie poruszające się piąstki. 

«Spójrz, Jezu, jakie piękne dziecko! Trochę przypomina Ciebie, kiedy miałeś 

jeden dzień. Byłeś jak ono – jasnowłosy. Wydawałoby się, że nie miałeś włosów, 

gdyby nie to, że już wtedy unosiły się lekkimi loczkami jak kłębuszki obłoku. I 

miałeś cerę jak róża. Popatrz, popatrz, teraz – kiedy otwiera oczka w tym cieniu 

i kiedy szuka piersi – ma Twoje ciemnoniebieskie oczy... O! Kochana! Ale Ja nie 
mam mleka, malutka różyczko, Moja gołąbeczko!»  

Matka Boża kołysze maleństwo. Płacz uspokaja się, [przechodząc] w prawdziwe 

gruchanie jak małej turkaweczki. Zasypia. 

«Mamo, czy tak robiłaś ze Mną?» – pyta Jezus, przyglądając się, jak Jego Matka 

kołysze dziewczynkę, tuląc policzek do jej jasnej główki. 

«Tak, Synu. Do Ciebie jednak mówiłam: “Mój mały baranku”. Śliczna jest, 

prawda?» 

«Jest śliczna i silna. Matka może być szczęśliwa» – potwierdza Jezus, także 

pochylony, aby spojrzeć na sen niewinnej. 

«Przeciwnie. Nie jest szczęśliwa... Mąż jest obrażony, bo wszystkie jego dzieci 

to córki. To prawda, że przy polach, jakie posiadamy, byłoby lepiej mieć 

chłopców, ale to nie jest wina naszej córki...» – mówi wzdychając pani domu, 
która właśnie przyszła. 

«Są młodzi. Kochają się i będą mieć też chłopców» – mówi z przekonaniem Pan. 

«Oto Filip... teraz okaże swój smutek...» – mówi zmieszana niewiasta. I dodaje 

głośniej: «Filipie, jest tu Rabbi z Nazaretu.» 

«Jestem szczęśliwy widząc Cię. Pokój Tobie, Nauczycielu.» 

«I tobie, Filipie. Widziałem twoją małą. Nawet jeszcze teraz na nią patrzę, bo 

naprawdę zasługuje na pochwały. Bóg ci błogosławi, dając ci piękne dzieci, 

zdrowe i dobre. Powinieneś być Mu wdzięczny. Nie odpowiadasz? Wydajesz się 
zmartwiony...» 

«Miałem nadzieję, że to będzie syn!» 

«Nie powiesz Mi, że jesteś niesprawiedliwy oskarżając niewinne dziecko o to, że 

jest dziewczynką? Ani też – że jesteś szorstki wobec twej małżonki?» – pyta 

Jezus surowo.  

«Chciałem chłopca! Dla Pana i dla mnie!» – krzyczy urażony. 

«I sądzisz, że go otrzymasz przez niesprawiedliwość i bunt? Czy może czytałeś 

w myślach Boga? Czy jesteś kimś większym od Niego, żeby Mu mówić: “Uczyń 

to, bo to jest słuszne”? Ta niewiasta, która jest Moją uczennicą, nie ma dzieci. 

Potrafiła jednak powiedzieć Mi: “Błogosławię moją bezpłodność, która dodaje 

mi skrzydeł, by podążać za Tobą”. A ta, matka czterech synów, tęskni za chwilą, 

w której wszyscy czterej nie będą już do niej należeć. Czy to prawda, Zuzanno i 

Mario? Słyszysz je? Ty zaś – mając od niewielu lat za żonę płodną niewiastę, 

pobłogosławiony przez trzy pączki róży, które proszą Cię o miłość – jesteś 

obrażony? Na kogo? Dlaczego? Nie potrafisz tego powiedzieć? Ja ci to powiem: 

dlatego, że jesteś egoistą. Porzuć zaraz twoją niechęć, otwórz ramiona przed 

tym dzieckiem, które zrodziło się też z ciebie, i kochaj je. No, weź ją!» 
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Jezus bierze lniany pakunek i składa go w ramionach młodego ojca. Potem 

mówi: 

«Idź do twojej małżonki, która płacze, i powiedz jej, że ją kochasz. W 

przeciwnym razie Bóg nigdy nie da ci w przyszłości syna. Ja ci to mówię. Idź!...» 

Mężczyzna wchodzi do pokoju, w którym znajduje się jego małżonka. 

«Dziękuję, Nauczycielu! – mówi bardzo cicho jego teściowa – Od wczoraj był 

bardzo okrutny...» 

Mężczyzna schodzi z powrotem po kilku minutach i mówi: 

«Zrobiłem to, Panie. Żona dziękuje Ci i powiedziała, żebym Cię zapytał o imię 

dla małej, bo... bo w mojej niesłusznej nienawiści wymyśliłem dla niej imię zbyt 
niemiłe...» 

«Nazwij ją Maria. Wypiła łzy goryczy z pierwszą kroplą mleka, goryczy 

spowodowanej twą twardością. Może się nazywać Maria. Maryja będzie ją 
kochać. Prawda, Matko?» 

«Tak, biedna mała. Jest taka milutka i z pewnością będzie dobra, stając się 

gwiazdką na Niebie.» 

Wracają do pomieszczenia, w którym śpią twardym snem zmęczeni apostołowie 

– z wyjątkiem Iskarioty, wydającego się siedzieć na rozżarzonych węglach. 

«Chciałeś się ze Mną zobaczyć, Judaszu?» – pyta Jezus. 

«Nie, Nauczycielu, ale nie udaje mi się zasnąć i chciałbym wyjść na chwilę.» 

«Któż ci przeszkadza? Ja też wychodzę. Idę na ten pagórek. Jest cały w cieniu... 

Odpocznę nieco, modląc się. Czy chcesz iść ze Mną?» 

«Nie, Nauczycielu. Przeszkadzałbym Ci, bo nie jestem w nastroju do modlitwy. 

Być może... być może nie czuję się dobrze i to odbiera mi spokój...» 

«Zostań więc. Ja nikogo nie przymuszam. Żegnaj. Żegnaj, niewiasto. Matko, 

kiedy Jan z Endor się obudzi, poślij go do Mnie, samego.» 

«Dobrze, Synu. Pokój niech będzie z Tobą.» 

Jezus wychodzi. Maria [Alfeuszowa] i Zuzanna pochylają się, żeby obejrzeć 

tkaninę na krosnach. Maryja siada z rękoma na kolanach. Być może i Ona się 
modli. 

Marię Alfeuszową szybko męczy oglądanie pracy. Siada w najciemniejszym 

kącie i szybko zasypia. Zuzanna zamierza pójść w ślad za nią. Pozostaje 

przebudzona Maryja i Judasz. Ona – całkowicie skupiona, on – patrzący na Nią, 
z szeroko otwartymi oczyma, ani na chwilę nie spuszczający Jej z oczu. 

Wreszcie wstaje i podchodzi do Niej, cicho, bez hałasu. Nie wiem, dlaczego – 

pomimo swego niewątpliwego piękna – przywodzi mi na myśl kota lub węża, 

który zbliża się do swej zdobyczy. Być może to przez antypatię, jaką odczuwam 

w stosunku do niego, nawet jego krok widzę jako podstępny i okrutny... Cichym 

głosem woła Ją: «Maryjo!» 

«Czego chcesz ode Mnie, Judaszu?» – pyta cicho Maryja i patrzy na niego 

Swoim bardzo łagodnym spojrzeniem. 
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«Chciałbym z Tobą pomówić...» 

«Mów. Słucham cię.» 

«Nie tutaj... Nie chciałbym, żeby mnie usłyszano... Czy nie mogłabyś wyjść na 

chwilę na zewnątrz? Tam też jest cień...» 

«Chodźmy więc, ale spójrz... Wszyscy śpią... Mógłbyś mówić także tutaj» – 

mówi Dziewica. Jednak wstaje i wychodzi pierwsza, opierając się o wysoki 
kwiecisty żywopłot. 

«Czego chcesz ode Mnie, Judaszu?» – pyta ponownie, przeszywając 

przenikliwym wzrokiem apostoła, który jest nieco zmieszany i – jak widać – 
trudno mu znaleźć słowa. 

«Źle się czujesz? A może zrobiłeś coś złego i nie wiesz, jak to powiedzieć? Albo 

może czujesz, że wkrótce uczynisz coś złego, i jest ci ciężko przyznać się, że 

jesteś kuszony? Mów, synu. Jak leczyłam twoje ciało, tak samo zatroszczę się o 

twoją duszę. Powiedz Mi, co cię niepokoi, i jeśli mogę, przywrócę ci spokój. Jeśli 

nie będę mogła [uczynić tego] sama, powiem o tym Jezusowi. Nawet gdybyś 

wiele nagrzeszył, On ci wybaczy, gdy Ja poproszę Go o przebaczenie dla ciebie. 

Jezus naprawdę przebaczyłby ci natychmiast... Ale być może wstydzisz się 

zwrócić do Niego, Nauczyciela. Ja jestem Matką... Nie wstydzisz się zwrócić do 
Mnie...» 

«Tak. Nie odczuwam wstydu, bo Ty jesteś Matką i to tak dobrą. Ty jesteś 

prawdziwym pokojem między nami. Ja... ja czuję wielki niepokój. Mam bardzo 

zły charakter, Maryjo. Nie wiem, co mam we krwi i w sercu... Od czasu do czasu 

nie potrafię już im nakazywać... i wtedy uczyniłbym rzeczy najdziwniejsze... i 
najgorsze.» 

«Nawet z Jezusem w pobliżu nie potrafisz się przeciwstawić temu, który cię 

kusi?» 

«Nawet wtedy. I cierpię z tego powodu, wierz mi. Ale tak jest. Jestem 

nieszczęśliwy.» 

«Będę się modlić za ciebie, Judaszu.» 

«To nie wystarczy.» 

«Poproszę o modlitwę sprawiedliwych, nie mówiąc za kogo jest ta modlitwa.» 

«To nie wystarczy.» 

«Poproszę o modlitwę dzieci. Tak wiele ich przychodzi do Mnie, do Mego 

ogrodu, jak ptaszki szukające ziarna. A ziarnem są pieszczoty i słowa, jakie im 

daję. Mówię o Bogu... I one, niewinne, wolą to bardziej niż gry i opowieści. 
Modlitwa dzieci jest miła Panu.» 

«Nigdy tak bardzo jak Twoja, ale to jeszcze nie wystarczy.» 

«Powiem Jezusowi, żeby wstawiał się u Ojca za tobą.» 

«To jeszcze nie wystarczy.» 

«Ależ nie ma już nic ponad to! Modlitwa Jezusa pokonuje nawet demony...» 

«Tak, ale Jezus nie będzie się modlił zawsze i ja znowu stanę się sobą... Jezus 

nie przestaje o tym mówić i pewnego dnia On odejdzie. Muszę myśleć o czasie, 



 587 

gdy będę bez Niego. Jezus chce nas teraz wysłać, abyśmy ewangelizowali. Boję 

się odejść szerzyć słowo Boże z tym moim nieprzyjacielem, którym jestem ja 
sam. Chciałbym być uformowany na tę godzinę.» 

«Ależ, Mój synu, jeśli Samemu Jezusowi się nie uda, cóż chcesz, żebym Ja 

mogła [uczynić]?» 

«Ty, Matko! Pozwól mi pozostać jakiś czas z Tobą. Poganie i nierządnice 

pozostawały [przy Tobie]. Ja też mogę pozostać. Jeśli nie chcesz, żebym 

zostawał na noc tam, gdzie Ty mieszkasz, pójdę spać do Alfeusza albo do Marii, 

[córki] Kleofasa, ale dzień spędzę z Tobą, z dziećmi. Wcześniej wiele razy 

usiłowałem działać sam i było gorzej. Jeśli pójdę do Jerozolimy, mam zbyt wielu 

złych przyjaciół... i w sytuacji, w jakiej się znajduję, kiedy to mnie ogarnia, staję 

się ich igraszką... Gdy idę do innego miasta, jest tak samo. Pokusa, jakiej 

[doświadczam] w drodze, rozpala mnie równocześnie z tą, o której 

powiedziałem. Jeśli idę do Kariotu, do mojej matki, zniewala mnie pycha. Jeśli 

spędzam czas samotnie, cisza rozszarpuje mnie głosami szatana. Ale u Ciebie... 

O! U Ciebie czuję, że będzie inaczej!... Obiecaj, że mogę przyjść! Powiedz 

Jezusowi, żeby mi pozwolił! Czy chcesz, żebym się potępił? Boisz się mnie? 

Patrzysz na mnie spojrzeniem zranionej gazeli, nie mającej już siły uciec przed 

tymi, którzy ją osaczyli. Ale ja Cię nie znieważę. Mam matkę, ja też... Kocham 

Cię bardziej niż moją matkę. Miej litość nad grzesznikiem, Maryjo! Spójrz, 

płaczę u Twoich stóp... Jeśli mnie odrzucisz, to może oznaczać moją duchową 
śmierć...» 

Judasz rzeczywiście płacze u stóp Maryi, która spogląda na niego wzrokiem, w 

którym litość i niepokój miesza się z lękiem. Jest bardzo blada. Pomimo to robi 

krok do przodu, bo niemal zanurzyła się w żywopłocie, aby uciec przed 

Judaszem, który zbytnio się przybliżał. Kładzie dłoń na brunatnych włosach 

Iskarioty. 

«Uspokój się! Niech nikt nie słyszy. Pomówię z Jezusem i jeśli On zechce... 

przyjdziesz do Mojego domu. Ja się nie troszczę o osąd świata. On nie rani Mojej 

duszy. Przeraziłoby Mnie jedynie, gdybym Ja była winna wobec Boga. 

Oszczerstwo jest Mi obojętne. Ale Ja nie zostanę oczerniona, gdyż Nazaret wie, 

że Jego córka nie jest zgorszeniem dla Swego miasta. Poza tym, niech będzie, 

co ma być. Zależy Mi, żebyś ocalił swego ducha. Poszukam Jezusa. Zostań w 
pokoju.» 

Maryja otula się welonem, białym jak Jej szata. Odchodzi pośpiesznie ścieżką 

prowadzącą na mały pagórek, porośnięty drzewami oliwnymi. Szuka Swego 
Jezusa. Znajduje Go pogrążonego w głębokiej medytacji. 

«Synu, to Ja... Wysłuchaj Mnie!» 

«O, Mamo! Przyszłaś modlić się ze Mną? Jaką radość, jaką ulgę Mi dajesz!» 

«Co [się stało], Mój Synu? Twój duch jest zmęczony? Smutny? Powiedz Twojej 

Matce!» 

«[Jestem] zmęczony, jak powiedziałaś, i przygnębiony... nie tyle przez 

utrudzenie i nędzę, jaką dostrzegam w sercach, ile przez brak zmiany, jaki 

zauważam u tych, którzy są Moimi przyjaciółmi. Nie chcę jednak być wobec nich 

niesprawiedliwy. Jeden Mnie męczy. To Judasz, syn Szymona...» 

«Synu, właśnie z nim rozmawiałam...» 

«Skrzywdził Cię? Wywołał Twój ból?» 
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«Nie. Ale zasmucił Mnie tak, jakbym widziała kogoś bardzo zakażonego... 

Biedny syn! Jakże jego duch jest chory!» 

«I miałaś nad nim litość? Nie bałaś się już? Kiedyś się bałaś...» 

«Mój Synu, Moja litość jest większa niż lęk. I chciałabym pomóc Tobie i jemu... 

ocalić jego ducha. Ty wszystko możesz i nie potrzebujesz Mnie. Ale mówisz, że 

wszyscy muszą współpracować z Chrystusem w zbawianiu... a ten syn tak 

bardzo potrzebuje ocalenia!» 

«Cóż więcej mam uczynić niż to, co dla niego czynię?» 

«Nie możesz zrobić więcej, ale możesz pozwolić Mnie działać. On prosił Mnie, 

abym pozwoliła mu pozostać w Naszym domu, bo wydaje mu się, że będzie 

mógł wyzwolić się od swego potwora... Kręcisz głową? Nie chcesz? Powiem mu 
to...» 

«Nie, Mamo. Nie chodzi o to, że Ja nie chcę. Kręcę głową, bo wiem, że to 

daremne. Judasz jest jak ktoś, kto tonie, ale – chociaż czuje, że tonie – odrzuca 

z powodu pychy linę, którą mu się podaje, żeby go doprowadzić na brzeg. 

Czasem – przejęty trwogą, że się utopi – szuka pomocy i woła o nią, chwyta, a 

potem... znowu ogarnięty pychą wypuszcza linę, odpycha, chce zupełnie sam 

wyjść z opresji... i pogrąża się coraz bardziej w błotnistej wodzie, która go 

wciąga. Ale żeby nikt nie mógł powiedzieć, że odłożyłem lekarstwo bez 

spróbowania go, niechże zostanie jeszcze uczyniona i ta próba, biedna Mamo... 

Tak, biedna Mamo, która wydajesz Siebie z miłości do duszy na cierpienie 
posiadania w pobliżu kogoś... kto wywołuje Twój lęk.» 

«Nie, Jezu. Nie mów tego. Jestem biedną niewiastą, bo poddaję się jeszcze 

antypatiom. Wyrzuć Mi to. Zasługuję na to. Nie powinnam czuć odrazy do 

nikogo, z miłości do Ciebie. Ale z innych powodów nie jestem biedna. O! 

Gdybym mogła przywrócić Ci Judasza duchowo uzdrowionego! Dać Ci duszę to 

dać skarb, a kto daje skarby, ten nie jest biedny. Synu!... Powiem zaraz 

Judaszowi: tak. Zgadzasz się? Powiedziałeś: “Przyjdzie czas, kiedy powiesz: 

„Jakże trudno jest być Matką Odkupiciela‟.” Powiedziałam to już raz... z powodu 

Aglae... Cóż to jest jeden raz? Ludzkość jest tak liczna! A Ty jesteś Odkupicielem 

wszystkich. Synu!... Synu!... Jak trzymałam w Moich ramionach niemowlę, abyś 

je pobłogosławił, pozwól Mi wziąć w ramiona Judasza i doprowadzić go, żebyś i 
jego pobłogosławił...» 

«Mamo... Mamo... On na to nie zasługuje...» 

«Mój Jezu, kiedy wahałeś się, czy dać Margcjama Piotrowi, powiedziałam Ci, że 

to mu przyniesie korzyść. Nie możesz powiedzieć, że od tamtej chwili Piotr nie 
stał się innym człowiekiem... Pozwól Mi zrobić to z Judaszem.» 

«Niech będzie, jak chcesz! I bądź błogosławiona za Swoje nastawienie pełne 

miłości do Mnie i do Judasza! Teraz módlmy się razem, Mamo. Tak słodko jest 
modlić się z Tobą!...» 

...Ledwie zaczął zapadać zmierzch, kiedy – jak widzę – wychodzą z domu, w 

którym zostali przyjęci. Jan z Endor i Hermastes żegnają się z Jezusem, zaraz po 

dojściu do drogi. Maryja z niewiastami idzie Swoją drogą z Synem, między 

oliwkami na wzgórzach. Rozmawiają oczywiście o wydarzeniach tego dnia. Piotr 
mówi: 

«Co za szaleniec z tego Filipa! Byłby niemal wyparł się żony i córki, gdybyś nie 

przemówił mu do rozsądku.» 
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«Miejmy jednak nadzieję, że zachowa swą obecną skruchę i nie ogarnie go 

znowu jego mania gardzenia kobietami. W końcu... to dzięki kobietom świat 
idzie naprzód» – mówi Tomasz i wielu śmieje się z jego uwagi. 

«Oczywiście, to prawda. One jednak są bardziej nieczyste niż my i...» – odzywa 

się Bartłomiej. 

«Coś takiego! Co do nieczystości... my też nie jesteśmy aniołami! Chciałbym 

więc wiedzieć, czy po Odkupieniu wciąż tak samo będzie z niewiastą. Uczy się 

nas czcić matki, mieć największy szacunek dla sióstr, córek, ciotek, synowych, 

szwagierek, a potem... klątwa tu, klątwa tam! W Świątyni [przebywać]... nie ma 

mowy... Nawiedzać ją często? Nie [wolno]... To Ewa zgrzeszyła. Zgoda, ale 
Adam też. Czy nie wystarczy, że Bóg ukarał Ewę?» [– mówi Tomasz.] 

«Ależ, Tomaszu! Nawet Mojżesz uważa niewiastę za nieczystą...» [– odzywa się 

Bartłomiej.] 

«A on bez niewiasty, [córki faraona], zginąłby w topieli... Jednak, posłuchaj, 

Bartłomieju. Przypominam ci, że – choć nie jestem wykształcony jak ty i jestem 

tylko złotnikiem – Mojżesz mówi o nieczystościach cielesnych niewiasty, aby ją 
szanowano, a nie po to, by rzucać na nią klątwę.» 

Dyskusja ożywia się. Jezus – który był właśnie z przodu z niewiastami oraz z 

Janem i Judaszem Iskariotą – staje, odwraca się i wtrąca: 

«Bóg miał przed Sobą lud moralnie i duchowo nie uformowany, skażony 

kontaktami z bałwochwalcami. Chciał ich uczynić ludem mocnym fizycznie i 

duchowo. Dał więc jako nakazy zasady zbawienne dla sił fizycznych i zbawienne 

dla szlachetności zwyczajów. Nie mógł uczynić inaczej dla pohamowania 

pożądliwości mężczyzn, ażeby grzechy – z powodu których została zatopiona 

ziemia i spalona Sodoma i Gomora – nie powtórzyły się. W przyszłości jednak 

odkupiona niewiasta nie będzie tak uciskana, jak jest obecnie. Pozostaną 

zakazy [wynikające z] ostrożności, odnoszące się do ciała, ale zostaną uchylone 

przeszkody w jej przychodzeniu do Pana. Ja już je usuwam, aby przygotować 
pierwsze kapłanki przyszłych czasów.» 

«O! Czy będą kapłanki?!» – pyta Filip zaskoczony. 

«Nie pojmujcie źle. One nie będą miały kapłaństwa takiego jak mężczyźni. Nie 

będą konsekrować ani rozdawać darów Bożych – tych darów, których jeszcze 

obecnie nie znacie. Jednak będą należały do grupy kapłańskiej dzięki 
współpracy z kapłanem dla dobra dusz, na liczne sposoby.» 

«Czy będą przemawiać?» – dopytuje się z niedowierzaniem Bartłomiej. 

«Jak już przemawia Moja Matka.» 

«Będą odbywać podróże apostolskie?» – pyta Mateusz. 

«Tak, zanosząc daleko Wiarę i – muszę to powiedzieć – z jeszcze większym 

heroizmem niż mężczyźni.» 

«Będą czynić cuda?» – pyta ze śmiechem Iskariota. 

«Niektóre będą czynić cuda. Nie uważajcie jednak cudu za coś 

najistotniejszego. Święte niewiasty dokonają wielu cudów nawrócenia przez 

modlitwę.» 

«Hmm! Niewiasty modlące się tak bardzo, że dokonają cudów?!» – szemrze 

Natanael. 
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«Nie bądź ograniczony jak uczony w Piśmie, Bartłomieju. Czym jest, według 

ciebie, modlitwa?» 

«To zwracanie się do Boga przy pomocy znanych nam formuł.» 

«To i jeszcze więcej. Modlitwa to rozmowa serca z Bogiem i ona powinna być 

zwykłym stanem człowieka. Niewiasta – z powodu swego życia bardziej na 

uboczu niż my i przez swe zdolności uczuciowe, silniejsze niż nasze – jest 

bardziej niż my zdolna do rozmowy z Bogiem. Znajduje w niej ona pociechę w 

swych boleściach, ulgę – w swych trudach. Te trudy nie są związane tylko z 

prowadzeniem domu i rodzeniem dzieci, lecz także łączą się ze znoszeniem nas 

– mężczyzn. Niewiasta znajduje w modlitwie to, co osusza jej łzy i przywraca 

uśmiech sercu. Ona bowiem potrafi rozmawiać z Bogiem i będzie to umiała 

czynić jeszcze bardziej w przyszłości. Mężczyźni staną się gigantami nauczania, 

niewiasty zaś zawsze będą tymi, które przez swe modlitwy podtrzymują 

olbrzymów, nawet świat. Wielu bowiem nieszczęść uniknie się dzięki ich 

modlitwom... i wielu kar się uniknie... Dokonają więc cudu, niewidzialnego przez 
większość czasu, znanego tylko Bogu, a jednak rzeczywistego.» 

«Ty także dziś uczyniłeś niewidzialny cud, a jednak rzeczywisty, prawda, 

Nauczycielu?» – pyta Tadeusz. 

«Tak, bracie.» 

«Byłoby lepiej uczynić go widocznym» – zauważa Filip. 

«Chciałbyś, żebym dziewczynkę zamienił w chłopca? Cud istotnie jest zmianą 

rzeczy określonych, zatem jest dobroczynną zmianą [pewnego] porządku. Bóg 

zezwala na to, ulegając modlitwie człowieka. Przez to pokazuje mu, że go 

kocha, lub przekonuje go, że On jest Tym, który jest. Zważywszy jednak, że Bóg 

jest porządkiem, On nie przekracza w sposób przesadny [ustalonego] ładu. 
Dziecko urodziło się dziewczynką i nią pozostanie.» 

«Byłam tak strapiona dziś rano!» – wzdycha Dziewica. 

«Dlaczego? Odrzucana dziewczynka nie była Twoją [córką] – mówi Zuzanna i 

dodaje: – Kiedy ja widzę jakieś nieszczęśliwe dziecko, mówię sobie: “Jakie to 
szczęście, że nie mam dzieci!”» 

«Nie mów tak, Zuzanno! To brak miłości. Ja też mogłabym tak powiedzieć, bo 

Moje jedyne Macierzyństwo było ponad prawami naturalnymi. Ale nie mówię 

tak, bo zawsze myślę: “Gdyby Bóg nie chciał, żebym była Dziewicą, być może to 

nasienie znalazłoby się we Mnie i to Ja byłabym Matką tego nieszczęśliwego 

[dziecka]”. I tak lituję się nad wszystkimi... Mówię bowiem: “Ono mogłoby być 

Moim dzieckiem”. Jako Matka chciałabym, żeby wszystkie [te dzieci] były dobre, 

zdrowe, kochane i miłe, bo takie jest pragnienie matek względem ich dzieci» – 

odpowiada łagodnie Maryja.  

Wydaje się, że Jezus otacza Ją światłem, tak jest rozpromieniony patrząc na 

Nią. 

«To dlatego mnie okazałaś litość...» – mówi cicho Iskariota. 

«Wszystkim. Nawet gdyby chodziło o zabójcę Mojego Syna... Bo myślę, że on 

najbardziej potrzebowałby przebaczenia... i miłości. Z pewnością cały świat by 
go znienawidził.» 

«Niewiasto, wiele trudu musiałabyś sobie zadać, żeby go obronić, żeby dać mu 

czas na nawrócenie... Ja bym go od razu usunął...» – mówi Piotr. 
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«Oto jesteśmy w miejscu rozstania, Matko. Bóg niech będzie z Tobą. I z tobą, 

Mario. I także z tobą, Judaszu.» 

Całują się i Jezus dodaje jeszcze: 

«Pamiętaj, że udzieliłem ci czegoś wielkiego, Judaszu. Spożytkuj to dla dobra, 

nie dla zła. Żegnaj.» 

Jezus z jedenastoma, którzy pozostali, oraz z Zuzanną idzie szybko na wschód. 

Maryja zaś, Jej szwagierka i Iskariota idą prosto. 

126. «WYPEŁNIENIE DOBRA TO MODLITWA WIĘKSZA NIŻ PSALMY» 

[por. Mt 12,9-14; Mk 3,1-5; Łk 6,6-11] 

Napisane 26 sierpnia 1945. A, 6264-6269 

Jezus wchodzi do synagogi w Kafarnaum, która powoli wypełnia się ludźmi. To 

szabat. Jest wielkie zaskoczenie na Jego widok. Wszyscy wskazują Go palcami, 

szepcząc. Ktoś ciągnie za szatę tego i tamtego apostoła, żeby zapytać, kiedy 
wrócili. Nikt bowiem nie wiedział o ich przybyciu. 

«Właśnie dopłynęliśmy z Betsaidy do “Studni przy figowcu”, aby nie uczynić ani 

kroku więcej, niż to dozwolone, przyjacielu» – odpowiada Piotr faryzeuszowi 
Uriaszowi. 

Ten zaś odchodzi, urażony, słysząc, że rybak nazywa go “przyjacielem”. 

Zachowuje się lekceważąco, dołącza do swoich w pierwszym rzędzie. 

«Nie rozdrażniaj ich, Szymonie!» – ostrzega Andrzej. 

«Nie rozdrażniać? Zapytał mnie, więc mu odpowiedziałem. Powiedziałem też, że 

uniknęliśmy marszu dla uszanowania szabatu.» 

«Powiedzą, że trudziliśmy się na łodzi...» 

«Powiedzą nawet, że zmęczyliśmy się oddychając! Głupiec! To łódź się męczy, 

wiatr i woda, ale nie my, bo wchodzimy tylko do łodzi.» 

Andrzej przyjmuje wymówkę i milknie. Po wstępnych modlitwach nadchodzi 

chwila czytania fragmentu [Pisma Świętego] i wyjaśnienia. Przewodniczący 

synagogi prosi Jezusa, żeby to uczynił. On jednak wskazuje na faryzeuszy, 

mówiąc: 

«Niech oni to zrobią.» 

Ponieważ jednak nie chcą tego uczynić, Jezus musi mówić. Czyta fragment z 

pierwszej Księgi Samuela, w której jest mowa o zdradzie Dawida przez 
Zifejczyków. Dali oni o nim znać Saulowi, znajdującemu się w Gibea.  

Jezus oddaje rulon i zaczyna mówić:  

«Pogwałcenie przykazania miłości, gościnności, szlachetności jest zawsze złem. 

Tymczasem człowiek nie waha się robić tego z największą obojętnością. Mamy 

tu opowiadanie o podwójnym pogwałceniu tego [przykazania] i o karze, jaką 
Bóg wymierza. 

Zachowanie Zifejczyków było nikczemne. Zachowanie Saula – podobne. Oni – 

podli w pragnieniu pozyskania silniejszego i wyciągnięcia z tego korzyści; on – 

nikczemny w zamiarze pozbycia się namaszczonego przez Pana. Egoizm ich 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#9
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-06.htm#6
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połączył. Słysząc niegodziwą propozycję, fałszywy i grzeszny król Izraela 

ośmiela się udzielić odpowiedzi, w której wymienia Pana:  

“Bądźcie błogosławieni przez Pana.” 

Szyderstwo względem Bożej sprawiedliwości! Zwykła drwina! Zbyt często 

[wzywa się] Imienia Pana i Jego błogosławieństwa nad niegodziwością 

człowieka. Szuka się Jego nagrody lub poręczenia. Tymczasem powiedziano: 

“Nie będziesz wzywał imienia Boga nadaremno”. A czy może być coś bardziej 

bezużytecznego – gorzej jeszcze: coś bardziej złego – niż wzywanie Imienia 

[Pana], aby dokonać zbrodni przeciw bliźniemu? A jednak jest to grzech o wiele 

częstszy niż wiele innych. Jest popełniany z obojętnością nawet przez tych, 

którzy są zawsze na pierwszych [miejscach] w zgromadzeniach Pańskich, w 

czasie ceremonii i nauczania. Zważcie, iż grzechem jest szukanie, zauważanie, 

przygotowywanie wszystkiego, co może szkodzić bliźniemu. To także grzech: 

kazać też innym szukać, zauważać, przygotowywać wszystko, co może szkodzić 

bliźniemu. Kuszenie innych nagrodami lub groźbą odwetu jest doprowadzaniem 

ich do grzechu. Uprzedzam was, że to jest grzechem. Ostrzegam was, że 

podobne zachowanie to egoizm i nienawiść. A wy wiecie, że nienawiść i egoizm 

są nieprzyjaciółmi miłości. Pomagam wam to zauważyć, ponieważ troszczę się o 

wasze dusze, ponieważ was kocham; ponieważ nie chcę, żebyście grzeszyli; 

ponieważ nie chcę, żeby was Bóg ukarał, jak stało się to z Saulem. Filistyni 

zniszczyli mu kraj, kiedy podążał za Dawidem, aby go ująć i zabić. Zaprawdę tak 

zawsze będzie z tym, kto szkodzi bliźniemu. Jego zwycięstwo potrwa tyle, co 

trawa na łące. Szybko wzrośnie, lecz także wyschnie i zostanie zgnieciona przez 

nogi obojętnych przechodniów. Tymczasem dobre zachowanie, życie szlachetne 

– może trudne do zrodzenia i ukształtowania – gdy już jest życiem normalnym, 

staje się drzewem potężnym i ulistnionym tak, że nawet zawieruchy nie mogą 

go wyrwać, a skwar – spalić. Zaprawdę, kto jest wierny Prawu – ale 

rzeczywiście wierny – ten staje się drzewem potężnym, którego namiętności nie 
zegną ani nie spali ogień szatana.  

Skończyłem. Jeśli ktoś chce coś dodać, niech to uczyni.» 

«Mamy pytanie do Ciebie: czy to do nas, faryzeuszy, mówiłeś?» 

«Czyżby synagogę wypełniali [sami] faryzeusze? Jest was czterech. Tłum liczy 

setki osób. Słowo jest dla wszystkich ludzi.» 

«Jednak aluzja była jasna.» 

«Naprawdę nigdy nie widziano, żeby ktoś wspomniany tylko w porównaniu sam 

siebie oskarżał! A wy to właśnie czynicie. Dlaczego oskarżacie siebie, skoro Ja 

was nie oskarżam? Być może wiecie, że działacie tak, jak to powiedziałem? Ja 

tego nie wiem. Jeśli jednak tak jest, nawróćcie się z tego. Człowiek bowiem jest 

słaby i może grzeszyć. Jeśli jednak budzi się w nim szczera skrucha i 

pragnienie, żeby więcej nie grzeszyć, Bóg przebacza. Z pewnością trwanie w złu 
jest podwójnym grzechem i na takiego [człowieka] przebaczenie nie zstępuje.» 

«W nas nie ma tego grzechu.» 

«Zatem nie przejmujcie się Moimi słowami.» 

Incydent jest skończony i synagoga napełnia się śpiewem hymnów. Wydaje się, 

że zgromadzenie rozejdzie się i nic więcej się nie wydarzy. Jednak faryzeusz 

Joachim odkrywa w tłumie pewnego człowieka i przywołuje go znakami oraz 

spojrzeniem, żeby przyszedł do pierwszego rzędu. To mężczyzna mający około 

pięćdziesięciu lat. Ma skurczoną rękę i jedną dłoń o wiele mniejszą niż druga, bo 
zanikły mu mięśnie. 
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Jezus widzi go oraz wszystko, co uknuto, żeby dostrzegł chorego. Ma na twarzy 

wyraz wstrętu i współczucia. [Te odczucia] ujawniają się [na Jego obliczu 

szybko] jak błyskawica, lecz bardzo wyraźnie. A jednak nie unika ataku. 
Przeciwnie, stanowczo stawia czoła sytuacji. 

«Przyjdź tu na środek» – nakazuje mężczyźnie. 

A mając go przed Sobą, zwraca się do faryzeuszy słowami: 

«Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę? Czyż nie skończyłem dopiero co mówić o 

zasadzkach i nienawiści? Czy nie powiedzieliście mi przed chwilą: “W nas nie 

ma tego grzechu”? Nie odpowiadacie? Odpowiedzcie przynajmniej na to: Czy w 

dniu szabatu można czynić dobro czy zło? Czy dozwolone jest ocalić życie lub je 

odebrać? Nie odpowiadacie? To Ja odpowiem za was i w obecności całego ludu, 

który osądzi lepiej niż wy, bo on jest prosty i pozbawiony nienawiści oraz pychy. 

Nie wolno w szabat wykonywać pracy. Ale jak wolno się modlić, tak samo wolno 

czynić dobrze. Dobro bowiem jest modlitwą jeszcze większą niż hymny i 

psalmy, jakie odśpiewaliśmy. Jednak ani w szabat, ani w innym dniu nie wolno 

czynić zła. A wy, wy je uczyniliście, zabiegając o to, by mieć tutaj tego 

mężczyznę, który nawet nie jest z Kafarnaum. Wezwaliście go więc przed 

dwoma dniami wiedząc, że jestem w Betsaidzie, bo domyślaliście się, że 

przybędę do Mojego miasta. Uczyniliście to, żeby spróbować Mnie oskarżyć. I 

popełniacie w ten sposób grzech zabijania waszej duszy, zamiast ocalenia jej. 

To, co Mnie dotyczy, wybaczam wam. Nie zawiodę jednak wiary tego człowieka, 

którego sprowadziliście, mówiąc, że go uzdrowię. Wy tymczasem chcieliście 

zastawić na Mnie pułapkę. On nie jest winien, gdyż przyszedł bez innego 

pragnienia niż to, by wyzdrowieć. I niech tak się stanie. Mężu, wyciągnij rękę i 
odejdź w pokoju.» 

Mężczyzna jest posłuszny. Jego ręka staje się zdrowa jak druga. Zaraz 

posługuje się nią, żeby uchwycić brzeg płaszcza Jezusa i pocałować go. Mówi: 

«Ty wiesz, że ja nie znałem ich prawdziwego zamiaru. Gdybym o tym wiedział, 

nie przyszedłbym. Wolałbym zachować moją rękę raczej obumarłą, niż posłużyć 
się nią przeciw Tobie. Nie bierz mi tego za złe.» 

«Idź w pokoju, człowieku. Ja znam prawdę i odnoszę się do ciebie tylko z 

życzliwością.» 

Tłum wychodzi, komentując [wydarzenie]. Na końcu wychodzi Jezus z 

jedenastoma apostołami.  

127. DZIEŃ ISKARIOTY W NAZARECIE 

Napisane 27 sierpnia 1945. A, 6269-6285 

Dom w Nazarecie byłby najbardziej wskazany na podniesienie ducha. Panuje tu 

bowiem pokój, cisza, ład. Wydaje się, że z jego kamieni wydobywa się świętość. 

Pachną nią rośliny w ogrodzie. [Świętość jakby też] spadała z pogodnego 

niebieskiego sklepienia. W rzeczywistości wydobywa się ona z Tej, która tu 

mieszka i przechodzi, zwinna i cicha. Ma gesty młodzieńcze, nienaruszone, krok 

lekki – taki, jaki posiadała wtedy, gdy wchodziła tu jako małżonka – i ten sam 

łagodny uśmiech, który uspokaja i pieści. 

Słońce w tej porannej porze oświetla dom od prawej strony. To ta, która opiera 

się na pierwszym stoku wzgórz. Jedynie wierzchołki drzew korzystają ze słońca, 

a zwłaszcza oliwki, które posadzono, żeby umocnić ziemię pagórka korzeniami. 

Są to oliwki, które ocalały, powykręcane, mocne. Ich największe gałęzie 

wznoszą się ku niebu, jakby prosiły je o błogosławieństwo lub jakby także 
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modliły się na tym spokojnym miejscu. Oliwki te ocalały z sadu oliwnego 

Joachima, z drzew niegdyś licznych, które szły swą drogą – jak modlący się 

wędrowcy – aż do odległych pól. Tam zaś oliwki i pola ustępowały miejsca 

pastwiskom. Dziś są ograniczone do kilku drzew, pozostałych na granicy 

pociętej własności Joachima. 

Dalej [słońce] ogarnia migdałowiec i jabłonie, wielkie i potężne, rzucające cień 

na ogród swymi gałęziami. Dalej – granatowiec, który pije jego promienie. 

Wreszcie – figowiec, całkiem przy domu. [Na koniec] słońce obejmuje 

[promieniami] kwiaty i zadbane jarzyny na prostokątnych grządkach oraz cały 

żywopłot osłonięty pergolą ciężką od winogron. Brzęczą pszczoły jak złote 

krople wzlatujące nad wszystkim, co może im dać soki słodkie i pachnące. Jest 

tu młody pęd wiciokrzewu, na który nacierają, oraz kwiaty w kształcie 

dzwonków, formujące pęk. Ich nazwy nie znam. Właśnie się ponownie 

zamykają, więc to z pewnością kwiaty nocne. Pachną intensywnie. Pszczoły 

spieszą się, żeby wyssać te kwiaty, zanim ich płatki znowu się zamkną w 
śpiących koronach. 

Maryja idzie lekkim krokiem do gniazd gołębi przy małym źródle, które płynie 

blisko groty. Stąd idzie do domu, do Swych zajęć. A jednak przy Swej pracy 

znajduje czas, by podziwiać kwiaty i gołębie, podskakujące na ścieżkach lub 
zakreślające w locie koła ponad domem i ogrodem.  

Wchodzi Judasz Iskariota, obładowany roślinami i sadzonkami:  

«Witam Cię, Matko. Dali mi wszystko, czego chciałem. Śpieszyłem się, żeby 

zanadto nie cierpiały. Mam nadzieję, że się zakorzenią jak wiciokrzew. W 

przyszłym roku będziesz miała ogród przypominający kosz kwiatów. Dzięki 

temu będziesz pamiętać o biednym Judaszu i o jego pobycie tutaj» – mówi, 

wyjmując ostrożnie worek z roślinami. Ich korzenie otacza ziemia i wilgotne 
liście. Z drugiego worka wyciąga sadzonki. 

«Naprawdę dziękuję ci, Judaszu. Nie wiesz, jak jestem szczęśliwa, że mam ten 

wiciokrzew w pobliżu groty. Gdy byłam całkiem mała, tam – na końcu tych pól, 

które wtedy należały do nas – znajdowała się piękniejsza [grota]. Bluszcze i 

wiciokrzewy okrywały ją gałęziami i kwiatami. Były osłoną i schronieniem dla 

maleńkich lilii, rosnących nawet we wnętrzu groty. Była ona cała zielona pod 

delikatnym haftem kapilarów, bo tam rzeczywiście było źródło... W Świątyni 

zawsze rozmyślałam o tej grocie. Mówię ci, że nie odczuwałam bardziej 

obecności Boga wtedy, gdy się modliłam przed świętą zasłoną, Ja, dziewica ze 

Świątyni. Nawet więcej... Muszę powiedzieć, że tam powracały do Mnie jak sen 

słodkie rozmowy Mojego ducha z Panem... Mój Józef wykonał dla Mnie tę grotę, 

ze strumyczkiem wody użytecznej dla Mnie... ale bardziej po to, żeby Mi dać 

radość posiadania małej groty, kopii tamtej... Józef był dobry nawet w 

najdrobniejszych sprawach... I posadził wiciokrzew oraz bluszcz, który jeszcze 

rośnie. Ten pierwszy obumarł jednak w czasie lat naszego wygnania... Potem 

posadził drugi, lecz obumarł po trzech latach. Teraz ty go zastąpiłeś. Przyjął się, 

widzisz? Jesteś wspaniałym ogrodnikiem.» 

«Tak. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo lubiłem rośliny, i mama uczyła mnie, jak o 

nie dbać... Teraz staję się ponownie dzieckiem u Twego boku, Matko, i 

odnajduję moje dawne zdolności. Aby Ci sprawić przyjemność... Ty jesteś dla 
mnie taka dobra!...» – odpowiada Judasz, nie przerywając pracy. 

Wprawnie umieszcza rośliny w najlepszych miejscach. Podchodzi, żeby włożyć 

korzonki blisko żywopłotu z kwiatów kwitnących nocą. Nie wiem, czy to 
konwalie czy inne kwiatki.  
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«Tu będzie im dobrze – mówi, ubijając motyczką warstwę ziemi na włożonych 

w nią korzeniach – Nie potrzebują wiele słońca. Sługa Eleazara nie chciał mi ich 
dać, lecz tak przy tym obstawałem, że się zgodził.» 

«To jaśmin indyjski. Józefowi też nie chcieli go dać. Ale wykonał dla nich 

bezpłatnie prace, aby Mi go przynieść. Nie przestawał kwitnąć.» 

«Gotowe, Matko. Podleję je i wszystko będzie dobrze».  

Podlewa rośliny, a potem myje ręce w źródle. Maryja patrzy na niego, tak 

innego niż Jej Syn, a także tak różniącego się od Judasza z niektórych 

burzliwych chwil. Obserwuje go bacznie, rozmyśla, podchodzi, kładzie mu rękę 
na ramieniu i pyta łagodnie: 

«Lepiej się czujesz, Judaszu? To znaczy – w twoim duchu.» 

«O! Matko! Tak, o wiele lepiej! Jestem spokojny, widzisz to. Znajduję 

przyjemność i ratunek w pokornych rzeczach i w moim pobycie przy Tobie. Nie 

powinienem wychodzić z tego pokoju, z tego skupienia. Tu... jakże daleki jest 
świat od tego domu!...» 

Judasz patrzy na ogród, na drzewa, na mały dom... Kończy: 

«Ale gdybym tu pozostał, nigdy nie byłbym apostołem. A ja chcę nim być...» 

«Jednak, wierz w to, lepiej byłoby dla ciebie być sprawiedliwą duszą niż 

niesprawiedliwym apostołem. Jeśli widzisz, że kontakt ze światem cię niepokoi, 

jeśli zauważasz, że pochwały i wyrazy czci, jakie otrzymuje apostoł, szkodzą ci, 

zrezygnuj z tego, Judaszu. Lepiej dla ciebie, żebyś był prostym wiernym u boku 
Mego Jezusa niż grzesznym apostołem.» 

Judasz spuszcza głowę, zamyślony. Maryja zostawia go w tym rozmyślaniu. 

Wraca do domu, do Swoich zajęć. Judasz pozostaje przez chwilę w bezruchu, 

potem przechadza się tam i z powrotem w [roślinnym] tunelu. Ma skrzyżowane 

ramiona, spuszczoną głowę. Zastanawia się, rozmyśla i zaczyna sam ze sobą 

rozmawiać, gestykulując, całkiem sam... Niezrozumiały monolog. Jednak 

gestykuluje jak człowiek, którego myśli bardzo się różnią jedna od drugiej. 

Zdaje się błagać i odpychać... albo żali się, albo przeklina coś. Przechodzi od 

wyglądu kogoś, kto zadaje pytania, do [wyglądu] człowieka zatrwożonego, 

zaniepokojonego – aż do przyjęcia wyrazu twarzy ze swoich najgorszych chwil, 

z którym zatrzymuje się gwałtownie pośrodku ścieżki. Pozostaje tak przez 

chwilę z obliczem prawdziwego demona... A potem podnosi ręce do twarzy i 

ucieka między pnie oliwek, z dala od wzroku Maryi. Płacze z twarzą ukrytą w 

dłoniach, aż się uspokaja i pozostaje tak, siedząc z plecami opartymi o oliwkę, 
jakby ogłuszony... 

...To już nie jest poranek, lecz zmierzch silnego zachodu [słońca]. W Nazarecie 

otwierają się drzwi domów, zamknięte przez cały dzień z powodu straszliwego 

letniego upału – upału dziennego i to w dodatku na Wschodzie. Kobiety, 

mężczyźni, dzieci wychodzą do ogrodów lub na ulice jeszcze ciepłe, choć nie ma 

już słońca. Szukają powietrza lub idą do źródła, lub do zabaw, do rozmów – w 

oczekiwaniu na wieczerzę. Wielkie powitania, pogaduszki, wybuchy śmiechu i 
okrzyki – pośród kobiet, mężczyzn, dzieci...  

Judasz także wychodzi i z miedzianymi konwiami idzie w stronę źródła. 

Nazarejczycy dostrzegają go i określają go jego przydomkiem: “uczeń ze 

Świątyni”. A słowa te, dochodząc do uszu Judasza, brzmią mu jak muzyka. On 

przechodzi pozdrawiając grzecznie, lecz powściągliwie, co – jeśli nie jest 
jeszcze pysznym poczuciem wyższości – to jest mu bardzo bliskie. 
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«Jesteś bardzo dobry dla Maryi, Judaszu» – mówi mu brodaty Nazarejczyk. 

«Ona zasługuje na to i na jeszcze więcej. To naprawdę wielka niewiasta w 

Izraelu. Jesteście szczęśliwi, mając Ją za mieszkankę.» 

Pochwała nazarejskiej niewiasty bardzo podoba się Nazarejczykom. Jeden 

drugiemu powtarza to, co powiedział Judasz, który dochodzi w tym czasie do 

źródła. Czeka na swą kolej i okazuje grzeczność do tego stopnia, że nawet 

zanosi konwie niskiej staruszki, która bez końca go błogosławi. Nabiera też 

wody dla dwóch niewiast, którym przeszkadzają niemowlęta, trzymane w 
ramionach. Uchylając nieco zasłony, szepczą: 

«Bóg ci odpłaci.» 

«Miłość bliźniego jest pierwszym obowiązkiem przyjaciela Jezusa» – mówi 

kłaniając się Iskariota, który napełnia konwie, żeby powrócić do domu.  

W drodze powrotnej zatrzymuje go przewodniczący nazarejskiej synagogi i inni, 

którzy zapraszają go, żeby przemówił w najbliższy szabat. 

«Od dwóch tygodni jesteś z nami, a nie dałeś nam innych pouczeń, prócz 

wielkiej grzeczności wobec nas wszystkich» – mówi skarżąc się przewodniczący 
synagogi, z którym są inni z okolicznej starszyzny. 

«Skoro nie podoba się wam słuchanie słów waszego największego Syna, to czy 

kiedykolwiek może się wam spodobać słowo Jego ucznia, tym bardziej, że jest 
on Judejczykiem?» – odpowiada Judasz. 

«Twoje podejrzenie jest niesłuszne i zasmuca nas. Nasze zaproszenie jest 

szczere. Ty jesteś uczniem i Judejczykiem, to prawda. Ale jesteś ze Świątyni. Ty 
zatem możesz mówić, bo w Świątyni jest nauka. Syn Józefa jest tylko cieślą...» 

«Ależ to Mesjasz!» 

«On tak mówi, On... Ale czy to jest prawda? Czy nie jest to Jego majaczenie?» 

«A Jego świętość, Nazarejczycy! Jego świętość!» – Judasza gorszy 

niedowiarstwo Nazarejczyków. 

«Ona jest wielka, to prawda. Ale stąd do bycia Mesjaszem!... Poza tym... 

Dlaczego Jego mowa jest tak twarda?» 

«Twarda? Nie! Mnie nie wydaje się ona twarda. Ale raczej to... On jest zbyt 

szczery i nieprzejednany. Nie pozostawia żadnego ukrytego błędu. Nie waha się 

ujawniać wykroczeń... i to się nie podoba. Kładzie palec na samej ranie, a to 

boli. Ale to [wynika] ze świętości. O! Z pewnością! To tylko dlatego On tak 

działa. Wiele razy Mu mówiłem: “Jezu, szkodzisz Sobie”, ale On nie chce mi 
przyznać racji!...» 

«Bardzo Go kochasz i z twoim wykształceniem mógłbyś Nim pokierować.» 

«O! Wykształcony, nie... Ale praktyk – tak. W Świątyni, wiecie?!... Znam środki. 

Mam przyjaciół. Syn Annasza jest dla mnie jak brat. A nawet jeśli coś chcecie od 

Sanhedrynu, powiedzcie, powiedzcie... Ale teraz pozwólcie mi zanieść wodę 
Maryi. Czeka na mnie z wieczerzą.» 

«Wróć później. Na moim tarasie jest chłodno. Będziemy w gronie przyjaciół i 

porozmawiamy...» 

«Dobrze. Żegnaj.» 
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Judasz udaje się do domu. Tłumaczy Maryi, że spóźnił się z powodu 

przewodniczącego synagogi, który go zatrzymał, i okolicznej starszyzny. I 
kończąc mówi: 

«Chcą, żebym mówił w najbliższy szabat... Nauczyciel nie polecił mi tego. Co Ty 

powiesz, Matko? Ty mnie prowadź.» 

«Mówić do przewodniczącego synagogi... czy mówić w synagodze?» 

«Jedno i drugie. Ja nie chciałbym mówić z nikim i do nikogo, bo wiem, że oni 

sprzeciwiają się Jezusowi, a także dlatego, że przemawiać tam, gdzie jedynie 

On sam ma prawo być Nauczycielem, wydaje mi się świętokradztwem. Oni 

jednak tak bardzo naciskali! Chcą się ze mną zobaczyć po wieczerzy... Niemal to 

przyrzekłem. I jeśli sądzisz, że mógłbym moim słowem odjąć im tego tak 

strasznego ducha oporu wobec Nauczyciela, to – choć mi to ciąży – pójdę i będę 

rozmawiał. Jak to zrobię? Po prostu... usiłując okazać cierpliwość w obliczu ich 

uporu. Dobrze bowiem zrozumiałem, że nie warto być twardym. O! Nigdy więcej 

nie wpadnę w błąd, jaki popełniłem w Ezdrelonie! Nauczyciel był tym 

zasmucony! Nic mi nie powiedział, ale zrozumiałem. Już tego nie zrobię. 

Chciałbym jednak opuścić Nazaret przekonawszy ich, że Nauczyciel jest 
Mesjaszem i że trzeba Mu wierzyć i kochać Go.» 

Judasz mówi, siedząc przy stole, na miejscu Jezusa, i je to, co Maryja 

przygotowała. Sprawia mi ból widok Judasza siedzącego na tym miejscu, 
naprzeciw Maryi. Ona słucha go i obsługuje jak matka. Teraz odpowiada: 

«To rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby Nazarejczycy zrozumieli prawdę i 

przyjęli ją. Ja cię nie zatrzymuję. Idź. Nikt bardziej niż ty nie może powiedzieć, 

czy Jezus zasługuje na miłość. Myśl o tym, jak On ciebie umiłował... Zawsze cię 

tłumaczył i zadowalał, kiedy tylko mógł... Niech ta myśl podsunie ci święte 
słowa i zachowanie...» 

Wieczerza szybko się kończy. Judasz, zanim światło całkiem nie zgaśnie, idzie 

podlać kwiaty w ogrodzie. Potem wychodzi, zostawiając Maryję na tarasie, 
zajętą składaniem wysuszonych przez Nią płócien. 

Judasz po pozdrowieniu Alfeusza, [syna] Sary, i Marii, [córki] Kleofasa – 

rozmawiających we drzwiach jej domu – udaje się bezpośrednio do domu 

przewodniczącego synagogi. Znajduje tu też dwóch kuzynów Pana poza 

sześcioma osobami ze starszyzny. 

Po ostentacyjnych powitaniach wszyscy z powagą siadają na stołkach. Położono 

na nich poduszki. Orzeźwiają się, pijąc napoje anyżkowe lub miętowe. Muszą 

być bardzo zimne, bo metalowy dzban poci się z powodu różnicy temperatury 

pomiędzy lodowatym płynem a powietrzem. Jest jeszcze ciepło, pomimo 

powiewu, który lekko porusza wierzchołkami drzew, przychodząc od strony 

pagórków leżących na północ od Nazaretu.  

«Jestem zadowolony, że zgodziłeś się przyjść. Jesteś młody. Nieco rozrywki 

zrobi ci dobrze» – mówi przewodniczący synagogi, który jest pełen względów 
dla Judasza. 

«Obawiałem się przedtem, że będę się naprzykrzał przychodząc. Wiem, że 

pogardzacie Jezusem i tymi, którzy idą za Nim...» 

«Pogardzamy? Nie. My nie dowierzamy... i ranią nas Jego... uznajmy to, nazbyt 

surowe prawdy. My sądziliśmy, że to ty nami gardzisz i dlatego nie 
zapraszaliśmy cię.» 
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«Ja?... miałbym gardzić wami? Ależ przeciwnie, ja was dobrze rozumiem. Ech, 

tak! Sądzę jednak, że wreszcie skończy się zawarciem pokoju pomiędzy Nim a 

wami. Jemu to zawsze odpowiada, a wam też. Jemu – ponieważ On potrzebuje 

wszystkich ludzi, a wam – gdyż nie zasługujecie na imię: nieprzyjaciele 

Mesjasza.» 

«A ty Go naprawdę za niego uważasz? – pyta Józef, syn Alfeusza – Nie ma w 

Nim nic z królewskiej postaci, którą nam prorokowano. Być może jest tak, 

ponieważ pamiętamy, że był stolarzem... Ale... Gdzież jest w Nim król - 
wyzwoliciel?» 

«Dawid także wydawał się tylko pasterzem. Jednak widzicie, że nie było króla 

większego od Dawida. Nawet Salomon w swej chwale mu nie dorównał. 

Salomon był tylko następcą Dawida i nigdy nie był tak natchniony, jak on. A 

Dawid! Osądźcie postać Dawida! Olbrzymia ze względu na królewski charakter, 

już dotykająca Nieba. Nie opierajcie się więc na pochodzeniu Chrystusa, aby 

wątpić o jego królewskości. Dawid, król i pasterz lub raczej pasterz, a potem 
król... Jezus, król i stolarz lub raczej stolarz, a potem król.» 

«Mówisz jak rabbi. Czuje się w tobie kogoś, kto otrzymał wykształcenie w 

Świątyni – mówi przewodniczący synagogi. – Czy mógłbyś dać znać 

Sanhedrynowi, że ja, przewodniczący synagogi, potrzebuję pomocy Świątyni w 

pewnej osobistej sprawie?» 

«Ależ tak! Ależ oczywiście! Eleazarowi! Pomyśl! A potem Józefowi Starszemu, 

wiesz? Bogaczowi z Arymatei. A potem uczonemu w Piśmie Sadokowi... i 
jeszcze... o! Wystarczy, że powiesz, komu!» 

«Zatem bądź jutro moim gościem. Porozmawiamy.» 

«Twoim gościem. Nie. Nie opuszczę Maryi, tej niewiasty świętej i strapionej. 

Przybyłem specjalnie, żeby dotrzymać Jej towarzystwa...» 

«Cóż jest naszej krewnej? Wiemy, że jest w dobrym zdrowiu i szczęśliwa w 

Swym ubóstwie...» – odzywa się Szymon, syn Alfeusza. 

«Tak, a my jej nie opuszczamy – mówi wzdychając Józef, syn Alfeusza. – Moja 

matka jest wciąż przy Niej, ja też... i moja małżonka... Chociaż... chociaż ja nie 

potrafię wybaczyć Jej słabości wobec Jej Syna i także bólu mojego ojca, który z 

powodu Jezusa umarł mając tylko dwóch synów u swego łoża. I jeszcze! 
Jeszcze!... Ale kłopotów rodzinnych nie wykrzykuje się na dachach!» 

«Masz rację. Mówi się o nich cicho i w tajemnicy, powierzając je sercu 

przyjaciela. Ale wiele jest boleści! Ja też mam swoje jako uczeń... Ale nie 
mówmy o tym!» 

«Przeciwnie, porozmawiajmy o nich! Co to jest? Wrogość w odniesieniu do 

Jezusa? Nie pochwalamy Jego zachowania, jesteśmy jednak mimo wszystko 

krewnymi. Dlatego też jesteśmy gotowi trzymać z Nim przeciw Jego wrogom. 

Mów!» – odzywa się Józef. 

«Jakaś wrogość? Nie! Powiedziałem tak, żeby... Zresztą boleści ucznia są tak 

liczne! To nie tylko ból z powodu szkodliwego sposobu działania Nauczyciela 

wobec wrogów i przyjaciół, ale także z powodu tego, że widzę, iż nie jest 
kochany. Chciałbym, żebyście Go wszyscy kochali...» 

«Jak to jednak zrobić? Sam to mówisz!... On działa w taki sposób... Nie był taki, 

zanim opuścił Swą Matkę – mówi tłumacząc się przewodniczący synagogi – 
Prawda? Powiedzcie wy wszyscy...» 
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Wszyscy poważnie potwierdzają, mówiąc wiele dobrego o Jezusie niegdyś 

cichym, łagodnym, powściągliwym. 

«Kto by pomyślał, że może z Niego wyrosnąć taki mężczyzna, jakim jest 

obecnie? Dom i krewni byli dla Niego wszystkim. A teraz?» – mówi bardzo 
podeszły w latach Nazarejczyk. 

Judasz wzdycha: «Biedna niewiasta!» 

«Ale cóż ty właściwie wiesz?» – krzyczy Józef. 

«Nic, czego ty byś nie wiedział. Czy sądzisz, że to dla Niej miłe być 

opuszczoną?» 

«Gdyby Józef postępował jak wasz ojciec, nie doszłoby do tego» – mówi cicho 

inny, również bardzo stary Nazarejczyk. 

«Nie myśl tak, mężu. Byłoby tak samo. Kiedy ogarniają nas pewne... idee!» – 

mówi Judasz. 

Sługa przynosi lampy i ustawia je na stole, bo noc jest bezksiężycowa, mimo 

bardzo roziskrzonych gwiazd. Wraz ze światłem przynoszą inne napoje, które 
przewodniczący synagogi chce zaraz ofiarować Judaszowi. 

«Dziękuję, nie zostaję dłużej. Mam obowiązki względem Maryi» – mówi Judasz 

wstając. Dwaj synowie Alfeusza także wstają, mówiąc: «Idziemy z tobą. To ta 
sama droga...» 

I po wylewnych pożegnaniach zgromadzenie się rozdziela. Przełożony synagogi 

pozostaje z sześcioma starszymi. 

Ulice są już opustoszałe i ciche. Z tarasów domów dochodzą szepty 

przyciszonych głosów dorosłych. Dzieci śpią już na swoich małych posłaniach. 

Nie słychać już więc ich radosnych ptasich szczebiotów. Z tarasów domów 

bogaczy prócz głosów dochodzą też błyski lamp oliwnych. Dwaj synowie 

Alfeusza i Judasz idą kilka metrów w milczeniu, potem Józef zatrzymuje się i 
bierze Judasza pod ramię, mówiąc:  

«Posłuchaj. Widziałem, że wiesz o czymś, ale nie chciałeś mówić w obecności 

obcych. Ale teraz przy mnie musisz mówić. Jestem w domu najstarszy i mam 
prawo wszystko wiedzieć.» 

«A ja przyszedłem tutaj z zamiarem powiedzenia wam o tym, żeby chronić 

Nauczyciela, Maryję, waszych braci i waszą opinię. To coś straszliwego do 

wypowiedzenia i do słuchania... bardzo straszna rzecz do zrobienia, bo wygląda 

na donoszenie. Jednak, proszę, żebyście mnie zrozumieli. To nie jest tak. To 

tylko miłość i mądrość. Wiem o wielu sprawach, o których wy nie wiecie. Wiem 

od moich przyjaciół ze Świątyni. I wiem, że są niebezpieczne dla Jezusa i także 

dla dobrej opinii rodziny. Usiłowałem dać to do zrozumienia Nauczycielowi, ale 

nie udało mi się. Przeciwnie! Im więcej Mu doradzam, tym gorsze jest Jego 

postępowanie, ściągające coraz liczniejsze krytyki i nienawiść. To dlatego że On 

jest tak święty, nie potrafi pojąć, czym jest ten świat. Ale w końcu to bardzo 

smutne patrzeć, jak niszczeje coś świętego z powodu braku roztropności jego 
założyciela.» 

«Ale w końcu, co Mu jest? Mów o wszystkim. My temu zaradzimy. Prawda, 

Szymonie?» 

«Oczywiście. Wydaje mi się niemożliwe, żeby Jezus czynił rzeczy nieroztropne i 

przeciwne Swej misji...» 
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«A jeśli mówi to ten dzielny młody człowiek, który Go przecież kocha!? Widzisz, 

jaki jesteś? Zawsze to samo!... Niepewny, wahający się... Zawsze mnie 

zostawiasz samego w pewnym momencie. Ja, przeciw wszystkim krewnym... 

Nie masz litości ani dla naszej opinii ani dla naszego Brata, który zmierza ku 

ruinie!» 

«Nie! Nie ku ruinie! Ale szkodzi Sobie, to tak.» 

«Mów, mów!» – naciska Józef, podczas gdy Szymon, zmieszany, zachowuje 

milczenie.  

«Powiedziałbym wam... ale chciałbym mieć pewność, że nie wypowiecie mojego 

imienia przy Jezusie... Przysięgnijcie to.» 

«Na Świętą Zasłonę przysięgamy. Mów.» 

«Czy mam wam powiedzieć, żebyście nie mówili nawet waszej matce ani też 

waszym braciom?» 

«Bądź pewny naszego milczenia.» 

«I zachowacie milczenie przed Maryją? Aby nie zadawać Jej bólu. Tak jak ja to 

czynię, w milczeniu... to obowiązek czuwać także nad pokojem tej biednej 
Matki...» 

«Będziemy milczeć wobec wszystkich. Przysięgamy ci to.» 

«Zatem posłuchajcie... Jezus nie ogranicza się do chodzenia do pogan, celników 

i nierządnic, do znieważania faryzeuszy i innych wielkich. Ale czyni teraz rzeczy 

naprawdę niedorzeczne. Wyobraźcie sobie, że poszedł do kraju Filistynów i 

kazał nam tam wędrować, prowadząc ze Sobą całkiem czarnego kozła. A teraz 

ma pomiędzy uczniami Filistyna. A przedtem, to dziecko, które przygarnął... Nie 

wiecie, jak to jest komentowane? A teraz znowu akurat przed kilkoma dniami – 

Greczynka, niewolnica, która uciekła przed swym panem, Rzymianinem... I 

przemówienia raniące mądrość... W sumie, wydaje się szaleńcem i szkodzi 

Sobie. W kraju Filistynów wkręcił się nawet w obrzędy czarowników, 

rozpoczynając z nimi współzawodnictwo.... Odniósł zwycięstwo, ale... Już uczeni 

w Piśmie i faryzeusze Go nienawidzą. Jeśli jednak dowiedzą się o tym, co się 
stanie? Macie obowiązek działać i przeszkodzić...» 

«To coś poważnego, to bardzo poważne. Skąd jednak mieliśmy o tym wiedzieć? 

Jesteśmy tutaj... i nawet teraz skąd mamy o tym wiedzieć?» 

«A jednak do was należy zadziałać i przeszkodzić. Matka to Matka... i Ona jest 

zbyt dobra. Nie powinniście Go opuszczać. Ani z powodu Niego, ani z powodu 

ludzi... I poza tym ten upór w wyrzucaniu demonów... Chodzi pogłoska, że Jemu 

pomaga Belzebub. Sami zdajecie sobie sprawę, czy to Mu się może przydać. 

Poza tym! Jakim to królem będzie mógł się kiedykolwiek stać, skoro tłumy już 
teraz śmieją się z Niego lub są zgorszone?» 

«Ale... czy On rzeczywiście robi takie rzeczy?» – pyta z niedowierzaniem 

Szymon. 

«Zapytajcie Go o to. On wam powie, czy tak jest... bo dochodzi nawet do 

chwalenia się tym.» 

«Powinieneś nas uprzedzić...» 

«Oczywiście, że to uczynię! Kiedy zobaczę coś nowego, powiadomię was o tym. 

Ale, proszę was! Milczcie teraz i zawsze wobec wszystkich!» 
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«Przysięgliśmy to. Kiedy odchodzisz?» 

«Po szabacie. Teraz nie mam już powodów, by tutaj pozostawać. Spełniłem mój 

obowiązek.» 

«Dziękujemy ci za to. Ech! Ja mówiłem, że On się zmienił! Ty, mój bracie, nie 

chciałeś mi wierzyć... Widzisz, że miałem rację?» – mówi Józef, syn Alfeusza. 

«Ja... Ja się jeszcze waham, czy w to wierzyć. W końcu Juda i Jakub nie są 

niedorozwinięci... Dlaczego oni nam nic nie powiedzieli? Dlaczego nie 

zapobiegają, skoro takie rzeczy dzieją się rzeczywiście?» – zastanawia się 

Szymon, syn Alfeusza. 

«Człowieku, nie obrazisz mnie chyba, nie wierząc moim słowom?!» – wybucha 

Judasz urażony. 

«Nie!... ale... To wystarczy. Wybacz mi, jeśli ci powiem: uwierzę, kiedy 

zobaczę.» 

«To dobrze. Wkrótce zobaczysz i będziesz mi musiał powiedzieć: “Miałeś rację.” 

Dobrze. Oto jesteśmy przy waszym domu. Zostawiam was. Niech Bóg będzie z 

wami.» 

«Niech Bóg będzie z tobą, Judaszu. I... posłuchaj. Ty także nie mów o tym 
innym. Przez wzgląd na naszą cześć...» 

«Nawet powietrzu tego nie powiem. Żegnajcie.» 

Idąc szybko wchodzi do domu, idzie na taras. Maryja, z rękoma na kolanach, 

kontempluje niebo usiane gwiazdami. Przy blasku małej lampki – którą Judasz 
zapalił, żeby wejść po schodach – widzi łzy błyszczące na policzkach Maryi. 

«Dlaczego płaczesz, Matko?» – dopytuje się Judasz troskliwie, lecz z 

niepokojem. 

«Bo zdaje Mi się, że świat usiany jest zasadzkami bardziej niż niebo 

gwiazdami... Zasadzkami na Mojego Jezusa...»  

Judasz, zmieszany, patrzy na Nią uważnie. Ale Ona dodaje łagodnie: «Ale 

pociesza Mnie miłość Jego uczniów... Kochajcie bardzo Mojego Jezusa... 

Kochajcie Go... Chcesz zostać, Judaszu? Ja schodzę do Mojego pokoju. Maria, 
[córka] Kleofasa, położyła się już po przygotowaniu zaczynu na jutro.» 

«Tak, zostanę. Tu jest przyjemnie.» 

«Pokój niech będzie z tobą, Judaszu.» 

«Pokój niech będzie z tobą, Maryjo.» 

128. POUCZENIA APOSTOŁÓW NA POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI APOSTOLSKIEJ  

[por. Mt 10,5-42; Mk 6,7-11; Łk 9,1-6] 

Napisane 28 sierpnia 1945. A, 6285-6302 

Jezus jest z apostołami. Są tutaj wszyscy, co oznacza, że Judasz Iskariota, po 

wypełnieniu swego dzieła, przyłączył się do towarzyszy. Siedzą przy stole w 

domu w Kafarnaum. Jest wieczór. Gasnące światło dnia wchodzi przez drzwi i 

przez szeroko otwarte okna. Można dostrzec przemianę [barw] od purpury 

zmierzchu przez czerwony do nierzeczywistego koloru lila, na krawędziach – 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#7
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-09.htm#1
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postrzępiony i przymarszczony szaroniebieską barwą, przechodzącą w szary. To 

przywodzi mi na myśl kartkę papieru wrzuconą do ognia. Zapala się ona jak 

węgiel, na który została rzucona, lecz na swych brzegach zwija się od żaru i 

gaśnie w kolorze błękitnawego ołowiu, kończącego się barwą szaroperłową, 

niemal białą. 

«Upał – wyrokuje Piotr wskazując wielką chmurę okrywającą zachód tymi 

kolorami – Upał. Brak wody. To nie chmura. To mgła. Ja dziś w nocy śpię w 

łodzi, żeby mi było chłodniej.» 

«Nie. Tej nocy pójdziemy do ogrodu oliwnego. Muszę do was przemówić. Teraz 

powrócił Judasz. To czas, żeby mówić. Znam miejsce przewiewne. Będzie nam 
dobrze. Wstańcie i chodźmy tam» [– mówi Jezus.] 

«To daleko?» – dopytują się zabierając płaszcze. 

«Nie. Bardzo blisko. O rzut kamieniem od ostatniego domu. Możecie zostawić 

płaszcze. Jednak weźcie hubkę i krzesiwo, żeby widzieć drogę powrotną.» 

Wychodzą z górnego pomieszczenia i schodzą po schodach, pożegnawszy się z 

panem domu i jego żoną, którzy zażywali chłodu na tarasie. Jezus 

zdecydowanie odwraca się plecami do jeziora i po przejściu przez osadę robi 

dwieście, może trzysta kroków. [Idzie] pośród drzew oliwnych na pierwszym 

małym wzgórzu, znajdującym się poza osadą. Zatrzymuje się na skraju. [To 

miejsce] przez swe położenie, odsłonięte i wolne od przeszkód, korzysta z 

całego powietrza, jakim można się cieszyć w tę upalną, duszną noc. 

«Siądźmy i słuchajcie Mnie uważnie. Nadeszła dla was godzina 

ewangelizowania. Jestem niemal w połowie Mojego życia publicznego, dla 

przygotowania serc do Mojego Królestwa. To chwila, żeby także Moi uczniowie 

wzięli udział w przygotowaniu tego Królestwa. Królowie – kiedy decydują się na 

zdobycie jakiegoś królestwa – działają w taki sposób. Najpierw rozmawiają, 

podchodzą do osób, żeby wiedzieć, jak one zareagują, i żeby je zdobyć dla idei, 

którą pragną zrealizować. Potem podejmują dzieło przygotowania. Czynią to 

przez zaufanych posłańców, wysyłanych do kraju, który ma być zdobyty. I 

wysyła ich coraz więcej, aż kraj zostanie poznany, co do swych wszystkich 

właściwości geograficznych i zwyczajów. Potem król dopełnia swego dzieła, 

ogłaszając się królem tego kraju i koronując się. I leje się krew, aby to 
osiągnąć, gdyż zwycięstwa zawsze dokonują się za cenę krwi...» 

«Jesteśmy gotowi walczyć dla Ciebie i przelać naszą krew» – obiecują 

jednogłośnie apostołowie. 

«Ja nie przeleję innej krwi, jak tylko Świętego świętych.» 

«Czy rozpoczniesz od zdobycia Świątyni, wdzierając się tam w godzinie 

składania ofiar?...» 

«Nie odbiegajcie od tematu, przyjaciele. Przyszłość poznacie w swoim czasie. 

Ale nie drżyjcie z przerażenia. Zapewniam was jednak, że nie wprowadzę 

zamętu w obrzędy przez gwałtowne wdarcie się. Jednakże zostaną one obalone 

i nastanie taki wieczór, gdy obrzędowym modłom przeszkodzi przerażenie... 

Strach grzeszników... Ja zaś tego wieczora będę w spokoju. W pokoju Mojego 

ducha i Mojego ciała. W całkowitym pokoju, błogosławionym...» 

Jezus patrzy po kolei na Swoich dwunastu i to jest tak, jakby dwanaście razy 

patrzył na tę samą stronicę i czytał dwanaście razy to samo słowo na niej 
zapisane: niezrozumienie. Uśmiecha się i ciągnie dalej: 
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«Postanowiłem więc wysłać was, żebyście szli dalej i głębiej, niż mógłbym to 

uczynić całkiem sam. Jednakże pomiędzy Moim i waszym sposobem 

ewangelizowania będzie istnieć różnica podyktowana roztropnością. Muszę 

dopuścić [tę różnicę], żeby nie narażać was na zbytnie trudności, na zbyt 

poważne niebezpieczeństwa dla waszych dusz i ciał, a także żeby nie zaszkodzić 

Memu dziełu. Wy nie jesteście jeszcze dość uformowani, aby móc podejść do 

kogokolwiek bez szkody dla was lub dla niego. Nie jesteście też tak bohaterscy, 

żeby rzucić wyzwanie światu dla Idei, stawiając czoła różnym formom zemsty 

świata. 

Zatem w waszych wędrówkach nie pójdziecie Mnie głosić pomiędzy poganami i 

nie będziecie wchodzić do miast samarytańskich, lecz udacie się do zagubionych 

owieczek z domu Izraela. Jest jeszcze tak wiele do zrobienia pośród nich. 

Zaprawdę bowiem powiadam wam, tłumy – które wydają się wam tak liczne 

wokół Mnie – są tylko setną częścią tych w Izraelu, którzy czekają jeszcze na 

Mesjasza. Nie znają Go i nie wiedzą, że On żyje. Zanieście im wiarę, niech 

poznają Moją osobę. Na waszej drodze głoście słowa: “Bliskie jest Królestwo 

Niebieskie”. Niech to będzie podstawą waszego głoszenia. Na tym opierajcie 

wasze nauczanie. Tyle usłyszeliście ode Mnie o Królestwie! Do was należy 

jedynie powtórzyć to, co wam powiedziałem. Jednak człowiek – aby go 

przyciągnąć i zdobyć dla prawd duchowych – potrzebuje materialnych słodyczy. 

Jest jak wieczne dziecko, które nie nauczy się lekcji i nie pozna zawodu, jeśli 

nie przyciąga go matka słodyczami, a nauczyciel w szkole lub uczący go zawodu 

– nagrodą. Dlatego Ja – abyście mieli środek, dzięki któremu wam uwierzą i 
będą was szukać – udzielam wam daru czynienia cudów...» 

Apostołowie – z wyjątkiem Jakuba, syna Alfeusza, oraz Jana – zrywają się na 

równe nogi. Krzyczą, protestują, są pobudzeni, każdy [reaguje] zgodnie ze 
swym temperamentem.  

Tak naprawdę to tylko Judasz pyszni się na myśl o możliwości czynienia cudów. 

Wydaje okrzyk, niezupełnie świadomy, w którym zawiera się nieprawdziwe i 
interesowne oskarżenie [Jezusa]: 

«Był już czas, żebyśmy i my je czynili, aby mieć minimum władzy nad 

tłumami!» 

Jezus patrzy na niego, ale nie odzywa się. Piotr i Zelota zaś mówią: «Nie, Panie! 

Nie jesteśmy godni czegoś tak wielkiego! To należy się świętym...» 

Słysząc Judasza, Zelota odzywa się: 

«Jak możesz sobie pozwalać na robienie wyrzutów Nauczycielowi, mężu głupi i 

pyszny?» 

Piotr zaś mówi:  

«Minimum? A cóż ty chcesz robić więcej niż cuda? I ty także chcesz się stać 

Bogiem? Masz tę samą zachciankę co Lucyfer?» 

«Cisza! – nakazuje Jezus i mówi dalej: – Jest coś większego niż cud, coś, co tak 

samo zdobywa tłumy i z większą głębią i trwałością. To święte życie. Ale wam 

jeszcze daleko do tego, a tobie, Judaszu, dalej niż innym... Pozwólcie Mi jednak 

mówić, bo to jest długie pouczenie. 

Idźcie więc, uzdrawiając chorych, oczyszczając trędowatych, wskrzeszając 

umarłych na ciele i duchu. Ciało bowiem i duch mogą być tak samo chore, 

trędowate, umarłe. I wiedzcie też, od czego rozpocząć, żeby zdziałać cuda: od 

życia pokuty, żarliwej modlitwy, szczerego pragnienia sprawienia, żeby zabłysła 
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potęga Boga; od głębokiej pokory, żywej miłości, od rozpalonej wiary, nadziei, 

której nie zachwieją żadne trudności. Zaprawdę powiadam wam, wszystko jest 

możliwe dla tego, kto posiada w sobie te elementy. Nawet demony uciekną na 

Imię Pana, wypowiedziane przez was, jeśli będziecie mieć w sobie to, o czym 

mówię. Moc tę daję wam Ja i nasz Ojciec. Nie można jej kupić za pieniądze. 

Jedynie Nasza wola jej udziela i tylko życie sprawiedliwe ją podtrzymuje. Jak 

jest wam ona dawana darmo, tak dawajcie ją darmo innym, tym, którzy tego 

potrzebują. Biada wam, jeśli poniżycie dar Boży, posługując się nim dla 

napełnienia waszej sakiewki. To nie jest wasza moc, to moc Boga. Posługujcie 

się nią, lecz nie czyńcie z niej swej własności, mówiąc: “Ona do mnie należy”. 

Jak jest wam dawana, tak może wam zostać odebrana. Przed chwilą Szymon, 

syn Jony, zapytał Judasza, syna Szymona: “Czy masz tę samą zachciankę co 

Lucyfer?” Słusznie to określił. Mówić: “Czynię to, co Bóg czyni, bo jestem jak 

Bóg” – to naśladować Lucyfera. A jego kara jest znana. Wiadomo też, co 

przydarzyło się dwojgu z ziemskiego raju. Spożyli oni zakazany owoc za 

namową Zazdrosnego, który chciał innych nieszczęśliwców wtrącić do swego 

Piekła wraz ze zbuntowanymi aniołami, którzy już tam byli. Ale [uczynili to] 

także z powodu osobistej zachcianki, [wypływającej] z doskonałej pychy. 

Jedyny owoc z tego, co czynicie, który wolno wam przyjąć, to dusze, które przez 

cud zdobędziecie dla Pana i które Jemu winny być dane. 

Oto wasze pieniądze. Nic innego. W drugim życiu ucieszycie się tym skarbem. 

Idźcie bez bogactw. Nie miejcie ze sobą ani złota, ani srebra, ani monet w 

zanadrzu, ani toreb podróżnych z dwoma lub wieloma ubraniami, ani sandałów 

na zmianę, ani kija podróżnego, ani broni. Bo na razie wasze apostolskie wizyty 

będą krótkie i w przeddzień każdego szabatu spotkamy się i będziecie mogli 

zmienić wasze przepocone szaty, bez konieczności noszenia ze sobą ubrania na 

zmianę... Nie potrzebujecie laski, bo droga jest łagodna i to, co jest użyteczne 

na pagórkach i równinach bardzo się różni od tego, co potrzebne na pustyniach i 

w wysokich górach. Nie potrzebujecie broni. Ona jest potrzebna ludziom, którzy 

nie znają świętego ubóstwa i nie znają Bożego przebaczenia. Wy nie macie 

skarbów do ochrony i obrony przed złodziejami. Jedyny, którego trzeba się 

lękać, jedyny łotr dla was to szatan. Jego jednak pokonuje się stałością i 
modlitwą, a nie – mieczami i sztyletami.  

Jeśli was znieważą, przebaczajcie. Jeśli was pozbawią płaszcza, oddajcie też 

szatę. Gdybyście nawet pozostali całkiem nadzy z powodu łagodności i 

oderwania od bogactw, nie zgorszylibyście aniołów Pańskich ani nawet 

nieskończonej czystości Boga. Wasza miłość bowiem przyodziałaby złotem 

wasze nagie ciało, łagodność spełniłaby rolę ozdobnego pasa, a przebaczenie 

złodziejowi dałoby wam płaszcz i także królewską koronę. Bylibyście więc lepiej 
odziani od króla. I nie zniszczalnymi suknami, lecz materiałem niezniszczalnym. 

Nie troszczcie się też o wasz pokarm. Będziecie mieć zawsze to, co odpowiednie 

w waszych warunkach i w waszej nędzy, bo robotnik zasługuje na przynoszony 

mu pokarm. Zawsze. Jeśli ludzie nie zatroszczą się o to, Bóg zadba o potrzeby 

swego robotnika. Pouczyłem was już, że aby żyć i głosić [słowo] nie trzeba mieć 

brzucha napełnionego połkniętym jedzeniem. To jest użyteczne dla nieczystych 

zwierząt, których przeznaczeniem jest to, by tyły, by je zabito i by tuczyły 

człowieka. Ale wy macie ubogacać ducha waszego i innych ludzi tylko 

pokarmami mądrości. Mądrość zaś ujawnia się duchowi, który nie jest 

zamroczony nadmiernym pożywieniem, i sercu, które karmi się tym, co 

nadprzyrodzone. Nigdy nie mieliście takiej umiejętności przemawiania, jak po 

waszym odosobnieniu na górze. A wtedy jedliście tylko tyle, ile było konieczne, 

żeby nie umrzeć. A jednak na koniec tego odosobnienia byliście mocni i radośni 
jak nigdy. Czy to może nieprawda? 
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W każdym mieście lub miejscu, do którego wejdziecie, dowiedzcie się, czy jest 

ktoś zasługujący na przyjęcie was. Nie dlatego, że jesteście Szymonem lub 

Judaszem, Bartłomiejem lub Jakubem, lub Janem i tak dalej, lecz dlatego, że 

jesteście wysłannikami Pana. Choćbyście byli odrzuconymi [przez wszystkich], 

zabójcami, złodziejami, celnikami, teraz – jako nawróceni i Mnie służący – 
będziecie zasługiwać na szacunek. Jesteście bowiem Moimi wysłannikami.  

Powiem jednak jeszcze coś więcej. Mówię: biada wam, gdybyście się 

przedstawiali jako Moi wysłannicy, we wnętrzu zaś bylibyście podli i opanowani 

przez szatana. Biada wam! Piekło to jeszcze za mało w zamian za wasze 

oszustwo. Ale nawet gdybyście byli w sposób widoczny wysłannikami Boga, a w 

ukryciu odrzuconymi [przez wszystkich], celnikami, złodziejami, zabójcami – 

lub nawet gdyby serca [ludzi] były podejrzliwe w stosunku do was albo niemal 

pewne – trzeba by wam jeszcze okazywać cześć i szacunek, gdyż jesteście 

Moimi wysłannikami. Oko człowieka powinno przechodzić ponad pośrednikiem. 

[Powinno] widzieć wysłannika oraz cel, dostrzegać Boga i Jego dzieło ponad 

pośrednikiem zbyt często ułomnym. To jedynie w przypadkach poważnych 

błędów, które raniłyby wiarę serc, kiedy Ja obecnie, a potem Moi następcy 

powinni decydować się na odcięcie zepsutego członka. Istotnie bowiem nie jest 

dozwolone, żeby z powodu jakiegoś kapłana, który jest diabłem, dusze 

wiernych się zatraciły. Nigdy nie będzie wolno – dla ukrywania ran, które się 

rodzą w ciele apostolskim – pozwalać na pozostawianie w nim ciał toczonych 

gangreną, które oddalają wiernych z powodu swego odpychającego wyglądu i 
które je zatruwają swymi demonicznymi wyziewami. 

Dowiedzcie się więc o rodzinę, której życie jest najbardziej przykładne, gdzie 

niewiasty potrafią pozostawać na uboczu, a obyczaje są stosowne. Tam 

wejdziecie i pozostaniecie aż do waszego odejścia z tej osady. Nie bierzcie 

przykładu z trutni, które po wyssaniu jednego kwiatu przechodzą ku innemu, 

bardziej odżywczemu. Wy – czy zostaniecie przyjęci przez ludzi, którzy ofiarują 

wam wygodne łoże i bogaty posiłek, czy przez rodzinę, która jest bogata jedynie 

w cnoty – pozostańcie tam, gdzie jesteście. Nie szukajcie nigdy tego, co lepsze 

dla ciała, które niszczeje, lecz przeciwnie: jemu dawajcie zawsze to, co gorsze, 

przyznając duchowi wszystkie prawa [do najlepszego]. I mówię wam: dobrze 

jest, żebyście to czynili. Dawajcie, kiedy tylko możecie to uczynić, 

pierwszeństwo ubogim w czasie waszego pobytu. [Czyńcie tak], aby ich nie 

upokarzać i przez wzgląd na Mnie, który jestem i pozostaję ubogim, i który 

jestem otoczony chwałą za to, że jestem ubogi. [Postępujcie tak również 

dlatego], że ubodzy często są lepsi od bogatych. Zawsze znajdziecie ubogich, 

którzy są sprawiedliwi, podczas gdy będziecie mieć rzadko okazję znaleźć 

bogatego, który nie jest niesprawiedliwy. Nie ma więc wymówki: “Znalazłem 

dobroć tylko wśród bogatych”, dla usprawiedliwienia waszego pragnienia 
dobrobytu. 

Wchodząc do jakiegoś domu, pozdrawiajcie Moim pozdrowieniem, które jest 

najsłodsze ze wszystkich. Mówcie: “Pokój niech będzie z wami. Pokój niech 

będzie w tym domu” albo: “Niech pokój przyjdzie do tego domu”. Istotnie, wy, 

wysłannicy Jezusa i Dobrej Nowiny, niesiecie ze sobą pokój i wasze przybycie 

do jakiegoś miejsca jest przyniesieniem pokoju. Jeśli dom jest go godzien, 

przyjdzie pokój i zamieszka w nim. Jeśli nie jest go godzien, pokój powróci do 

was. Starajcie się jednak być pełni pokoju, abyście mieli Boga za Ojca. Ojciec 

zawsze pomaga. I wy, wspomagani przez Boga, uczynicie i to dobrze wszystko 
uczynicie.  

Może się zdarzyć i nawet z pewnością się zdarzy, że będzie też miasto lub dom, 

który was nie przyjmie lub ludzie nie będą chcieli słuchać waszych słów. 

Wypędzą was, wyśmieją lub nawet obrzucą kamieniami jak naprzykrzających 

się proroków. I wtedy musicie być bardziej niż kiedykolwiek pokojowi, pokorni, 
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łagodni w waszym sposobie bycia. W przeciwnym razie gniew naprawdę weźmie 

górę i zgrzeszycie, gorsząc tych, których macie nawrócić, i powiększycie ich 

niedowiarstwo. Tymczasem – gdybyście przyjęli z pokojem obrazę przepędzenia 

was, ośmieszenia, prześladowania – nawracalibyście przez najpiękniejszą 

przemowę: milczące słowo prawdziwej cnoty. Pewnego dnia odnaleźlibyście 

dzisiejszych wrogów na waszej drodze, a oni by wam powiedzieli: “Szukaliśmy 

was, bo wasze zachowanie przekonało nas o głoszonej przez was Prawdzie. 

Zechciejcie nam wybaczyć i przyjąć nas jako uczniów. Nie znaliśmy bowiem 

was, lecz teraz znamy was jako świętych. Jesteście świętymi, musicie więc być 

wysłannikami Świętego i my teraz w Niego wierzymy.” Wychodząc jednak z 

miasta lub z domu, w którym was nie przyjęto, strząśnijcie nawet pył z waszych 

sandałów, aby pycha i zatwardziałość tego miejsca nie pozostały na waszych 

podeszwach. Zaprawdę powiadam wam: “W dniu Sądu Sodoma i Gomora 
zostaną potraktowane z mniejszą surowością niż to miasto.” 

Oto wysyłam was jak owce pomiędzy wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i 

prości jak gołębie. Wiecie bowiem, jak świat – w którym właściwie więcej jest 

wilków niż owiec – postępuje wobec Mnie, Chrystusa. Ja mogę się obronić 

własną mocą i będę to czynił, aż nadejdzie godzina przejściowego zwycięstwa 

świata. Wy jednak nie posiadacie tej mocy i dlatego potrzebujecie o wiele 

większej roztropności oraz prostoty. Zatem najwyższa przezorność... aby 

uniknąć teraz uwięzienia i chłosty. Prawdą jest bowiem, że wy na razie – 

pomimo waszych zapewnień, że chcielibyście oddać krew za Mnie – nie 

potraficie znieść nawet ironicznego lub zagniewanego spojrzenia. Potem 

przyjdzie czas, że we wszystkich prześladowaniach będziecie silni jak 

bohaterzy, silniejsi niż herosi – heroizmem niepojętym dla świata, 

niewytłumaczalnym, który określony zostanie jako “szaleństwo”. Nie, to nie 

będzie szaleństwo! To będzie utożsamienie się człowieka z Człowiekiem-Bogiem 

poprzez siłę miłości. Będziecie potrafili dokonać tego, co Ja już uczyniłem. Aby 

pojąć ten heroizm, trzeba będzie go zobaczyć, zbadać i osądzić z punktu 

widzenia ponadziemskiego. To bowiem rzecz ponadnaturalna, przekraczająca 

wszelkie ograniczenia ludzkiej natury... Moi bohaterowie są królami, królami 
ducha, wiecznymi królami i bohaterami... 

Wtedy zatrzymają was, położą wam ręce na karku, zawloką przed sądy, przed 

przywódców i królów, aby was osądzili i skazali za to, co jest wielkim grzechem 

w oczach świata: za bycie sługami Boga, wykonawcami i opiekunami Dobra, 

nauczycielami cnoty. Z tego powodu zostaniecie wychłostani i będziecie karani 

na tysiące sposobów, aż do poniesienia śmierci. I dacie świadectwo o Mnie 

przed królami, przewodniczącymi [sądów], wobec narodów, wyznając przez 

waszą krew, że kochacie Chrystusa, Prawdziwego Syna Prawdziwego Boga.  

Kiedy będziecie w ich rękach, nie troszczcie się o to, jak macie odpowiedzieć i 

co macie powiedzieć. Nie miejcie wtedy żadnej troski poza zmartwieniem o 

sędziów i oskarżycieli, których szatan zwiódł w takim stopniu, że uczynił ich 

ślepymi na Prawdę. Słowa, jakie macie powiedzieć, zostaną wam dane w 

odpowiedniej chwili. Ojciec wasz włoży wam je w usta. Wtedy to nie wy 

będziecie mówić, by doprowadzić do Wiary i wyznania Prawdy, lecz Duch 
waszego Ojca będzie mówił w was. 

Brat wyda na śmierć swego brata, ojciec – syna. Dzieci powstaną przeciw swym 

rodzicom i zadadzą im śmierć. Nie, nie traćcie ducha ani nie gorszcie się! 

Odpowiedzcie Mi. Jaka zbrodnia jest, według was, największa: zabić ojca, brata, 
dziecko czy samego Boga?» 

«Boga nie można zabić» – odpowiada oschle Judasz Iskariota. 

«To prawda. To Duch, którego nie można dosięgnąć» – potwierdza Bartłomiej.  
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Inni nie odzywają się, lecz są tego samego zdania. 

«Ja jestem Bogiem i Ciałem» – mówi spokojnie Jezus. 

«Nikt nie myśli o tym, by Ciebie zabić» – mówi Iskariota. 

«Proszę was: odpowiedzcie na Moje pytanie.» 

«Ależ najpoważniejsze to zabić Boga! To oczywiste!» 

«Otóż Bóg zostanie zabity przez człowieka w Swym ciele Człowieka-Boga i w 

duszy tych, którzy zabiją Człowieka-Boga. I jak dojdzie się do tej zbrodni – 

która w jej sprawcy nie wzbudzi przerażenia – tak dojdzie też do zbrodni ojców, 

braci, synów, przeciw synom, braciom, ojcom. Będziecie wszyscy znienawidzeni 

z powodu Mojego Imienia, lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A 

kiedy będą was prześladować w jakimś mieście, uciekajcie do innego. Nie z 

powodu tchórzostwa, lecz po to, by Kościołowi Chrystusa – który właśnie się 

narodził – dać czas do osiągnięcia dojrzałości, żeby nie był już niemowlęciem 

słabym i niezdolnym, lecz aby doszedł do wieku dojrzałego, kiedy będzie zdolny 

stawić czoła życiu i śmierci, bez obawiania się Śmierci. Ci, którym Duch poradzi, 

by uciekali, niech uciekają – tak jak Ja uciekłem, gdy byłem całkiem mały. 

Zaprawdę, w życiu Mojego Kościoła powtórzą się wszystkie zmienne koleje losu 

Mego ludzkiego życia. Wszystkie: od tajemnicy formowania się aż do upokorzeń 

pierwszych chwil, aż do wzburzenia i podstępów, do jakich doprowadzi 

okrucieństwo ludzi; aż do konieczności ucieczki, aby móc nadal istnieć; od 

ubóstwa i mozolnej pracy aż do wielu innych rzeczy, które obecnie przeżywam, 

które jeszcze potem będę cierpiał, zanim nadejdzie wieczny tryumf. Ci zaś, 

którym Duch poradzi coś przeciwnego: żeby pozostali, niech pozostaną. Czy 

bowiem padną martwi, czy też będą żyli, staną się pożyteczni dla Kościoła. To, 

co Duch Boga radzi, zawsze jest dobre. 

Zaprawdę powiadam wam, że nie skończycie, wy i wasi następcy, przemierzać 

dróg i miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Izrael bowiem – z powodu 

swego przerażającego grzechu – zostanie rozproszony jak plewa wydana na 

pastwę wichru i rozproszona po całej ziemi. I miną wieki i tysiąclecia, jedno po 

drugim i więcej, zanim na nowo zostanie on zgromadzony w obszarze Arauny 

Jebusyty. Za każdym razem gdy będzie próbował – przed wyznaczoną godziną – 

na nowo zostanie porwany wichrem i rozproszony. Izrael bowiem będzie musiał 

opłakiwać swój grzech przez tak wiele wieków, ile kropli wypłynie z żył Baranka 

Bożego, złożonego w ofierze za grzechy świata. I również Mój Kościół – 

uderzony przez Izrael we Mnie, w Moich apostołach i uczniach – sam będzie 

musiał otworzyć swe matczyne ramiona i próbować zgromadzić Izraela pod 

swym płaszczem – jak kura swe pisklęta, które się oddaliły. Kiedy cały Izrael 

będzie pod płaszczem Kościoła Chrystusowego, wtedy Ja przyjdę. 

Ale to będą wydarzenia przyszłe. Mówmy o bliskich. 

Pamiętajcie, że uczeń nie jest kimś większym od Nauczyciela i że sługa nie jest 

większy od Pana, który rozkazuje. Wystarczy, że uczeń będzie jak Nauczyciel, i 

to już jest niezasłużonym honorem; a sługa – jak ten, który mu rozkazuje, i to 

również jest już nadprzyrodzoną dobrocią. 

Jeśli nazwali Belzebubem Pana domu, jakże nazwą Jego sługi? I czy słudzy będą 

mogli się buntować, skoro Pan się nie buntuje, nie nienawidzi ani nie przeklina, 

lecz – spokojny w Swej sprawiedliwości – kontynuuje Swe dzieła, odkładając 

sąd na inną chwilę, gdy spróbowawszy wszystkiego, aby ich przekonać, 

zobaczy, że uparcie trwają w Złu? Nie. Słudzy nie będą mogli czynić tego, czego 

Pan nie czyni, lecz raczej będą Go naśladować myśląc o tym, że oni są 
grzesznikami, a On – bez grzechu. 
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Nie bójcie się więc tych, którzy was nazwą “demonami”. Nadejdzie dzień, w 

którym prawda zostanie poznana. Wtedy zobaczy się, kto był “demonem”: wy 

czy oni. Nie ma nic zakrytego, co nie miałoby być ujawnione, ani nic tajemnego, 
co nie miałoby być poznane. 

Świat nie jest jeszcze godny poznania wszystkich słów Słowa, nie jest tego 

jeszcze godzien ani nie jest to czas, żeby to powiedzieć także niegodnym. Gdy 

zaś nadejdzie godzina, w której wszystko będzie miało być poznane, wtedy to, 

co mówię wam teraz w ciemności i w tajemnicy, wy powiedzcie w świetle dnia. 

Wykrzyczcie z dachów to, co Ja obecnie mówię wam cicho, zwracając się 

bardziej do waszych dusz niż do waszych uszu. Wtedy bowiem świat zostanie 

ochrzczony Krwią i szatan będzie miał przeciw sobie sztandar, dzięki któremu 

świat będzie mógł, jeśli tego zechce, pojąć tajemnice Boże. Szatan zaś będzie 

mógł szkodzić tylko tym, którzy pragną szatańskiego ukąszenia i wolą go 

bardziej od Mojego pocałunku. Jednak osiem na dziesięć części świata nie 

będzie chciało zrozumieć. Jedynie mniejszość będzie chciała wszystko wiedzieć, 

aby iść za wszystkim, co jest Moją Nauką. Nieważne. Ponieważ nie można 

oddzielić tych dwóch części świętych od mnóstwa niesprawiedliwych, głoście 

więc z dachów Moją Naukę. Głoście ją na górach, na bezmiernych morzach, w 

głębokościach ziemi. Jeśli nawet ludzie nie będą słuchać, Boskie słowa zostaną 

przyjęte przez ptaki i wiatry, ryby i fale. Wnętrzności ziemi zatrzymają echo, 

aby je wypowiedzieć źródłom, minerałom, metalom i wszyscy się tym ucieszą, 

bo i one zostały stworzone przez Boga, aby służyć za podnóżek dla Moich stóp i 

być radością Mojego serca. Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie 

mogą zabić duszy. Bójcie się tylko Tego, który może wysłać waszą duszę na 

zatracenie i na Sądzie Ostatecznym połączyć ją ze zmartwychwstałym ciałem, 

żeby wrzucić jedno i drugie w ogień Piekła. Nie bójcie się. Czyż nie sprzedaje się 

dwóch wróbli za grosz? A przecież, mimo zastawiania sideł przez człowieka, bez 

przyzwolenia Ojca ani jeden z nich w nie nie wpadnie. Nie bójcie się więc. Ojciec 

Mój zna was. On zna liczbę włosów na waszej głowie. Jesteście więcej warci niż 
mnóstwo wróbli! 

Powiadam wam też, że kto Mnie wyzna przed ludźmi, do tego Ja przyznam się 

przed Moim Ojcem, który jest w Niebie. Tego zaś, który zaprze się Mnie przed 

ludźmi, Ja zaprę się przed Moim Ojcem. Wyznać Mnie tu znaczy naśladować i 

wprowadzać w czyn [Moje słowa]. Zaprzeć się – znaczy porzucić Moją drogę z 

tchórzostwa, przez potrójną pożądliwość lub z powodu małostkowego 

wyrachowania, z powodu ludzkiego uczucia do jednego z was, który jest Mi 
przeciwny. To bowiem się zdarzy.  

Nie myślcie, że przyszedłem ustanowić zgodę na ziemi i dla ziemi. Mój Pokój 

jest wznioślejszy niż pokój zawierany z wyrachowania dla czerpania korzyści 

dzień po dniu. Ja nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Miecz ostry, aby 

przeciąć liny trzymające was w błocie i otworzyć drogi do wzlotu ku 

nadprzyrodzoności. Przyszedłem oddzielić syna od ojca, córkę – od matki, 

synową – od teściowej. Jestem bowiem tym, który króluje i który ma prawo do 

wszystkich Swoich poddanych. Nikt bowiem nie jest większy ode Mnie, gdy 

chodzi o prawa do uczuć. We Mnie bowiem wszelkie formy miłości się skupiają i 

osiągają doskonałość: Ja jestem Ojcem, Matką, Małżonkiem, Bratem, 

Przyjacielem i jako taki was kocham i jako taki powinienem być kochany. A 

kiedy mówię: “chcę”, nie ma więzi, które mogłyby wytrzymać, i stworzenie jest 

Moje. To Ja stworzyłem je wraz z Ojcem, to Ja je zbawiam i Ja mam prawo je 
posiadać.  

Zaprawdę, oprócz demonów, nieprzyjaciółmi człowieka są ludzie, a 

nieprzyjaciółmi człowieka - chrześcijanina będą członkowie rodziny, z powodu 

swoich lamentów, gróźb i błagań. Kto więc odtąd będzie miłował swego ojca i 

swą matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto będzie kochał swego 
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syna lub swą córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Ten, kto nie bierze 

swego codziennego krzyża, złożonego, uczynionego z rezygnacji, wyrzeczeń, 

posłuszeństwa, heroizmu, boleści, chorób, walk, z wszystkiego tego, co ujawnia 

wolę Bożą lub jest doświadczaniem człowieka, i nie idzie z tym za Mną, nie jest 

Mnie godzien. Ten, komu zależy na życiu ziemskim bardziej niż na życiu 

duchowym, utraci Życie prawdziwe. Ten, kto utraci życie ziemskie z miłości do 
Mnie, odnajdzie je – wieczne, błogosławione.  

Ten, kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. Ten, kto Mnie przyjmuje, przyjmuje 

tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma nagrodę 

proporcjonalną do miłości udzielonej prorokowi. Kto przyjmuje sprawiedliwego 

jako sprawiedliwego, otrzyma nagrodę proporcjonalną do miłości, jaką okazuje 

sprawiedliwemu. A to dlatego, że kto w proroku uznaje proroka, daje dowód, że 

sam także jest prorokiem, to znaczy bardzo świętym, bo Duch Boży trzyma go w 

Swoich objęciach. I ten, który uzna sprawiedliwego za sprawiedliwego, 

dowodzi, że sam jest sprawiedliwy, bo dusze do siebie podobne rozpoznają się. 
Każdemu więc zostanie dane według jego sprawiedliwości.  

Kto zaś da choćby tylko kubek czystej wody jednemu z Moich sług, nawet 

najmniejszemu... A sługami Jezusa są wszyscy, którzy głoszą Go życiem 

świętym. Mogą być nimi tak królowie jak żebracy, mądrzy jak i ci, którzy nic nie 

wiedzą, starcy jak i najmniejsi, bo w każdym wieku i we wszystkich warstwach 

społecznych można być Moim uczniem. Kto więc da jednemu z Moich uczniów 

choćby tylko kubek wody w Moje Imię i dlatego że jest on Moim uczniem, to – 
zaprawdę mówię wam – nie utraci swej nagrody.  

Skończyłem. Teraz pomódlmy się i chodźmy do domu. O świcie pójdziecie. Tak, 

Szymon, syn Jony, z Janem; Szymon Zelota – z Judaszem Iskariotą; Andrzej – z 

Mateuszem; Jakub, syn Alfeusza – z Tomaszem; Filip – z Jakubem, synem 

Zebedeusza; Juda, Mój brat – z Bartłomiejem. Tak [będzie] w tym tygodniu. 
Potem dam wam nowe polecenia. Módlmy się.» 

I modlą się głośno... 

129. «CZY TY JESTEŚ MESJASZEM?» – PYTAJĄ WYSŁANNICY CHRZCICIELA 

Napisane 29 sierpnia 1945. A, 6303-6322 

Jezus jest sam z Mateuszem, który zranił stopę i nie mógł iść z innymi nauczać. 

Jednakże chorzy i ludzie spragnieni usłyszenia Dobrej Nowiny zajmują taras i 

wolną przestrzeń ogrodu, aby słuchać i otrzymać pomoc. JeJezus kończy 
przemowę mówiąc: 

«Po przemyśleniu wspólnie wielkiego zdania Salomona: “To w obfitości 

sprawiedliwości tkwi największa siła”, zachęcam was do posiadania tej wielkiej 

obfitości. Jest to bowiem moneta, jakiej trzeba, żeby wejść do Królestwa 
Niebieskiego. Trwajcie w Moim pokoju i Bóg niech będzie z wami.» 

Potem zwraca się do ubogich i chorych. W wielu wypadkach są to jedni i ci sami. 

Słucha z dobrocią ich opowieści, daje wsparcie pieniężne, radzi Swymi słowami, 
uzdrawia, kładąc ręce i wypowiadając słowa. Mateusz rozdziela pieniądze. 

Jezus słucha z uwagą ubogiej wdowy, która opowiada Mu płacząc o 

niespodziewanej śmieci męża, stolarza, w jego warsztacie, przed kilkoma 

dniami: 

«Przybiegłam Cię tu odnaleźć i wszyscy krewni zmarłego oskarżyli mnie, że 

jestem nieprzyzwoita i twardego serca. Teraz mnie przeklęli. Ja jednak 

przybyłam, bo wiem, że Ty wskrzeszasz. Wiem też, że gdybym Cię znalazła, m 
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mąż by ożył. Ciebie jednak tutaj nie było... teraz on jest w grobie od dwóch 

tygodni... i zostałam z pięciorgiem dzieci... Krewni mnie znienawidzili i nie 

pomagają mi. Mam oliwki i winogrona. Niewiele, ale dałyby mi chleb na zimę, 

gdybym mogła je przechować aż do zbiorów. Nie mam jednak pieniędzy, bo mąż 

od jakiegoś czasu chorował. Pracował mało i aby się wzmocnić jadł i pił zbyt 

dużo. Mówił, że dobrze robi mu wino... Ono jednak wyrządziło mu podwójną 

szkodę: zabiło go i wyczerpało oszczędności, już uszczuplone z powodu tego, że 

niewiele pracował. Miał ukończyć wóz i skrzynię, pracował nad dwoma łóżkami, 

półkami i stołami... Ale teraz... nic nie jest skończone, a mój syn nie ma jeszcze 

ośmiu lat. Stracę pieniądze... Będę musiała sprzedać narzędzia, drewno. Wozu i 

skrzyni nie mogę sprzedać jako takich – choć są niemal skończone – i będę 

musiała je oddać jako drewno na opał. A pieniędzy nie wystarczy, bo jest nas 

siedmioro: ja, moja matka stara i chora, pięcioro dzieci... Sprzedam winnicę i 

sad oliwny... Ale wiesz, jacy są ludzie... Okradają tego, kto jest w potrzebie. 

Powiedz, co mam robić? Chciałam zachować warsztat i narzędzia dla syna, który 

już się trochę zna na drewnie... chciałabym zachować ziemię, żeby żyć i 
wyposażyć moje córki...» 

[Jezus] słucha tego wszystkiego. Tymczasem zamieszanie pośród ludzi daje 

znać, że dzieje się coś nowego. Odwraca się, żeby zobaczyć, i widzi trzech 

mężczyzn, którzy torują sobie drogę poprzez tłum. Odwraca się ponownie, żeby 
powiedzieć do wdowy: 

«Gdzie mieszkasz?» 

«W Korozain, przy drodze, która prowadzi do Ciepłego Źródła. Niski dom 

pomiędzy dwoma figowcami...» 

«Dobrze. Przyjdę skończyć wóz i skrzynię, a ty sprzedasz je tym, którzy je 

zamówili. Czekaj na Mnie jutro o świcie.» 

«Ty? Ty będziesz pracował dla mnie!» – kobiecie zapiera dech ze zdumienia. 

«Na nowo podejmę Moją pracę i zapewnię ci pokój. Równocześnie dam lekcję 

miłości pozbawionym serca ludziom z Korozain.» 

«O, tak! Bez serca! Gdyby jeszcze żył stary Izaak! On by mnie nie pozostawił 

bez jedzenia. Ale on powrócił do Abrahama...» 

«Nie płacz. Odejdź w pokoju. Tego bowiem potrzebujesz na dziś. Jutro Ja 

przyjdę. Idź w pokoju.» 

Niewiasta upada na twarz i całuje Jego szatę. Odchodzi uspokojona. 

«Nauczycielu trzykroć święty, czy mogę Cię pozdrowić?» – pyta jeden z trzech 
mężczyzn, którzy się pojawili. 

Zatrzymali się z szacunkiem za Jezusem, czekając aż pożegna niewiastę. 

Usłyszeli obietnicę daną przez Jezusa. Mężczyzną, który Go wita, jest Manaen. 

Jezus odwraca się i mówi z uśmiechem: 

«Pokój tobie, Manaenie! Pamiętałeś więc o Mnie?» 

«Zawsze, Nauczycielu. Postanowiłem Cię odnaleźć u Łazarza lub w Ogrodzie 

Oliwnym, aby być z Tobą. Jednak przed Paschą ujęto Chrzciciela. Ujęto go przez 

zdradę i bałem się, że podczas nieobecności Heroda – który przybył do 

Jerozolimy na Paschę – Herodiada rozkaże zabić Świętego. Nie chciała przybyć 

do Syjonu na święta. Mówiła, że jest chora. Chora? Tak... z nienawiści i 

rozwiązłości. Poszedłem do Macherontu, żeby pilnować... i powstrzymać tę 
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podstępną kobietę. Ona byłaby gotowa zabić go własną ręką... Nie uczyniła tego 

z obawy przed utratą względów Heroda... On ze strachu lub z przekonania broni 

Jana, ograniczając się do trzymania go w więzieniu. Obecnie z powodu 

nieznośnego upału Herodiada wymknęła się z Macherontu, aby się udać do 

należącego do niej pałacu. Przybyłem więc z moimi przyjaciółmi i uczniami 
Jana. On ich wysłał, żeby Cię o coś zapytali, więc przyłączyłem się do nich.» 

Ludzie – słysząc o Herodzie i pojmując, kim jest mówiący – tłoczą się 

zaciekawieni wokół grupy Jezusa i trzech [mężczyzn]. 

«O co chcecie Mnie zapytać?» – pyta Jezus po wzajemnych powitaniach z 

dwoma poważnymi osobami. 

«Mów, Manaenie, ty, który o wszystkim wiesz i jesteś Mu bliższy» – odzywa się 
jeden z nich. 

«Nauczycielu, musisz być wyrozumiały, jeśli przez zbyt wielką miłość uczniowie 

dochodzą do nieufności wobec Tego, o którym sądzą, że jest przeciwny ich 

nauczycielowi lub spragniony zajęcia podstępnie jego miejsca. Tak postępują 

Twoi uczniowie, tak samo Janowi. To zazdrość zrozumiała. Ukazuje całą miłość 

uczniów do swoich nauczycieli. Co do mnie... jestem bezstronny i ci, którzy są 

ze mną, mogą to potwierdzić. Ja znam Ciebie i znam Jana. Kocham was 

sprawiedliwie. Kocham Ciebie za to, kim jesteś. Wolałem jednak podjąć ofiarę i 

pozostałem blisko Jana. Jego bowiem też szanuję za to, kim jest, a obecnie 

znajduje się w większym niebezpieczeństwie niż Ty. Otóż z powodu tej miłości 

[uczniów] – na której żerują nienawidzący [Cię] faryzeusze – doszli oni do 

zwątpienia, czy Ty jesteś Mesjaszem. I wyznali to Janowi, sądząc, że sprawią 

mu przyjemność. Powiedzieli mu: “Dla nas to ty jesteś Mesjaszem. Nie może być 

nikogo bardziej świętego niż ty.” Jan zrobił im najpierw wyrzuty, nazywając ich 

bluźniercami. Potem zaś, po naganach, z większą łagodnością, wyjaśnił im 

wszystko, co wskazywało na Ciebie jako na prawdziwego Mesjasza. W końcu – 

widząc, że jeszcze nie zostali przekonani – wziął dwóch z nich i rzekł im: “Idźcie 

Go odnaleźć i zapytajcie Go w moim imieniu: „Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść czy też innego mamy oczekiwać?‟.” Nie wysłał uczniów, którzy byli 

niegdyś pasterzami, bo tamci wierzą i niczemu nie służyłoby wysyłanie ich. 

Wysłał dwóch spośród wątpiących, żeby przyszli do Ciebie i żeby ich słowa 

rozproszyły wątpliwości tych, którzy są podobni do nich. Poszedłem z nimi, żeby 
móc Cię zobaczyć. Powiedziałem [wszystko]. A teraz Ty ucisz ich wątpliwości.» 

«Nie sądź jednak, że jesteśmy nieprzyjaciółmi, Nauczycielu! Słowa Manaena 

mogłyby Ci nasunąć takie myśli. My... My... Znamy Chrzciciela od lat i zawsze 

widzieliśmy go jako kogoś świętego, pokutującego, natchnionego... Ty... Ciebie 

znamy tylko ze słów innych. A wiesz, jakie jest słowo ludzi... Ono – przez 

kontrast między tym, którego wywyższa, a tym którego zwalcza – wychwala i 

wywołuje [dobrą] opinię lub ją niszczy. To tak jak chmura się formuje i 
rozwiewa pod wpływem dwóch przeciwnych wiatrów.» 

«Wiem, wiem. Czytam w waszym duchu, [jak] wasze oczy czytają prawdę w 

tym, co was otacza, podobnie jak wasze uszy usłyszały Moją rozmowę z wdową. 

To by [mogło] wystarczyć dla przekonania was. Ja jednak mówię wam: 

przyjrzyjcie się temu, co Mnie otacza. Tu nie ma bogatych ani rozpustnych, nie 

ma osób gorszących. Są tylko ubodzy, chorzy, szlachetni Izraelici, którzy chcą 

poznać Słowo Boże. I nikt inny. On, ona i tamta niewiasta, i jeszcze ta 

dziewczynka oraz ten starzec przyszli tutaj chorzy, a teraz są zdrowi. Zapytajcie 

ich, a oni wam powiedzą, co im było, jak ich uzdrowiłem i jacy są obecnie. 

Zróbcie to, zróbcie. Ja w tym czasie porozmawiam z Manaenem» – Jezus 
zamierza odejść. 
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[por. Mt 11,2n; Łk 7,18n] «Nie, Nauczycielu. My nie wątpimy w Twoje słowa. 

Daj nam tylko odpowiedź, jaką mamy zanieść Janowi – żeby wiedział, że tu 

byliśmy – i żebyśmy mogli, opierając się na niej, przekonać naszych 
towarzyszy.» 

«Idźcie donieść Janowi to: “Głusi słyszą. Ta dziewczynka była głucha i niema. 

Niemi mówią. Ten mężczyzna był niemy od urodzenia. Ślepi widzą.” Mężu, 

przyjdź tutaj. Powiedz im, co ci było» – Jezus bierze cudownie uzdrowionego za 

ramię.  

Ten mówi: 

«Jestem murarzem i na twarz spadło mi naczynie pełne palącego wapna. Spaliło 

mi oczy. Od czterech lat byłem pogrążony w ciemnościach. Mesjasz zwilżył mi 

wysuszone oczy Swą śliną i stały się na nowo świeże, jak wtedy gdy miałem 

dwadzieścia lat. Niech będzie za to błogosławiony.» 

Jezus mówi dalej: 

«A wraz z uzdrowionymi niewidomymi, głuchymi i niemymi, stają na nogi 

chromi i biegają sparaliżowani. Oto ten starzec był przed chwilą całkiem 

zdeformowany, a teraz jest wyprostowany jak palma na pustyni i zwinny jak 
gazela. Najbardziej chorzy odzyskują zdrowie. Niewiasto, co tobie było?» 

«Miałam chorą pierś z powodu tego, że dałam zbyt wiele mleka zachłannym 

ustom. Choroba wraz z piersią zżerała mi życie. Teraz spójrzcie.» 

Rozchyla szatę pokazując zdrową pierś i dodaje: 

«To była jedna rana. Wskazuje na to moja tunika jeszcze pokryta ropą. Teraz 

idę do domu włożyć czyste ubranie. Jestem silna i szczęśliwa. A jeszcze wczoraj 

umierałam. Przyprowadzili mnie tu miłosierni ludzie. I byłam taka 

nieszczęśliwa... z powodu dzieci, które miały pozostać bez matki. Chwała na 
wieki Panu!» 

«Słyszycie? I możecie zapytać przełożonego tutejszej synagogi o wskrzeszenie 

jego córki. A idąc do Jerycha, przejdźcie przez Nain. Zapytajcie o młodzieńca, 

który został wskrzeszony w obecności całego miasta akurat w chwili, gdy miano 

go złożyć do grobu. Możecie więc donieść, że umarli powstają z martwych. 

Wielu trędowatych odzyskuje zdrowie. O tym możecie się dowiedzieć w wielu 

miejscach Izraela. Jeśli zechcecie pójść do Szikaminon, szukajcie ich pośród 

uczniów, a znajdziecie wielu. Powiedzcie więc Janowi, że trędowaci doznają 

oczyszczenia. I powiedzcie też – ponieważ to widzicie – że Dobra Nowina jest 

głoszona ubogim. I błogosławiony ten, kto się Mną nie zgorszy. Powiedzcie to 
Janowi. I powiedzcie mu, że Ja go błogosławię z całą Moją miłością.»  

«Dziękujemy, Nauczycielu. Pobłogosław nas przed odejściem.» 

«Nie możecie odejść w tym upale. Bądźcie więc Moimi gośćmi aż do wieczora. 

Spędzicie jeden dzień życia z tym Nauczycielem, który nie jest Janem, ale 

którego Jan kocha, bo wie, kim On jest. Chodźcie do domu. Jest tam chłodno i 
wzmocnię was. Żegnajcie, Moi słuchacze. Pokój niech będzie z wami». 

Pożegnawszy tłumy, Jezus wchodzi do domu z trzema gośćmi. 

...Nie wiem, o czym mówili przez te godziny wyczerpującego upału. Teraz widzę 

przygotowania do odejścia dwóch uczniów do Jerycha. Wydaje się, że Manaen 

zostaje. Nie przyprowadzono bowiem jego konia wraz z dwoma silnymi osłami 

przed otwór w obmurowaniu podwórza. Wysłannicy Jana, po wielu ukłonach 
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przed Nauczycielem i Manaenem, siadają na siodła. Jeszcze się odwracają, aby 

spojrzeć i pożegnać się, aż na zakręcie drogi tracą ich z oczu. 

Wielu ludzi z Kafarnaum zgromadziło się, żeby zobaczyć to odejście. Nowina o 

przybyciu uczniów Jana i odpowiedź, jakiej udzielił im Jezus, obiegła osadę i 

nawet, jak sądzę, okoliczne wioski. Widzę osoby z Betsaidy i Korozain, które 

podchodziły do wysłanników Jana, pytając o nowiny o nim i przekazując mu 

pozdrowienia. Być może to dawni uczniowie Chrzciciela. Teraz pozostają w 

grupie z ludźmi z Kafarnaum, aby o tym rozmawiać. Jezus z Manaenem u boku 

wchodzi do domu, rozmawiając. Ludzie jednak tłoczą się wokół Niego. Z 

zaciekawieniem patrzą na brata mlecznego Heroda i na jego zachowanie pełne 

szacunku wobec Jezusa. Pragną mówić z Nauczycielem. Jest też Jair, przełożony 
synagogi, lecz – dzięki Bogu – nie ma faryzeuszy. Odzywa się Jair: 

«Jan się ucieszy! Nie tylko przesłałeś mu wyczerpującą odpowiedź, lecz także, 

zatrzymując ich, mogłeś ich pouczyć i pokazać cud.» 

«W dodatku jaki cud!» – mówi jakiś mężczyzna. 

«Specjalnie przyprowadziłem dzisiaj moją córeczkę, aby ją ujrzeli. Nigdy tak 

dobrze się nie czuła i dla niej to radość przyjść do Nauczyciela. Słyszeliście, co? 

[Słyszeliście] jej odpowiedź? “Nie pamiętam, co to takiego śmierć. Pamiętam 

jednak, że anioł wezwał mnie i przeprowadził przez światłość coraz żywszą, na 

krańcu której był Jezus. Ale takiego, jakim Go ujrzałam wtedy moim 

powracającym do mnie duchem, już teraz Go nie widzę. Wy i ja, w tej chwili, 

widzimy Człowieka, ale mój duch ujrzał [wtedy] Boga zamkniętego w 

Człowieku.” I jakże córka stała się dobra od tego czasu! Była już dobra, ale 

teraz to naprawdę anioł. Ach, według mnie – niech wszyscy mówią, co chcą – Ty 
jeden jesteś święty!» 

«Jan jednak też jest święty» – mówi ktoś z Betsaidy. 

«Tak, lecz jest zbyt surowy.» 

«Nie bardziej wobec innych niż wobec siebie.» 

«Ale nie czyni cudów i mówią, że pości, żeby stać się jak mag.» 

«A jednak jest święty.» 

Coraz więcej osób bierze udział w dyskusji. Jezus podnosi rękę i czyni nią Swój 

zwyczajny gest, którym domaga się ciszy i uwagi, bo chce przemówić. 

Natychmiast zapada cisza. Jezus mówi: 

[por. Mt 3,1n, Mk 1,n, Łk 3,3n] «Jan jest święty i wielki. Nie patrzcie na jego 

[surowy] sposób zachowania się ani na brak cudów. Zaprawdę, mówię wam: 
“To wielki Królestwa Bożego”. To tam ukaże się w całej swej wielkości. 

Wielu uskarża się, że on był i jest surowy, aż do stania się twardym. Zaprawdę 

powiadam wam, że on dokonał pracy olbrzyma dla przygotowania dróg Panu. A 

ten, kto pracuje w ten sposób, nie ma czasu do stracenia na słabości. Czyż on 

nie wypowiedział, kiedy był nad brzegiem Jordanu, słów, w których Izajasz 

ogłasza jego i Mesjasza: “Podniosą się wszystkie doliny, a wszystkie góry i 

wzgórza obniżą; równiną się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką”? A 

wszystko to dla przygotowania dróg Panu i Królowi. Ale naprawdę on uczynił 

więcej niż cały Izrael, aby Mi przygotować drogę! Ten zaś – który musi obniżyć 

góry i podnieść doliny, wznieść drogi, a straszliwe szczyty uczynić łagodnymi – 

musi pracować w sposób twardy. To, że on był Prekursorem i wyprzedzał Mnie 

zaledwie o kilka miesięcy, było konieczne, żeby wszystko dokonało się, zanim 
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jeszcze Słońce będzie wysoko nad dniem Odkupienia. Dzień ten nadszedł. 

Słońce wznosi się, aby rozbłysnąć nad Syjonem, a stamtąd – nad całym 
światem. Jan przygotował drogę tak, jak miał to uczynić.  

[por. Mt 11,7n; Łk 7,24n] Co poszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę, którą 

wiatr wygina we wszystkie strony? Cóż poszliście więc zobaczyć? Człowieka 

odzianego w delikatne szaty? Ależ ludzie tacy mieszkają w królewskich domach. 

Są odziani w miękkie szaty i otaczają ich honorami tysiące sług i dworzan – 

dworzan, chociaż [chodzi tylko o] biednego człowieka. Tu nie ma takiego. 

Zapytajcie Jana, czy ma odrazę do życia na dworze i czy zachwyca go samotna i 

szorstka skała – taka, o którą daremnie uderza piorun i grad, z którą walczą 

głupie wichry, chcąc ją wyrwać. Ona tymczasem stoi mocno, smukła z każdej 

strony, [zwrócona] ku niebu, a jej szczyt ogłasza swą radość – tak jest 

wyprostowana, [skierowana ku górze], jakby wychodzący płomień. Oto kim jest 

Jan. Takim go widzi Manaen, bo on pojął prawdę życia i śmierci. Widzi wielkość 

tam, gdzie się ona znajduje, nawet jeśli ukrywa się pod surową 
powierzchownością. 

[por. Mt 11,10; Łk 7,27] A wy co ujrzeliście w Janie, kiedy poszliście go 

oglądać? Proroka? Świętego? Powiadam wam: on jest większy od proroka, jest 

większy niż wielu świętych. Jest większy niż święci, o nim bowiem napisano: 
“Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przed Tobą”. 

Anioł. Zastanówcie się. Wiecie, że aniołowie to duchy czyste, stworzone przez 

Boga na Jego duchowe podobieństwo. Są łącznikami pomiędzy człowiekiem, 

będącym doskonałością stworzenia widzialnego i materialnego, a Bogiem: 

doskonałością Niebios i Ziemi, Stworzycielem Królestwa duchowego i królestwa 

zwierzęcego. W człowieku, nawet najbardziej świętym, zawsze jest ciało i krew, 

tworzące przepaść pomiędzy nim a Bogiem. A przepaść tę pogłębia jeszcze 

grzech, który obciąża także to, co duchowe w człowieku.  

Otóż Bóg stwarza aniołów, stworzenia, które dotykają szczytu drabiny 

stwórczej, tak jak minerały są jej podstawą; minerały, proch, które tworzą 

ziemię, materie nieorganiczne w ogóle. Czyste zwierciadła Myśli Bożej, 

płomienie usłużne, działające z miłości, gotowe zrozumieć, szybko podejmujące 

działanie, mające wolną wolę jak my, ale wolę całkowicie świętą. Ona nie zna 

buntów ani bodźców [skłaniających do] grzechu. Tym są aniołowie - wielbiciele 

Boga, Jego posłańcy do ludzi, nasi opiekunowie dający nam Światłość, która ich 
ogarnia i Ogień, który oni, adorując, gromadzą.  

Słowo prorockie nazywa Jana “aniołem”. Otóż Ja wam powiadam: “Między 

zrodzonymi z niewiasty, nie powstał większy niż Jan Chrzciciel”. A jednak 

najmniejszy w Królestwie Niebieskim będzie większy niż on - człowiek. 

Albowiem ktoś [należący] do Królestwa Niebieskiego jest dzieckiem Bożym, a 

nie dzieckiem niewiasty. Dążcie zatem wszyscy do tego, by stać się 
obywatelami Królestwa... O co pytacie jeden drugiego?» 

[por. Mt 11,11; Łk 7,28]  «Mówimy: “Czy Jan będzie w Królestwie? I jaki tam 

będzie?”» 

«On w swoim duchu już [należy] do Królestwa. Będzie tam po śmierci jako 

jedno z najbardziej jaśniejących słońc wiecznego Jeruzalem. A to z powodu 

Łaski, która jest w nim bez rysy, i z powodu jego własnej woli. Albowiem on był 

i jest gwałtowny także wobec siebie samego i dla świętego celu. Od Chrzciciela 

Królestwo Niebieskie należy do tych, którzy potrafią je zdobywać siłą 

przeciwstawianą Złu, i zdobywają je gwałtownicy. Teraz bowiem znane jest to, 

co należy czynić, i wszystko jest dane dla [dokonania] jego podboju. Nie jest to 

już czas, kiedy mówiło tylko Prawo i Prorocy. Ci przemawiali do [czasu] Jana. 
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Teraz mówi Słowo Boże. Nie ukrywa Ono ani jednej joty z tego, co trzeba znać, 

żeby osiągnąć [Królestwo]. Jeśli wierzycie we Mnie, winniście widzieć w Janie 
Eliasza, który ma przyjść. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.  

[por. Mt 11,16n; Łk 7,31n] A do kogo porównam to pokolenie? Jest podobne do 

tych, których opisują dzieci siedzące na placu i krzyczące do swoich towarzyszy: 

“Graliśmy, a wyście nie tańczyli; zaczęliśmy lamentować, a wy nie płakaliście”. 

Faktycznie, przyszedł Jan, który nie jadł ani nie pił, a to pokolenie mówi: “Może 

tak robić, bo ma demona, który mu pomaga.” Przyszedł Syn Człowieczy, który je 

i pije, a mówią: “Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. Oto jak 

synowie Mądrości oddają jej sprawiedliwość! Zaprawdę powiadam wam, że 

tylko dzieci potrafią rozpoznać prawdę, bo w nich nie ma przebiegłości.» 

«Dobrze powiedziałeś, Nauczycielu» – mówi przełożony synagogi – Oto 

dlaczego moja córka, w której nie ma jeszcze podstępu, widzi Cię takim, jakim 

nam nie udaje się Ciebie zobaczyć. Tymczasem to miasto i miejscowości w 

okolicy dostrzegają, jak wylewa się na nie Twoja moc, mądrość i dobroć, a – 

muszę to wyznać – czynią postępy tylko w złośliwości wobec Ciebie. Nie 

nawracają się, a dobro, jakiego im udzielasz, powoduje jedynie wzrost 
nienawiści do Ciebie.» 

«Co ty mówisz, Jairze? Oczerniasz nas! Przybyliśmy tu dlatego, że jesteśmy 

wierni Chrystusowi» – mówi ktoś z Betsaidy. 

«Tak. My. Ale ilu nas jest? Mniej niż stu na trzy miasta, które powinny być u 

stóp Jezusa. Pośród ludzi, których tu brakuje, połowa jest wroga, a jedna 

czwarta – obojętna. O reszcie zaś próbuję myśleć, że nie mogą przybyć. Czy to 

nie grzech w oczach Boga? I czyż On nie ukarze całej tej nienawiści i tego uporu 

w złu? Mów Ty, Nauczycielu, który wiesz i który – jeśli milczysz – to z powodu 

Twej dobroci, a nie z powodu Swej niewiedzy. Jesteś wspaniałomyślny, a bierze 

się to za niewiedzę i słabość. Mów więc i niech Twe słowo wstrząśnie 

przynajmniej obojętnymi, gdyż źli nie tylko się nie nawrócą, lecz staną się 

jeszcze gorsi.» 

por. Mt 11, 20n «Tak. To grzech i on zostanie ukarany. Darem Bożym bowiem 

nigdy nie można pogardzać ani nie może służyć do czynienia zła. Biada tobie, 

Korozain, biada tobie, Betsaido, wy, [miasta] czyniące zły użytek z darów Boga! 

Gdyby bowiem w Tyrze i Sydonie działy się cuda, jakie pośród was dzieją się od 

dawna, ich mieszkańcy, odziani we włosienicę i posypani popiołem, czyniliby 

pokutę i przyszliby do Mnie. Dlatego powiadam wam, że w dniu Sądu Tyr i 

Sydon doświadczy większej łaskawości niż wy. A ty, Kafarnaum, sądzisz, że 

przez samo udzielenie Mi gościny będziesz wyniesione aż do Nieba? Aż do piekła 

zstąpisz. Gdyby bowiem w Sodomie dokonały się cuda, które tobie dałem, 

jeszcze dziś [istniałaby i] rozwijała się, bo uwierzyłaby we Mnie i nawróciła się. 

Podobnie więc więcej będzie miłosierdzia dla Sodomy w dniu Sądu 

Ostatecznego, bo ona nie poznała Zbawiciela ani Jego Słowa, a tym samym 

mniejsza jest jej wina niż twoja. Tyś bowiem poznało Mesjasza i słyszało Jego 

słowo i nie nawróciło się. Ponieważ jednak Bóg jest sprawiedliwy, dlatego ci z 

Kafarnaum, Betsaidy i Korozain, którzy uwierzyli i uświęcają się, okazując 

posłuszeństwo Mojemu słowu, dostąpią większego miłosierdzia. Nie jest 

bowiem słuszne, żeby sprawiedliwi zostali zniszczeni wraz z grzesznikami. A co 

się tyczy twojej córki, Jairze, twojej, Szymonie, i twojego dziecka, Zachariaszu, 

i twoich wnuków, Beniaminie, to Ja wam powiadam, że te dzieci, w których nie 

ma podstępu, już oglądają Boga. I widzicie, jak ich wiara jest czysta i jak w nich 

pracuje, połączona z mądrością niebieską i z pragnieniem miłości, którego 
dorośli nie posiadają...» 
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[por. Mt 11,25n]  I Jezus – wznosząc oczy ku niebu, które ogarnia wieczorny 

mrok – woła: 

«Dziękuję Ci, o Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 

i uczonymi, a ujawniłeś je małym. Jest tak, Ojcze, bo właśnie tak spodobało Ci 

się uczynić. Ojciec wszystko Mi dał i nikt Go nie zna poza Synem i tymi, którym 

Syn zechce to objawić. A Ja objawiam to małym, pokornym, czystym, gdyż Bóg 

udziela się im i prawda pada jak ziarno na wolną glebę. Ojciec sprawia, że 

zstępują na nią Jego światła, aby [to ziarno] się zakorzeniło i wytworzyło 

roślinę. A nawet Ojciec naprawdę przygotowuje duchy dzieci – ze względu na 

wiek lub ze względu na wolę – ażeby poznały prawdę, a Ja żebym miał radość 

dzięki ich wierze.» 

130. JEZUS PRACUJE JAKO STOLARZ DLA WDOWY W KOROZAIN 

Napisane 31 sierpnia 1945. A, 6323-6328 

Jezus pracuje z przyjemnością w pracowni stolarskiej. Właśnie kończy koło. 

Dziecko, szczuplutkie i smutne pomaga Mu, przynosząc tę lub tamtą rzecz. 

Manaen – świadek bezczynny, lecz pełen podziwu – siedzi na ławce przy murze. 

Jezus zdjął Swą piękną lnianą szatę. Ubrał inną, ciemną, nie należącą do Niego i 

dlatego sięgającą Mu do połowy łydek. To szata robocza, czysta, lecz połatana, 

jest być może po zmarłym stolarzu. 

Jezus uśmiechami i dobrym słowem zachęca dziecko, ucząc je, co trzeba zrobić, 

żeby doprowadzić klej we właściwe miejsce, żeby wypolerować ścianki kufra.  

«Szybko to skończysz, Nauczycielu» – odzywa się Manaen, wstając i dotykając 

palcem gzymsów ukończonego kufra, który dziecko nabłyszcza przy pomocy 
jakiegoś płynu. 

«Był już prawie skończony!...»  

«Chciałbym go mieć... tę pracę, którą Ty wykonałeś... Przybył już jednak kupiec, 

który – jak się wydaje – ma [do niego] prawa... Zawiodłeś go. Miał nadzieję 

wziąć wszystko, aby sobie wynagrodzić odrobinę pożyczonych pieniędzy. 

Zamiast tego bierze tylko własne rzeczy... i to wszystko. Gdyby to był chociaż 

ktoś, kto w Ciebie wierzy, miałyby one dla niego wartość nieskończoną. Ale 
słyszałeś go?...» 

«Zostaw go. Zresztą jest tutaj drewno i niewiasta będzie bardzo szczęśliwa, 

jeśli użyje się go z korzyścią. Zamów u Mnie kufer, a zrobię ci go...» [– mówi 

Jezus.] 

«Naprawdę, Nauczycielu? Masz więc zamiar dalej pracować?» 

«Aż skończy się drewno. Jestem sumiennym pracownikiem» – mówi [Jezus] 

mocno się uśmiechając. 

«Skrzynia wykonana przez Ciebie!... O! Jakaż świętość!! Ale co ja do niej 

włożę?» 

«Wszystko, co zechcesz, Manaenie. To będzie tylko skrzynia.» 

«Ale wykonana przez Ciebie!...» 

«I cóż? Ojciec stworzył człowieka, On uczynił wszystkich ludzi. A jednak co 

człowiek włożył w siebie i co wkładają tam inni ludzie?» – Jezus mówi i pracuje, 
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szukając to tu, to tam potrzebnych Mu narzędzi, mocuje zacisk, wierci, hebluje, 

przykręca, zależnie od potrzeb. 

«Grzech tam włożyliśmy. To prawda...» 

«Widzisz! Wierz w to, że człowiek stworzony przez Boga jest o wiele większy 

niż skrzynia wykonana przeze Mnie. Nie mylmy nigdy przedmiotu i działania. Z 
Mojej pracy uczyń relikwię dla twego ducha.» 

«Co to znaczy?» 

«To znaczy: daj twemu duchowi naukę, która wypływa z tego, co czynię.» 

«Twoja miłość, Twoja pokora, Twoja pracowitość, zatem... Te cnoty, tak?» 

«Tak. I ty czyń to samo w przyszłości.» 

«Dobrze, Nauczycielu, ale zrobisz dla mnie skrzynię?» 

«Zrobię. Uważaj jednak, ponieważ wciąż widzisz w niej relikwię, każę ci za nią 

odpowiednio zapłacić. Przynajmniej raz będzie można powiedzieć, że też byłem 

zachłanny na pieniądze... Ale ty wiesz, dla kogo są te pieniądze... Dla tych 
sierot...» 

«Proś mnie o co chcesz, a dam Ci to. Przynajmniej będę miał usprawiedliwienie 

dla mojego lenistwa, podczas gdy Ty, Syn Boży, pracujesz.» 

«Powiedziano: “Będziesz spożywał chleb zroszony potem twego czoła.”» 

«Ależ to jest powiedziane o człowieku, który zawinił. Nie o Tobie!» 

«O! Pewnego dnia Ja będę Winnym i będę miał na Sobie wszystkie grzechy 

świata. Wezmę je ze Sobą przy Moim pierwszym odejściu.» 

«I sądzisz, że świat nie będzie więcej grzeszył?» 

«Powinno tak [być]... On jednak zawsze będzie grzeszył. Z tego właśnie 

powodu ciężar, który będę mieć na Sobie, stanie się tak wielki, że zmiażdży Mi 

serce. Będę bowiem miał [na Sobie] wszystkie grzechy popełnione od Adama aż 

do tej godziny i od tej godziny aż do końca wieków. Wynagrodzę za wszystkie 
grzechy ludzi.» 

«A człowiek nie zrozumie Cię i wciąż nie będzie Cię kochał... Czy sądzisz, że 

Korozain nawróci się przez to milczące i święte pouczenie, jakie właśnie dajesz 
Twoją pracą podjętą po to, by wspomóc tę rodzinę?» 

«Nie. Ono powie: “Chciał pracować, żeby spędzić czas i zarobić pieniądze”. Nie 

miałem już pieniędzy. Wszystko rozdałem. Zawsze wszystko rozdaję, aż do 

ostatniego najdrobniejszego grosza. Pracowałem więc po to, żeby dać 
pieniądze.» 

«A jedzenie dla Ciebie i Mateusza?» 

«Bóg się o to zatroszczy.» 

«Ty jednak dałeś nam jeść.» 

«To prawda.» 

«Jak to zrobiłeś?» 
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«Zapytaj o to pana domu.» 

«Z pewnością zapytam go, jak tylko wrócimy do Kafarnaum.» 

Jezus uśmiecha się spokojnie sam do siebie. Przez jakiś czas panuje milczenie. 

Słychać jedynie skrzypienie imadła ściskającego dwie części koła. Potem 
Manaen pyta: 

«Co zamierzasz robić przed szabatem?» 

«Iść do Kafarnaum i czekać na apostołów. Ustaliliśmy, że w każdy piątek 

wieczorem zgromadzimy się i pozostaniemy razem w dniu szabatu. Potem 

wydam polecenia. A jeśli Mateusz będzie zdrowy, będzie sześć par 
ewangelizatorów. Jeśli nie... Czy chcesz iść z nimi?» 

«Wolę zostać z Tobą, Nauczycielu... Pozwolisz, że udzielę Ci pewnej rady?» 

«Mów. Jeśli jest słuszna, przyjmę ją.» 

«Nie zostawaj nigdy całkiem sam. Masz wielu wrogów, Nauczycielu.» 

«Wiem o tym. Ale czy sądzisz, że apostołowie zrobią coś wielkiego w chwili 

niebezpieczeństwa?» 

«Myślę, że oni Cię kochają...» [– odpowiada Manaen.] 

«Oczywiście, ale to byłoby bezużyteczne. Gdyby nieprzyjaciele postanowili się 
Mnie pozbyć, przybyliby z posiłkami o wiele większymi niż apostołowie.» 

«Nieważne. Nie zostawaj sam.» 

«Za dwa tygodnie przyłączy się do Mnie wielu uczniów. Przygotowuję ich, żeby 

ich także wysłać [z misją] ewangelizowania. Już nie będę sam. Bądź spokojny.» 

W czasie ich rozmowy podchodzi wielu ciekawskich z Korozain. Zbliżają się, 

rzucają okiem, a potem odchodzą, nic nie mówiąc. 

«Dziwią się, że Cię widzą przy pracy.» 

«Tak. Nie potrafią jednak zdobyć się na tyle pokory, żeby powiedzieć: “Daje 

nam lekcję”. Najlepsi, jakich tu miałem, są z uczniami – z wyjątkiem starca, 

który umarł. Nieważne. Lekcja zawsze jest lekcją.» 

«Co powiedzą apostołowie, kiedy dowiedzą się, że pracujesz?» 

«Jest ich jedenastu, bo Mateusz już się wypowiedział. Będzie jedenaście 

różnych zdań i w większości przeciwnych. Ale to stanie się okazją do pouczenia 
ich.» 

«Pozwolisz mi być przy Twoim nauczaniu?» 

«Jeśli ty zechcesz zostać...» 

«Ależ ja jestem uczniem, a oni – to apostołowie!» 

«To co zrobi dobrze apostołom, będzie też pożyteczne dla ucznia.» 

«Oni jednak będą skrępowani, kiedy w mojej obecności wytkniesz im brak 

sprawiedliwości.» 
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«To będzie pożyteczne dla ich pokory. Zostań, pozostań, Manaenie. Chętnie 

zatrzymam cię przy Sobie.» 

«A ja chętnie zostanę.» 

Wchodzi wdowa, mówiąc: 

«Posiłek jest gotowy, Nauczycielu. Ty zbytnio się trudzisz...» 

«Zarabiam na chleb, niewiasto. Poza tym... Oto inny klient. On też chce 

skrzynię... I płaci dobrze. Opustoszeje miejsce na drewno» – mówi Jezus, 

zdejmując podarty fartuch, który miał z przodu. Wychodzi, żeby się umyć w 
miednicy, którą kobieta zaniosła do ogrodu. 

[Niewiasta] z jednym ze swoich niepewnych uśmiechów, które rozkwitają po 

długim okresie płaczu, mówi: 

«Schowek na drewno – pusty... ale dom pełen Twojej obecności i serce pełne 

pokoju... Już nie lękam się jutra, Nauczycielu. I nie obawiaj się, że moglibyśmy 
o Tobie zapomnieć.» 

Wchodzą do kuchni i wizja się kończy.  

131. «MIŁOŚĆ JEST TAJEMNICĄ I PRZYKAZANIEM CHWAŁY»  

Napisane 1 września 1945. A, 6328-6342 

Jezus w towarzystwie Manaena wychodzi z domu wdowy:  

«Pokój tobie i twoim [bliskim]. Po szabacie spotkamy się znowu. Żegnaj, mały 

Józefie. Jutro odpocznij i baw się. Potem jeszcze Mi pomożesz. Dlaczego 
płaczesz?» – pyta. 

«Boję się, że już nie wrócisz...» 

«Ja zawsze mówię prawdę. Tak bardzo ci przykro, że odchodzę?» 

Dziecko potwierdza głową. Jezus głaszcze chłopca i mówi: 

«Jeden dzień szybko minie. Jutro zostaniesz z twoją matką i braćmi. Ja zaś 

będę przebywał z Moimi apostołami i będę z nimi rozmawiał. W tych dniach 

mówiłem do ciebie, aby cię nauczyć pracować. Teraz ich odnajdę, żeby ich 

pouczyć, jak mają nauczać i być dobrymi. Ze Mną nie byłoby ci przyjemnie, 
samo dziecko pomiędzy [dorosłymi] mężczyznami.» 

«O! Cieszyłbym się, bo byłbym z Tobą.» 

«Zrozumiałem. Niewiasto, twój syn zachowuje się jak wielu – i to tych 

najlepszych: nie chce Mnie opuścić. Czy powierzyłabyś Mi go do pojutrza?» 

«O! Panie! Oddałabym Ci ich wszystkich! Z Tobą są bezpieczni jak w niebie... a 

to dziecko było najwięcej przy swoim ojcu i zbyt wiele cierpiało. On znajdował 

się tutaj w chwili... Widzisz? On tylko płacze i tęskni. Nie płacz, mój synu. 

Zapytaj Pana, czy nie jest prawdą to, co mówię. Nauczycielu, aby go pocieszyć, 

cały czas mówię, że jego ojciec nie zginął, lecz że odszedł tylko na jakiś czas 
daleko od nas.» 

«To prawda. Jest dokładnie tak, jak mówi ci twoja matka, mały Józefie.» 
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«Ale odnajdę go dopiero, kiedy umrę. A przecież jestem jeszcze mały. A jak 

długo będę musiał czekać, jeśli będę taki stary, jak Izaak?» 

«Biedne dziecko! Przecież czas płynie szybko.» 

«Nie, Panie. To od trzech tygodni nie mam ojca i wydaje mi się, że to tak długo, 

tak długo!... Nie mogę się bez niego obejść...» – płacze cicho, z głębokim 
smutkiem. 

«Widzisz? On jest wciąż taki... Tym bardziej że nic nie potrafi go zająć. Szabat 

to udręka. Boję się, że umrze...» 

«Nie. Mam innego [chłopca], bez ojca i bez matki. Był wychudzony i smutny. 

Teraz przy dzielnej niewieście z Betsaidy – i mając pewność, że nie został 

odłączony [na zawsze] od swych bliskich – rozwinął się duchowo i fizycznie. Tak 

samo będzie z twoim [synem] – dzięki temu, co mówię, i dzięki temu, że czas 

jest wielkim lekarzem... a także dlatego, że kiedy zobaczy, że jesteś 

spokojniejsza o codzienny chleb, on też będzie spokojniejszy. Żegnaj, niewiasto. 

Słońce zachodzi i muszę odejść. Chodź, Józefie. Pożegnaj się z twoją matką, z 
braćmi i babcią, a potem dogoń Mnie.» 

Jezus odchodzi. 

«A teraz co powiesz apostołom?» [– pyta Manaen.] 

«Że mam jednego ucznia dawnego i jednego nowego.» 

Idą przez Korozain, ożywione tłumem ludzi. Grupa mężczyzn zatrzymuje 

Jezusa: 

«Dokąd idziesz? Nie zostajesz na szabat?» 

«Nie. Idę do Kafarnaum.» 

«Nie powiedziałeś ani słowa przez cały tydzień. Czyż nie jesteśmy godni Twego 

słowa?» 

«Czy przez sześć dni nie dałem wam najlepszego słowa?» 

«Kiedy? Komu?» 

«Wszystkim. Przy warsztacie stolarza. Przez całe dnie głosiłem wam, że trzeba 

kochać bliźniego i pomagać mu na wszelkie sposoby – szczególnie gdy chodzi o 

słabych, jakimi są sieroty i wdowy. Żegnajcie, ludzie z Korozain. Rozważajcie 
przez szabat pouczenie, jakiego wam udzieliłem.» 

Jezus udaje się w drogę, pozostawiając bez słowa mieszkańców [miasta]. 

Dziecko jednak, które dołącza do Jezusa, rozbudza ciekawość, więc na nowo 

odzywają się do Jezusa, zatrzymując Go: 

«Zabierasz syna wdowy? Dlaczego?» 

«Aby go nauczyć wiary w to, że Bóg jest Ojcem i że w Bogu odnajdzie 

utraconego ojca. I także, żeby był tutaj ktoś, kto wierzy [we Mnie], w miejsce 
starego Izaaka.» 

«Wśród Twoich uczniów jest trzech z Korozain.» 

«Wśród Moich [uczniów]. Ale nie tutaj. On zaś będzie tutaj. Żegnajcie.»  
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I trzymając za rękę dziecko, idące pomiędzy Nim a Manaenem, spiesznie udaje 

się poprzez pola w kierunku Kafarnaum, cały czas rozmawiając z Manaenem. 

Dochodzą do Kafarnaum, dokąd wrócili już apostołowie. Siedząc na tarasie, w 

cieniu altany, wokół Mateusza, opowiadają swemu towarzyszowi, który jeszcze 

nie wyzdrowiał, co robili. Odwracają się, słysząc lekki odgłos sandałów na 

schodach, i widzą jasną głowę Jezusa, który stopniowo wyłania się zza murku 

tarasu. Uśmiecha się. Biegną do Niego... i zatrzymują się, osłupiali, widząc za 

Jezusem ubogie dziecko. Wchodzi też Manaen, dostojny w swej szacie z białego 

lnu, która jeszcze bardziej podkreśla piękno jego kosztownego pasa. Lniany 

płaszcz o barwie płomiennej czerwieni tak błyszczy, że wydaje się, iż jest z 

jedwabiu. Jest lekko przymocowany do ramion po to, żeby tworzyć z tyłu rodzaj 

trenu. Nakrycie głowy z batystu podtrzymuje delikatny złoty diadem. To ryta 

blaszka, która przecina pośrodku jego szerokie czoło, nadając mu wygląd jakby 

egipskiego króla. Jego obecność powstrzymuje lawinę pytań, które jasno widać 

w ich oczach. Po wzajemnych powitaniach, siedząc teraz blisko Jezusa, 
apostołowie zadają pytanie: 

«A on?» – wskazują chłopca. 

«To Moja ostatnia zdobycz: mały Józef, stolarz – jak duży Józef, który był Mi 

ojcem. Jest Mi więc bardzo drogi, tak jak Ja jestem jemu drogi. Prawda, 

chłopcze? Chodź tutaj, żebym cię przedstawił Moim przyjaciołom, o których tak 

wiele słyszałeś. Ten, to Szymon Piotr: najlepszy człowiek dla dzieci, jaki 

istnieje. Ten to Jan: wielkie dziecko, które będzie ci mówić o Bogu nawet w 

czasie zabawy. A ten to Jakub, jego brat, poważny i dobry jak starszy brat. Ten 

to Andrzej, brat Szymona Piotra, zaraz się z nim zaprzyjaźnisz, bo jest łagodny 

jak baranek. A potem jest Szymon Zelota. On tak bardzo kocha dzieci, które nie 

mają ojców, że – tak myślę – obszedłby całą ziemię, żeby je znaleźć, gdyby nie 

był ze Mną. Potem jest Judasz, syn Szymona, a z nim Filip z Betsaidy i Natanael. 

Widzisz, jak na ciebie patrzą? Oni mają dzieci, oni także, i kochają dzieci. A ci 

dwaj, to Moi bracia: Jakub i Juda. Kochają wszystko, co Ja kocham, więc 

pokochają i ciebie. Teraz chodźmy odnaleźć Mateusza, którego boli noga, a 

jednak nie żywi urazy do dzieci, które – bawiąc się nierozważnie – cisnęły w 
niego ostrym kamieniem. Prawda, Mateuszu?» 

«O, tak, Nauczycielu! Czy to syn wdowy?» 

«Tak. Jest bardzo dzielny, ale było mu bardzo smutno.» 

«O! Biedne dziecko! Zawołam małego Jakuba i będziesz się z nim bawił» [– 

mówi] Mateusz i, głaszcząc go, przyciąga go do siebie. 

Jezus kończy przedstawianie na Tomaszu, który – jako człowiek praktyczny – 

dopełnia [powitania] ofiarowując dziecku kiść winogron, zerwaną z pergoli.  

«Teraz jesteście już przyjaciółmi» – kończy Jezus, siadając ponownie. 

Dziecko zaś zjada winogrona, rozmawiając z Mateuszem, który zatrzymuje je 

przy sobie. 

«Ale gdzież Ty byłeś całkiem sam przez cały tydzień?» 

«W Korozain, Szymonie, synu Jony.» 

«To wiem. Ale co tam robiłeś? Poszedłeś do Izaaka?» 

«Izaak Starszy nie żyje.» 

«A więc?» 
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«Czy Mateusz ci nie powiedział?» 

«Nie. Powiedział tylko, że poszedłeś do Korozain, nazajutrz po naszym 

odejściu.» 

«Mateusz jest lepszy od ciebie. On potrafi milczeć, a ty nie umiesz pohamować 

twojej ciekawości.» 

«Nie mojej, lecz wszystkich» [– tłumaczy się Piotr.] 

«No dobrze. Poszedłem do Korozain, żeby głosić miłość czynem.» 

«Miłość – czynem? Co to oznacza?» – pyta wielu. 

«W Korozain jest wdowa z pięciorgiem dzieci i chorą staruszką. Mąż umarł 

nagle przy warsztacie, zostawiając po sobie nędzę i nie skończone prace. 

Korozain nie potrafiło znaleźć odrobiny litości dla tej nieszczęśliwej rodziny. 
Poszedłem więc skończyć prace i...» 

Powstaje straszliwe zamieszanie. Ten pyta, tamten protestuje, inny zrzędzi na 

Mateusza, że na to pozwolił, ktoś podziwia, ktoś krytykuje. Jednakże 

krytykujący i protestujący stanowią większość. Jezus czeka, aż nawałnica minie 
– tak jak się wznieciła – i mówi, żeby dać odpowiedź: 

«I powrócę tam pojutrze i będę tak czynił, aż skończę. I chcę mieć nadzieję, że 

przynajmniej wy zrozumiecie. Korozain jest jak zamknięte ziarno, pozbawione 

kiełka. Obyście wy, przynajmniej wy, byli ziarnami, posiadającymi kiełek. 

Chłopcze, podaj Mi orzech, który dostałeś od Szymona, i posłuchaj Mnie, ty 

także. 

Widzicie ten orzech? Biorę go, ponieważ nie mam innych nasion pod ręką, ale 

żeby pojąć przypowieść pomyślcie o nasionach sosen lub palm, o nasionach 

najtwardszych, na przykład – drzew oliwnych. Są zamkniętymi szkatułkami bez 

szczelin, bardzo twardymi, jakby ze spoistego drewna. Wydają się magicznymi 

szkatułami, które jedynie gwałtowna siła może otworzyć. A przecież, jeżeli 

jedno z nich spadnie na ziemię – choćby tylko na powierzchnię ziemi – a 

przechodzień, stąpając po nim, zakopie je akurat w takim stopniu, żeby się 

usadowiło w ziemi, co się dzieje? Otóż opancerzona szkatułka otwiera się i 

wypuszcza korzenie i listki. Jak to robi sama? My musimy bić mocno młotkiem, 

żeby poradzić sobie [z jej rozbiciem], a tu tymczasem – o własnych siłach, bez 

uderzeń – skorupa się otwiera. Czyżby to ziarno było magiczne? Nie. Ono ma we 

wnętrzu miąższ. O, to coś słabego w porównaniu z twardą łupiną! A przecież 

odżywia on coś jeszcze mniejszego: kiełek. I to on staje się dźwignią, która 

forsuje, otwiera i wydaje roślinę z korzeniami i liśćmi. Spróbujcie włożyć do 

ziemi orzechy, a potem czekajcie. Ujrzycie, że niektóre wykiełkują, inne – nie. 

Wyjmijcie te, które nie wyrosły, otwórzcie je przy pomocy młotka, a ujrzycie, że 

to łupiny puste. Skorupy zatem nie otwierają się z powodu wilgoci gleby i 

ciepła. Lecz to miąższ – a raczej dusza miąższu: kiełek – pęczniejąc, spełnia rolę 
dźwigni i otwiera [łupinę]. 

Oto przypowieść. Zastosujmy ją do nas. 

Cóż uczyniłem, czego czynić nie należało? Czyżbyśmy więc jeszcze tak mało się 

rozumieli, że nie pojmujecie, iż obłuda jest grzechem, a słowo – tylko wiatrem, 

jeśli czyn nie nadaje mu mocy? Cóż zawsze wam powtarzałem? “Miłujcie się 

wzajemnie. Miłość to przykazanie i tajemnica chwały”. A Ja, który nauczam, 

mam być pozbawiony miłości? [Miałbym] dawać wam przykład nauczyciela - 
kłamcy? Nie, nigdy! 
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O, Moi przyjaciele. Nasze ciało to twardy orzech. W tym twardym orzechu jest 

zamknięty miąższ: dusza. W niej zaś znajduje się złożony przeze Mnie kiełek. 

Jest on uczyniony z różnorodnych składników, lecz głównym jest miłość. To ona 

spełnia zadanie dźwigni dla otwarcia łupiny i uwolnienia ducha z ucisków 

materii, jednocząc go z Bogiem, który jest Miłością. Miłości nie [okazuje się] 

samymi tylko słowami i pieniędzmi. Miłuje się samą miłością. I niech to wam się 

nie wyda grą słów. Ja nie miałem pieniędzy, a słowa nie wystarczały w tym 

wypadku. Było tam siedem osób na skraju głodu i trwogi. Rozpacz wysuwała 

swe czarne pazury, żeby pochwycić i zatopić. Ludzie w obliczu tego nieszczęścia 

oddalili się, twardzi i egoistyczni. Wydawali się nie rozumieć słów Nauczyciela. 

Nauczyciel ewangelizował za pomocą dzieł. Byłem zdolny i wolny, aby to 

uczynić. Miałem też obowiązek kochać, za wszystkich ludzi, tych nieszczęsnych, 

których świat nie miłuje. To wszystko właśnie uczyniłem. Czy jeszcze możecie 

Mnie krytykować? A może to Ja powinienem was krytykować w obecności 

ucznia, który nie zgorszył się i poszedł tam, gdzie były trociny i wióry, żeby nie 

opuścić Nauczyciela? Jestem tego pewien, że bardziej przekonał się do Mnie, bo 

widział Mnie pochylonego nad drewnem, niż gdyby Mnie zobaczył na tronie. 

[Miałbym robić wam wymówki] w obecności dziecka, które poznało, kim jestem, 

pomimo swej niewiedzy, przytłoczenia nieszczęściem i absolutnego braku 

wiedzy o tym, kim rzeczywiście jest Mesjasz? 

Nic nie mówicie? Nie zadręczajcie się jednak, kiedy podnoszę głos, żeby 

wyprostować zbłąkane myśli. Czynię to z miłości. Włóżcie jednak w siebie 

ziarno, które uświęca i które otwiera [łupinę] orzecha, w przeciwnym bowiem 

razie staniecie się istotami bezużytecznymi. To, co Ja robię, i wy powinniście 

być gotowi czynić. Z miłości do bliźniego, aby doprowadzić duszę do Boga, 

żadna praca nie powinna wam ciążyć. Praca, jakakolwiek by nie była, nigdy nie 

jest upokarzająca. Upokarzające są działania nikczemne, fałsz, kłamliwe 

doniesienia, zatwardziałość, czyny niesprawiedliwe, lichwa, oszczerstwa, 

rozwiązłość.  

To właśnie dręczy człowieka. A jednak czynią to bez zawstydzenia się nawet ci, 

którzy chcą mówić o sobie jako o doskonałych i którzy z pewnością zgorszyli 

się, widząc Mnie pracującego piłą i młotkiem. O! Och! Młotek! Ten pogardzany 

młotek – kiedy służy do wbijania gwoździ do drewna dla wykonania przedmiotu 

mogącego zapewnić pokarm sierotom – jakże staje się szlachetny! Młotek nie 

mający w sobie nic szlachetnego – kiedy jest w Moich rękach, używany dla 

świętego celu – nie będzie już nieszlachetny. Jakże będą go chcieli posiadać 
wszyscy ci, którzy teraz gotowi są krzyczeć, zgorszeni z jego powodu! 

O! Człowieku, stworzenie, któreś powinno być światłem i prawdą, jaką jesteś 

ciemnością i kłamstwem! Wy jednak, przynajmniej wy pojmijcie, czym jest 

Dobro, czym jest Miłość i czym – Posłuszeństwo! Zaprawdę powiadam wam, że 

wielu jest faryzeuszy i nie brak ich pośród tych, którzy Mnie otaczają...» 

«Nie, Nauczycielu. Nie mów tak! My... to dlatego, że Cię kochamy, nie chcemy 

pewnych rzeczy!...» 

«To dlatego, że jeszcze nic nie zrozumieliście. Mówiłem wam już o Wierze i o 

Nadziei. Sądziłem, że nie potrzeba nowego pouczenia o Miłości, gdyż tak ją 

wydzielam, że powinniście nią być przesyceni. Tymczasem widzę, że znacie ją 

tylko z nazwy, nie rozumiejąc jej natury ani formy. W taki sam sposób znacie 
księżyc. 

[por. Mt 11,28-30] 

Czy pamiętacie dzień, kiedy mówiłem wam, że Nadzieja jest jak poprzeczne 

ramię słodkiego jarzma, które podtrzymuje Wiarę i Miłość, i że ona jest 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-11.htm#28
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szubienicą ludzkości i tronem zbawienia? Tak? Ale nie zrozumieliście Moich 

słów. Dlaczego nie prosiliście Mnie o ich wyjaśnienie? Daję wam je. To jarzmo, 

gdyż ono zmusza człowieka do uniżenia swej głupiej pychy pod ciężarem prawd 

wiecznych – to szubienica dla tej pychy. Człowiek, który pokłada ufność w Bogu, 

swym Zbawcy, z konieczności upokarza swą pychę, która chciałaby jego samego 

ogłosić “bogiem”. Uznaje, że on jest niczym, a Bóg – wszystkim; że on - 

człowiek jest prochem, który przemija, a Bóg jest wiecznością, która podnosi 

proch do najwyższego poziomu, dając mu nagrodę wieczną. Człowiek przybija 

się do świętego krzyża, żeby osiągnąć Życie. Jest przybity przez płomienie 

Wiary, Miłości, a ku Niebu wznosi go Nadzieja, która znajduje się pomiędzy tymi 

dwiema [cnotami]. Zapamiętajcie to pouczenie: gdy brak Miłości, tron jest bez 

światła, a ciało, nie przybite z jednej strony, chyli się w kierunku błota, gdyż nie 

widzi już Nieba. I tak unicestwia się zbawcze działanie Nadziei, i dochodzi do 

tego, że bezowocną staje się sama Wiara, gdyż oderwanie od dwóch z trzech 
cnót teologalnych powoduje, że wpada się w osłabienie i śmiertelny chłód. 

Nie odrzucajcie Boga, nawet w najmniejszych sprawach. Odrzucaniem zaś Boga 

jest odmawianie pomocy bliźniemu z powodu pogańskiej pychy. 

Moja Doktryna jest jarzmem, które sprawia, że grzeszna ludzkość zgina się. Ona 

jest młotem, który kruszy twardą łupinę, żeby z niej uwolnić ducha. To jarzmo i 

młot, tak. Kto jednak ją przyjmuje, ten nie odczuwa zmęczenia, wywoływanego 

przez inne ludzkie doktryny i wszelkie inne ludzkie rzeczy. Kto pozwala w siebie 

uderzać, ten nie odczuwa bólu rozkruszania jego ludzkiego ja, lecz doznaje 

uczucia uwalniania. Dlaczego usiłujecie się od tego uwolnić, żeby to zastąpić 

przez wszystko, co jest ołowiem i bólem? Wszyscy macie swoje bóle i 

utrapienia. Cała ludzkość przeżywa boleści i trudności, które czasem 

przewyższają siły ludzkie, począwszy od dziecka aż po starca. Ten [chłopiec] już 

niesie na swych małych ramionach wielkie brzemię, sprawiające, że się [pod 

nim] ugina, a jego wargi pozbawia dziecięcego uśmiechu, a jego umysł – 

beztroski. [Starzec zaś] chyli się ku grobowi ze wszystkimi swymi upadłymi 

złudzeniami i trudami oraz z ciężarem i zranieniami swego długiego życia. 

Jednak w Mojej Nauce i w Mojej Wierze znajduje się ulga dla przygniecionych 

tymi ciężarami. To dlatego nazywa się ją “Dobrą Nowiną”. Kto ją przyjmie i kto 

jej słucha, będzie błogosławiony już na tej ziemi, gdyż ulgę przyniesie mu Bóg 

oraz Cnoty, dzięki którym jego droga będzie łatwiejsza i bardziej świetlista. One 

będą jak kochające siostry, które – trzymając go za rękę, z zapalonymi lampami 

– oświetlą mu drogę i życie. Będą mu wyśpiewywać wieczne obietnice Boga aż 

do chwili, w której człowiek przebudzi się w Raju, zostawiając zmęczone ciało, 
upadłe w spokoju na ziemię. 

O, ludzie, dlaczego chcecie być zmęczeni, zrozpaczeni, utrudzeni, zniechęceni, 

przygnębieni, skoro możecie być odciążeni i pocieszeni? Dlaczego i wy, Moi 

apostołowie, chcecie odczuwać zmęczenie misją, jej trudność, jej surowość, gdy 

tymczasem – posiadając ufność dziecka – moglibyście mieć tylko radosną 

gorliwość, promienną łatwość dla wypełnienia [misji]? Zrozumielibyście i 

odczuli, że ona jest surowa jedynie dla zatwardziałych, nie znających Boga. Dla 

tych zaś, którzy są Mu wierni, jest jak matka, która podtrzymuje w drodze, 

wskazując niepewnym stopom swego dziecka kamienie i ciernie, gniazda węży i 
rowy, aby je poznało i nie zginęło w nich. 

W tej chwili jesteście zmartwieni. Wasze przygnębienie miało na początku 

[powód] niezbyt chlubny! Najpierw bowiem przygnębiła was Moja pokora, 

[którą uznaliście] za zbrodnię wobec Mnie samego. Potem zmartwiliście się, 

gdyż zrozumieliście, że Mnie zasmuciliście i że przez to daleko wam jeszcze do 

doskonałości. Jednak [tylko] u niewielu z was to zmartwienie nie łączy się z 

pychą. Pychę rani stwierdzenie, że jeszcze jesteście niczym, gdy tymczasem – z 

powodu pychy – chcielibyście być doskonałymi. Niech będzie w was tylko 
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pokora chętna do przyjęcia wyrzutu oraz uznania, że się myliliście. 

Przyrzeknijcie sobie w sercach chęć [zdobycia] doskonałości dla celu 

ponadludzkiego. A potem przyjdźcie do Mnie. Ja was poprawiam, lecz rozumiem 
was i współczuję wam. 

Przyjdźcie do Mnie, wy, apostołowie! Przyjdźcie do Mnie, wy wszyscy, ludzie, 

którzy cierpicie z powodu boleści materialnych, boleści moralnych, boleści 

duchowych! Te ostatnie są doznawanym przez was bólem, że nie potrafiliście 

uświęcić się tak, jak chcieliście, z miłości do Boga, pilnie, bez powracania do 

Zła. Droga uświęcenia jest długa i tajemnicza. Czasem przemierzana jest bez 

świadomości podróżującego, który porusza się w ciemnościach, ze smakiem 

trucizny w ustach, i sądzi, że nie posuwa się naprzód i nie pije niebiańskiego 
napoju. Nie wie on, że i ta ślepota duchowa to też element doskonałości. 

Błogosławieni ci, trzykroć błogosławieni, którzy posuwają się nadal naprzód, 

choć nie cieszą się światłem i słodyczami; którzy nie przestają [iść], chociaż nic 

nie widzą i nie słyszą; którzy nie zatrzymują się, mówiąc: “Nie pójdę naprzód, 

dopóki Bóg nie udzieli mi Swoich rozkoszy.” Powiadam wam: najciemniejsza 

droga stanie się nagle bardzo jasna i ukaże niebiańskie krajobrazy. Trucizna – 

po odebraniu smaku wszelkim rzeczom ludzkim – zamieni się w słodycz Raju dla 

tych odważnych, którzy powiedzą zaskoczeni: “Jak to? Dlaczego dla mnie taka 

słodycz i taka radość?” To dlatego, że wytrwali. Bóg sprawi, że już na tej ziemi 

będą się radować tym, co jest w Niebie. 

Aby wytrwać, przyjdźcie do Mnie, wy, którzy jesteście zmęczeni i utrudzeni; wy, 

apostołowie, i wy, wszyscy ludzie, którzy szukacie Boga, którzy płaczecie z 

powodu bólu spotykanego przez was na ziemi, wyczerpującego was w 

samotności. Ja was pokrzepię. Weźcie Moje jarzmo. To nie jest brzemię. To 

podpora. Przyjmijcie Moją Naukę, jakby to była umiłowana małżonka. 

Naśladujcie waszego Nauczyciela, który nie ogranicza się do wychwalania jej, 

lecz wykonuje to, czego naucza. Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i 

pokorny sercem. Znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, gdyż łagodność i 

pokora zapewniają królestwo na ziemi i w Niebie. Już wam powiedziałem, że 

prawdziwi zwycięzcy pośród ludzi to ci, którzy zdobywają je miłością, a miłość 

zawsze jest łagodna i pokorna. Nigdy nie dam wam do wykonania czegoś, co 

przekraczałoby wasze siły, gdyż kocham was i chcę was mieć ze Mną w Moim 

Królestwie. Weźcie więc Mój znak oraz Moją szatę. Starajcie się upodobnić do 

Mnie i być takimi, jak was uczę przez Moją Naukę. Nie lękajcie się, gdyż Moje 

jarzmo jest słodkie i jego ciężar lekki, nieskończenie zaś potężna jest chwała, 
jaką będziecie się cieszyć, jeśli pozostaniecie wierni. Nieskończona i wieczna... 

Teraz was opuszczam. Idę z chłopcem nad jezioro. Znajdzie przyjaciół... Potem 

połamiemy się razem chlebem. Chodź, Józefie. Przedstawię ci dzieci, które Mnie 

kochają.»  

132. «SERCE NIE JEST JUŻ OBRZEZANE» 

Napisane 2 września 1945. A, 6343-6363 

[por. Mt 12,22n, Mk 3,22n, Łk 11,14n] [Posądzenie Jezusa o działanie mocą 

Belzebuba] 

[Widzę] ten sam obraz, co w wizji poprzedniej. Jezus pożegnał się z wdową. 

Trzyma cały czas za rękę małego Józefa i mówi do niewiasty: 

«Przed Moim powrotem nikt nie przyjdzie, chyba że jakiś poganin. Ale jeśli ktoś 

przybędzie, zatrzymaj go aż do pojutrza – mówiąc, że z pewnością przyjdę.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#14
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«Tak powiem, Nauczycielu. A jeśli będą chorzy, udzielę im gościny tak, jak mnie 

nauczyłeś.» 

«Żegnaj więc i pokój niech będzie z wami. Chodź, Manaenie.» 

Dzięki tej krótkiej rozmowie pojmuję, że chorzy i nieszczęśliwi przybywali do 

Niego, do Korozain, i że do Jezusowej lekcji pracy dołączyła się lekcja cudu. 

Fakt, że Korozain pozostaje wciąż obojętne, jest znakiem, iż to teren dziki, 

którego nie da się uprawiać. Jezus idzie jednak przez [miasto], pozdrawiając 

tych, którzy Go pozdrawiają, jakby nic się nie stało. Podejmuje na nowo 

rozmowę z Manaenem. Ten zastanawia się, czy odjechać do Macherontu, czy 

pozostać jeszcze przez tydzień... 

...W tym czasie, w domu w Kafarnaum, przygotowują się do szabatu. Nieco 

utykający Mateusz przyjmuje towarzyszy, podaje im wodę i świeże owoce, 

pytając o ich misję. Piotr kręci nosem widząc, że faryzeusze spacerują już blisko 
domu: 

«Chcą nam zatruć szabat. Radziłbym wyjść na spotkanie Nauczycielowi i 

powiedzieć Mu, żeby się udał do Betsaidy, sprawiając zawód tym ludziom.» 

«I sądzisz, że Nauczyciel to zrobi?» – pyta go brat. 

«Poza tym w izbie na dole jest ten biedny nieszczęśnik, który na Niego czeka» – 

zauważa Mateusz. 

«Można by go zawieźć łodzią do Betsaidy, a ja lub ktoś inny poszedłby na 

spotkanie Nauczyciela» – mówi Piotr. 

«Może... może...» – odzywa się Filip, który – mając rodzinę w Betsaidzie – 

chętnie by się tam udał. 

«Tym bardziej, że... Spójrzcie, spójrzcie! Dziś straż jest wzmocniona przez 

uczonych w Piśmie. Chodźcie, nie tracąc czasu. Wy z chorym przejdźcie przez 

ogród i drogą za domem. Zabiorę was łodzią do “Studni przy figowcu”, a ze mną 

– Jakub... Szymon Zelota i bracia Jezusa idą na spotkanie Nauczyciela.» 

«Ja nie pójdę z opętanym» – oświadcza Judasz. 

«Dlaczego? Boisz się, żeby cię demon nie zaatakował?» 

«Nie dokuczaj mi, Szymonie, synu Jony. Powiedziałem, że nie pójdę, więc nie 

pójdę.» 

«Idź więc z kuzynami naprzeciw Jezusowi.» 

«Nie!» [– odpowiada Judasz.] 

«Uff! Idź do łodzi.» 

«Nie.» 

«Ależ, czego ty w końcu chcesz? Jesteś tym, który zawsze wznosi 

przeszkody...» 

«Ja chcę zostać, gdzie jestem: tutaj. Nie boję się nikogo i nie uciekam. Zresztą, 

Nauczyciel nie będzie wam wdzięczny za ten pomysł. Będzie to nowe kazanie 

pełne wyrzutów i nie chcę go cierpieć z powodu was. Wy tam idźcie. Ja zostanę 

tutaj, żeby udzielać informacji...» 
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«Właśnie że nie! Wszyscy albo nikt!» – krzyczy Piotr. 

«Zatem nikt, bo Nauczyciel [już] jest tutaj. Oto nadchodzi» – mówi poważnie 

Zelota, który obserwował drogę. 

Piotr, niezadowolony, mamrocze do siebie. Idzie z innymi na spotkanie Jezusa. 

Po pierwszych powitaniach mówią Mu o opętanym niewidomym i niemym, 
czekającym z rodzicami na Jego przybycie od wielu godzin. 

Mateusz wyjaśnia: 

«Jest jak bezwładny. Rzucił się na puste worki i więcej się nie poruszył. Rodzice 

w Tobie pokładają nadzieję. Chodź wypocząć, a potem mu pomożesz.» 

«Nie. Idę do niego zaraz. Gdzie on jest?» 

«W dolnej izbie, przy piecu. Umieściłem go tam z rodzicami, bo jest wielu 
faryzeuszów i także uczonych w Piśmie. Wyglądają jak stojący na czatach...» 

«Tak, byłoby lepiej nie dawać im tej przyjemności...» – zrzędzi Piotr. 

«Nie ma Judasza, syna Szymona?» – dopytuje się Jezus. 

«Został w domu. On zawsze musi robić co innego niż wszyscy» – narzeka nadal 

Piotr. 

Jezus patrzy na niego, ale nie czyni mu wyrzutów. Śpieszy się do domu, 

powierzając dziecko właśnie Piotrowi. Ten głaszcze je i wyciąga zaraz zza pasa 

piszczałkę, mówiąc: 

«Jedna dla ciebie, druga dla mojego syna. Jutro wieczorem zaprowadzę cię, 

żebyś go zobaczył. Prosiłem pasterza, któremu opowiadałem o Jezusie, żeby mi 
je zrobił.» 

Jezus wchodzi do domu, wita Judasza, który wydaje się bardzo zajęty 

układaniem naczyń. Potem idzie prosto do czegoś w rodzaju spiżarni, niskiej i 
ciemnej, przylegającej do pieca. 

«Wyprowadźcie chorego» – nakazuje Jezus. 

Jeden faryzeusz – który nie jest z Kafarnaum i ma wygląd jeszcze bardziej 

nieprzyjemny niż miejscowi faryzeusze – mówi: 

«To nie jest chory, to opętany.» 

«To też jest choroba, ducha...» 

«Ale jego oczy nie widzą i ma związany język...» 

«To też jest choroba ducha, która rozciąga swe panowanie na członki i na 

organy. Gdybyś Mi pozwolił skończyć, dowiedziałbyś się, co chciałem 

powiedzieć. Gdy jest się chorym i gorączka jest we krwi, to od krwi atakuje ona 
tę lub inną część ciała.» 

Faryzeusz nie wie już, co powiedzieć, więc milczy. Opętanego przyprowadzono 

przed Jezusa. Jest bezwładny – jak to dobrze określił Mateusz – bardzo 

skrępowany przez demona. Ludzie nadciągają w tym czasie licznie. To 

niewiarygodne, jak w godzinach – wydających się czasem wolnym – ludzie 

szybko nadbiegają tam, gdzie można zobaczyć coś ciekawego. Są teraz 

osobistości z Kafarnaum, a pomiędzy nimi czterech faryzeuszy. Jest i Jair, a w 
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kącie – przepraszając, że musi czuwać nad porządkiem – rzymski setnik, z nim 

zaś mieszkańcy innych miejscowości.  

«W imię Boga, opuść te źrenice i język tego człowieka! Ja tego chcę! Uwolnij od 

siebie, [demonie,] to stworzenie! Już nie wolno ci go trzymać. Odejdź!» – woła 
Jezus, wyciągając ręce i rozkazując. 

Cud rozpoczyna się od wściekłego wycia demona, a kończy się krzykiem radości 

uwolnionego, który woła: 

«Synu Dawida! Synu Dawida! Święty i Królu!» 

«Jak on to zrobił, że wie, kim jest Ten, który go uzdrowił?» – pyta uczony w 

Piśmie. 

«Ależ to wszystko jest komedią! Ci ludzie są opłaceni, żeby ją odegrać!» – mówi 

faryzeusz, wzruszając ramionami. 

«Ale przez kogo? Jeśli wolno was zapytać» – odzywa się Jair. 

«Nawet przez ciebie.» 

«A w jakim celu?» [– dopytuje się Jair.] 

«Aby rozsławić Kafarnaum.» 

«Nie poniżaj swego rozumu, wygadując głupstwa i nie plam swego języka 

kłamstwami. Wiesz, że to nieprawda, i powinieneś zrozumieć, że mówisz 

głupstwa. To, co się tutaj stało, zdarzyło się w wielu miejscach Izraela. Zatem 

wszędzie jest ktoś, kto płaci? Naprawdę nie wiedziałem, że w Izraelu prosty lud 

jest tak bardzo bogaty! Wy bowiem ani z pewnością żaden z wielkich za to nie 

płacicie. W takim razie płaci prosty lud, bo jedynie on kocha Nauczyciela.» 

«Ty jesteś przełożonym synagogi i kochasz Go. Jest tutaj Manaen, a w Betanii – 
Łazarz, syn Teofila. Oni nie są prostym ludem» [– odpowiadają faryzeusze.]  

«Oni jednak są uczciwi i ja – też. Nie oszukujemy nikogo, w niczym. A jeszcze 

mniej w sprawach wiary. My nie pozwalamy sobie na to, bo lękamy się Boga i 

zrozumieliśmy, że uczciwość jest tym, co się Bogu podoba.» 

Faryzeusze odwracają się plecami do Jaira i atakują krewnych uzdrowionego:  

«Kto wam powiedział, że macie tutaj przyjść?» 

«Kto? Wielu ludzi, których już uzdrowił... lub ich krewnych.» 

«Ale co wam dali?» 

«Co dali? Pewność, że On go uzdrowi.» 

«Ale czy on był naprawdę chory?» 

«O! Umysły podstępne! Wy sądzicie, że to wszystko jest nieprawdą? Idźcie do 

Gadary i jeśli nie wierzycie, dowiedzcie się o nieszczęściu rodziny Anny, 
małżonki Izmaela.» 

Ludzie z Kafarnaum, oburzeni, wywołują wrzawę, Galilejczycy zaś, przybyli z 

okolic Nazaretu, mówią:  

«A jednak to syn stolarza Józefa!» 
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Mieszkańcy Kafarnaum, wierni Jezusowi, wołają: 

«Nie. On jest tym, za kogo się uważa, i tym, kim Go określił uzdrowiony 

człowiek:” Synem Boga i Synem Dawida”.» 

«Ależ nie pobudzajcie jeszcze bardziej ludu waszymi potwierdzeniami!» – mówi 

uczony w Piśmie z pogardą. 

«Kimże więc On jest według was?» 

«Belzebubem!» 

«O! Języki żmijowe! Bluźniercy! Opętani! Serca ślepe! Zgubo nasza! Chcecie 

nam odebrać nawet radość [posiadania] Mesjasza, co? Lichwiarze! Wyschłe 

krzemienie!» 

Niesamowita wrzawa! 

Jezus, który oddalił się do kuchni, żeby się napić trochę wody, ukazuje się na 

progu akurat na czas, żeby usłyszeć jeszcze raz oklepane i głupie oskarżenie 
faryzeuszy: 

«To zapewne Belzebub, bo demony są Mu posłuszne. Wielki Belzebub, Jego 

ojciec, pomaga Mu i On przegania demony tylko przez działanie Belzebuba, 

księcia demonów.» 

Jezus schodzi po dwóch stopniach progu i idzie prosto naprzód, poważny i 

spokojny, stając dokładnie naprzeciw grupy faryzeuszy i uczonych. Patrząc na 

nich przeszywającym spojrzeniem mówi: 

«Nawet na ziemi widzimy, że królestwo podzielone na przeciwstawne 

stronnictwa staje się wewnętrznie tak słabe, że z łatwością atakuje się je i 

sąsiednie kraje niszczą je, żeby stało się ich niewolnikiem. Także na ziemi 

widzimy, że miasto podzielone na przeciwstawne sobie stronnictwa traci swój 

dobrobyt. Tak samo jest z rodziną, której członków dzieli nienawiść. Rozpada 

się i staje się bezużyteczną stłuczką, nie służącą nikomu i wywołującą śmiech 

współmieszkańców. Zgoda to nie tylko obowiązek, lecz i [wyraz pewnej] 

przebiegłości, gdyż sprawia, że ludzie są niezależni, silni, kochający. To o tym 

powinni myśleć mieszkańcy tego samego kraju, miasta lub członkowie jednej 

rodziny, kiedy z powodu pragnienia osobistej korzyści są kuszeni do podziałów i 

zwalczania się, co jest zawsze niebezpieczne, gdyż przeciwstawia jedne grupy 
innym i niszczy uczucia. 

W istocie ta sama przebiegłość kieruje działaniem tych, którzy są panami 

świata. Przyjrzyjcie się Rzymowi w jego niezaprzeczalnej potędze, tak strasznej 

dla nas. On panuje nad światem, bo jest zjednoczony w tym samym zamiarze, w 

jednym pragnieniu: “panować”. Nawet pomiędzy nimi będą z pewnością 

sprzeczności, antypatie, bunty. A jednak pozostają w głębi. Na powierzchni jest 

jeden blok, bez pęknięć, bez wzburzeń. Oni wszyscy chcą jednego i odnoszą 

sukces, gdyż tego pragną. I tak długo będzie się im udawać, jak długo będą 

chcieć tego samego. Spójrzcie na ten ludzki przykład zespalającej przebiegłości 

i pomyślcie: jeśli dzieci tego wieku są tak [przebiegle zjednoczone], to jak 

będzie [postępował] szatan? Oni dla nas są szatanami, lecz ich pogański 

satanizm jest niczym w porównaniu z doskonałym satanizmem Szatana i jego 

demonów. Tam, w tym królestwie wiecznym, bez wieków, bez końca, nie ma 

granic dla podstępu i złośliwości. Tam sprawia radość szkodzenie Bogu i 

ludziom – oddechem jest szkodzenie. Bolesną radość, jedyną, okrutną z 

przeklętą doskonałością osiąga się przez przenikanie się duchów zjednoczonych 
w jedynym pragnieniu: “szkodzić”. 
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Otóż, jeśli – dla wywołania wątpliwości co do Mojej mocy – chcecie utrzymywać, 

że szatan jest tym, który Mi pomaga, gdyż Ja jestem mniejszym [od niego] 

Belzebubem, czy nie oznacza to, że szatan jest w niezgodzie z samym sobą i ze 

swymi demonami, skoro wyrzuca ich z opętanych? A jeśli jest niezgoda, czy 

jego królestwo będzie mogło przetrwać? Nie, tak nie jest. Szatan jest 

wszystkim, co jest największą chytrością, i on sam sobie nie szkodzi. On 

zamierza rozszerzyć, a nie pomniejszyć swe królestwo w sercach. Jego życie to 

“kraść, niszczyć, kłamać, ranić, mącić.” Kraść dusze Bogu i pokój ludziom. 

Szkodzić stworzeniom Ojca, wywołując Jego wielki smutek. Kłamać, żeby 

sprowadzać na złą drogę. Ranić, żeby się cieszyć. Mącić, gdyż on jest 

Nieporządkiem. Szatan nie może się zmienić. On jest wieczny w swoim bycie i w 
swoich metodach [działania].  

Odpowiedzcie więc na pytanie: jeśli Ja wyganiam demony w imię Belzebuba, w 

czyje imię wasi synowie je wypędzają? Czy chcecie przyznać, że i oni są 

Belzebubami? Otóż jeśli tak powiecie, zobaczą w was oszczerców. A jeśli ich 

świętość będzie tak wielka, że nie zareaguje na wasze oskarżenie, osądzicie 

samych siebie, uznając, że wierzycie w posiadanie wielu demonów w Izraelu. I 

osądzi was Bóg w imieniu synów Izraela oskarżonych o to, że są demonami. 

Dlatego też od kogokolwiek przyjdzie sąd, ci w gruncie rzeczy będą waszymi 

sędziami tam, gdzie sąd nie ulega ludzkim naciskom. I dalej, jeśli prawdą jest, 

że Ja wypędzam demony przez Ducha Bożego, to jest to dowodem, że przyszło 

do was Królestwo Boże i Król tego Królestwa. Ten Król ma moc taką, że żadna 

siła przeciwstawiająca się Jego królowaniu nie może Mu się oprzeć. Dlatego też 

wiążę i zmuszam tych, którzy są uzurpatorami synów Mojego Królestwa, do 

opuszczenia miejsc, jakie zajmują, i do oddania Mi swych zdobyczy, żebym Ja 

mógł je wziąć w posiadanie. Czyż nie tak postępuje ktoś, kto chce wejść do 

domu zamieszkanego przez człowieka silnego, żeby mu odebrać jego dobra, 

uczciwie lub nieuczciwie zdobyte? Tak właśnie czyni. Wchodzi i wiąże. Potem 

rabuje dom. Ja wiążę anioła ciemności, który wziął to, co do Mnie należy, i 

odbieram mu złupione Mi przez niego dobro. I tylko Ja mogę to czynić, gdyż Ja 
jeden jestem Silny, Ojciec przyszłego wieku, Książę Pokoju.» 

«Wyjaśnij nam, co ma oznaczać to, co mówisz: “Ojciec przyszłego wieku”. Czy 

sądzisz, że będziesz żył aż do nowego wieku, albo jeszcze bardziej głupio 

myślisz, że stwarzasz czas, Ty, biedny człowiek? Czas należy do Boga» – mówi 

uczony w Piśmie. 

«I to ty, uczony w Piśmie, Mnie o to pytasz? A więc nie wiesz, że będzie wiek – 

który będzie miał początek, lecz nie będzie miał końca – i to będzie Mój [wiek]? 

To w nim zatryumfuję, gromadząc wokół Mnie tych, którzy są jego synami. Oni 

będą żyć wiecznie jak ten wiek, który stworzę i który już właśnie tworzę, 

przywracając wartość duchowi ponad ciałem i ponad światem, i ponad piekłami, 

które przepędzam, gdyż wszystko mogę.  

Dlatego mówię wam, że ten, kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie i kto ze 

Mną nie gromadzi, ten rozprasza. Ja bowiem jestem Tym, który jest.  

 

[por. Mt 12,31-37, Mk 3,28-29, Łk 12,10] [Grzech przeciwko Duchowi 

Świętemu] 

A ten, kto nie wierzy w to, co już jest prorokowane, grzeszy przeciw Duchowi 

Świętemu, którego słowo było powiedziane przez proroków. [Duch ten] nie jest 

kłamstwem ani błędem i dlatego trzeba Mu wierzyć bez opierania się. 

Powiadam wam: wszystko zostanie ludziom wybaczone, każdy grzech i każde 

bluźnierstwo, gdyż Bóg wie, że człowiek jest nie tylko duchem, ale i ciałem, a 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#31
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#28
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#10
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ciało, kuszone, podlega nieprzewidzianym słabościom. Jednak bluźnierstwo 

przeciw Duchowi nie będzie wybaczone. Temu, kto mówiłby przeciw Synowi 

Człowieczemu, będzie jeszcze wybaczone, gdyż obciążenie ciałem – które 

otacza Moją Osobę i otacza człowieka mówiącego przeciwko Mnie – może go 

jeszcze wprowadzać w błąd. Temu jednak, kto mówiłby przeciw Duchowi 

Świętemu, nie będzie wybaczone ani w tym życiu, ani w życiu przyszłym, gdyż 

Prawda jest jaka jest: wyraźna, święta, niezaprzeczalna i przemawiająca do 

ducha w taki sposób, że nie wprowadza ducha w błąd. Zatem błąd popełniają ci, 

którzy dobrowolnie pragną błędu. Zaprzeczać Prawdzie wypowiedzianej przez 

Ducha Świętego to zaprzeczać Słowu Boga i Miłości, jaką to Słowo z miłości dało 
wszystkim ludziom. A grzech przeciw Miłości nie jest wybaczany. 

Każdy jednak wydaje owoce ze swojego drzewa. Wy wydajecie wasze i to nie są 

dobre owoce. Jeśli wy dajecie [ogrodnikowi] dobre drzewo, żeby je posadził w 

waszym sadzie, to ono wyda dobre owoce, lecz jeśli dajecie złe drzewo, zły 

będzie owoc, jaki z niego zostanie zerwany, i wszyscy powiedzą: “To drzewo nie 
jest dobre”. Po owocach bowiem poznaje się drzewo.  

Jakże możecie uważać, że potraficie dobrze mówić – wy, którzy jesteście źli? 

Usta przemawiają przecież z tego, co napełnia serce. I to z nadobfitości tego, co 

mamy w sobie, pochodzą nasze czyny i nasze słowa. Dobry człowiek wyciąga ze 

swego dobrego skarbca rzeczy dobre. Człowiek zły wyciąga ze swego skarbca 

rzeczy złe. Mówi i działa zgodnie z tym, co ma w swoim wnętrzu. I zaprawdę 
powiadam wam, że lenistwo jest grzechem, lecz lepiej nic nie robić niż robić źle.  

I mówię wam też, że lepiej milczeć niż wypowiadać się niepotrzebnie i złośliwie. 

Chociaż milczenie [może] być lenistwem, praktykujcie je raczej zamiast 

grzeszyć językiem. Zapewniam was, że za każde słowo wypowiedziane 

niepotrzebnie zażąda się od ludzi wytłumaczenia się w dniu Sądu. I mówię 

wam, że ludzie będą usprawiedliwieni dzięki słowom, jakie wypowiedzieli, a 

także przez [same] swe słowa zostaną potępieni. Uważajcie więc wy, którzy tak 

wiele ich wypowiadacie, a są one więcej niż zbędne, gdyż nie tylko są 

niepotrzebne, lecz powodują zło i mają za cel oddalenie serc od Prawdy, która 

do was mówi.» 

 

[por. Mt 12,38-42, Łk 11,16.29-32] [Znak Jonasza] 

Faryzeusze naradzają się z uczonymi w Piśmie, a potem wszyscy razem, udając 

grzecznych, proszą: 

«Nauczycielu, łatwiej jest wierzyć temu, co się widzi. Daj nam więc znak, 

abyśmy mogli uwierzyć, że Ty jesteś tym, za kogo się podajesz.» 

«Czy zdajecie sobie sprawę, że w was znajduje się grzech przeciw Duchowi 

Świętemu, który wiele razy wskazywał, że Ja jestem Słowem Wcielonym? Słowo 

i Zbawiciel – który przyszedł w czasie oznaczonym, którego poprzedzają znaki 
prorockie i za którym one idą – wykonujący to, co mówi Duch.» 

Odpowiadają [Jezusowi]:  

«My wierzymy w Ducha, ale jak możemy wierzyć w Ciebie, skoro naszymi 

oczyma nie widzimy znaku?» 

«Jak więc możecie wierzyć w ducha, którego działania są duchowe, skoro nie 

wierzycie w Moje czyny, które są dostrzegalne dla waszych oczu? Moje życie 

jest ich pełne. Czy to jeszcze nie wystarczy? Nie. Ja sam odpowiadam, że nie. To 

nie wystarcza. Więc temu pokoleniu cudzołożnemu i złemu, które szuka znaku, 

zostanie dany tylko jeden znak: proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#38
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pozostawał przez trzy dni we wnętrzu wieloryba, tak Syn Człowieczy pozostanie 

przez trzy dni we wnętrznościach ziemi. Zaprawdę mówię wam, że mieszkańcy 

Niniwy powrócą do życia w dniu Sądu, wraz ze wszystkimi ludźmi powstaną 

przeciw temu pokoleniu i potępią je. Oni bowiem czynili pokutę na głos proroka 

Jonasza, a wy – nie. A tu jest ktoś, kto jest większy od Jonasza. I tak samo 

powróci do życia i powstanie przeciw wam Królowa z Południa i potępi was, 

gdyż ona przybyła z krańców ziemi, żeby słuchać Mądrości Salomona. A oto tu 
jest ktoś większy niż Salomon...» [– mówi Jezus.] 

«Dlaczego mówisz, że to pokolenie jest cudzołożne i złe? Ono nie jest gorsze od 

innych. Są tacy sami święci, jacy byli w innych pokoleniach. Społeczność Izraela 

nie zmieniła się. Obrażasz nas.» 

«To wy sami siebie obrażacie, szkodząc waszym duszom, gdyż oddalacie je od 

Prawdy, a tym samym – od Zbawienia. Ale Ja mimo to wam odpowiem. To 

pokolenie jest święte jedynie w swych szatach i na zewnątrz. Wewnątrz nie jest 

święte. Są w Izraelu te same nazwy dla oznaczenia tych samych rzeczy, lecz nie 

ma istoty tych rzeczy. Są te same zwyczaje, te same ubiory i te same obrzędy, 

lecz brak im ducha. Jesteście cudzołożni, gdyż odrzuciliście duchowe 

małżeństwo z Boskim Prawem i w drugim, cudzołożnym związku, poślubiliście 

prawo szatana. Jesteście obrzezani jedynie w nietrwałym ciele. Serce nie jest 

już obrzezane. I jesteście źli, gdyż zaprzedaliście się Złemu. [Skończyłem] 

mówić.» 

 

[por Mt  12,43-45, Łk 11,24-26] [Powrót złego ducha] 

«Obrażasz nas zbytnio. Skoro jednak tak jest, dlaczego nie uwolnisz Izraela od 

demona, żeby stał się świętym?» 

«Czy Izrael chce tego? Nie. Oni tego chcą, ci biedni... Przyszli, żeby ich uwolnić 

od demona, bo odczuwają go w sobie jako brzemię i hańbę. Wy tego nie 

odczuwacie. Wyzwolenie od niego byłoby daremne, gdyż nie pragniecie tego. 

Dlatego też od razu zostalibyście na nowo wzięci [przez niego w posiadanie] – i 

to jeszcze silniej. Kiedy bowiem duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się 

po miejscach pustynnych, szuka miejsca spoczynku, lecz nie znajduje go. 

Zwróćcie uwagę na to, że nie chodzi o miejsca wysuszone materialnie: są one 

wysuszone, gdyż są mu wrogie, nie przyjmują go, tak jak ziemia wysuszona jest 

wroga dla ziarna. Zły duch mówi więc: “Powrócę do mojego domu, skąd 

zostałem wypędzony siłą i wbrew mojej woli. I jestem pewien, że mnie przyjmie 

i da mi odpoczynek.” I istotnie powraca do tego, który do niego należał, i często 

znajduje go gotowym go przyjąć. Zaprawdę bowiem mówię wam, że człowiek 

tęskni raczej za szatanem niż za Bogiem i – jeśli tylko szatan nie uciska jego 

członków przez jakieś inne opętanie – uskarża się. [Szatan] idzie więc, zastaje 

dom pusty, zamieciony, przyozdobiony, pachnący czystością. Bierze więc 

siedem innych demonów, gdyż nie chce go utracić, i z tymi siedmioma duchami, 

gorszymi od niego, wchodzi i wszyscy osiedlają się tam. I drugi stan tego, który 

się raz nawrócił, ale ponownie się zdeprawował, jest gorszy niż pierwszy. 

Demon bowiem może docenić do jakiego stopnia człowiek kocha szatana, a 

niewdzięczny jest wobec Boga. [Stan ten jest gorszy] także dlatego, że Bóg nie 

wraca tam, gdzie podeptano Jego łaski, i gdzie ci, którzy już raz doświadczyli 

opętania, otwierają ramiona na opętanie jeszcze silniejsze. Ponowny upadek w 

satanizm jest gorszy niż zapadnięcie na śmiertelne suchoty, kiedyś uleczone, a 

teraz już niepodatne na polepszenie ani uzdrowienie. Tak stanie się z tym 

pokoleniem, które – nawrócone przez Chrzciciela – wolało na nowo być 
grzeszne, gdyż ono kocha Złego, a nie Mnie.»  

 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#43
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[por. Mt 12,46-50, Mk 3,31-35, Łk 8,19-21] [ Prawdziwi krewni Jezusa] 

Jakiś szmer, nie pochodzący z aprobaty lub protestu, przechodzi poprzez tłum, 

który się tłoczy teraz tak licznie, że pełna jest ulica, także ogród i taras. Jedni 

siedzą na murku, inni – na figowcu i na drzewach sąsiednich ogrodów. Wszyscy 

chcą usłyszeć dyskusję pomiędzy Jezusem i Jego nieprzyjaciółmi. Szept jak fala 

– która przybywa z pełnego morza na brzeg – przechodzi z ust do ust, aż 

[dochodzi] do apostołów, którzy znajdują się najbliżej Jezusa, to znaczy do 

Piotra, Jana, Zeloty i synów Alfeusza. Inni są albo na tarasie, albo w kuchni, z 
wyjątkiem Judasza Iskarioty, który jest na drodze, w tłumie. 

I Piotr, Jan, Zelota oraz synowie Alfeusza, zrozumiawszy ten szept, mówią do 

Jezusa: 

«Nauczycielu, Twoja Matka i Twoi bracia... Są tam, na drodze, i szukają Ciebie, 

bo chcą z Tobą pomówić. Nakaż tłumowi, żeby się rozstąpił i umożliwił im 
podejście do Ciebie, bo to z pewnością z ważnego powodu szukają Cię aż tutaj.» 

Jezus podnosi głowę i widzi za ludźmi zatrwożoną twarz Swej Matki, która 

zmaga się, żeby zapanować nad łzami, podczas gdy Józef, syn Alfeusza, mówi 

coś do Niej bardzo wzburzony. Jezus dostrzega u Matki gesty zaprzeczania, 

powtarzające się, energiczne, pomimo natarczywości Józefa. Widzi też 

zakłopotane oblicze [kuzyna] Szymona, który jest wyraźnie zmartwiony i 

zasmucony... Ale Jezus nie uśmiecha się i nie wydaje polecenia. Pozostawia 
Zasmuconą Jej boleści, a Swych kuzynów – tam, gdzie są. 

Opuszcza oczy na tłum i – odpowiadając apostołom, którzy są blisko Niego – 

daje też odpowiedź tym, którzy są daleko i próbują wynieść wartość 
[pokrewieństwa] ponad obowiązek. 

«Kto jest Moją Matką? Którzy są Moimi braćmi?» 

Odwraca twarz o poważnym spojrzeniu, twarz blednącą z powodu gwałtu, jaki 

musi zadać samemu Sobie, żeby postawić obowiązek ponad uczuciem i 

[więzami] krwi i żeby dla służenia Ojcu wyprzeć się więzi łączącej Go z Matką. 

Mówi, wskazując szerokim gestem tłum, tłoczący się wokół Niego, w 
czerwonym świetle pochodni i w srebrzystym [blasku] księżyca prawie w pełni: 

«Oto Moja matka i Moi bracia. Ci, którzy pełnią wolę Boga, są Moimi braćmi i 

Moimi siostrami, oni są Moją matką. Nie mam innych. A Moi [krewni] staną się 

nimi [rzeczywiście], jeśli jako pierwsi i z większą doskonałością od wszystkich 

innych będą czynić wolę Boga, aż do całkowitej ofiary z wszelkich innych 

pragnień lub głosu krwi i uczuć.» 

W tłumie słychać szmer jeszcze silniejszy, jak morze nagle wzburzone wiatrem. 

Uczeni w Piśmie rzucają się do ucieczki ze słowami: «To opętany! Wypiera się 

nawet własnej krwi!» 

Krewni podchodzą, mówiąc: 

«To szaleniec! Dręczy nawet własną Matkę!» 

Apostołowie oświadczają: 

«Zaprawdę, w tym słowie jest sam heroizm!» 

Tłum mówi: «Jakże On nas kocha!» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#46
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#31
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#19
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Z wielkim trudem Maryja, Józef i Szymon przedzierają się przez tłum. Maryja 

jest samą słodyczą, Józef – samą wściekłością, a Szymon jest zakłopotany. 
Podchodzą do Jezusa i Józef od razu atakuje Go: 

«Jesteś szaleńcem! Obrażasz wszystkich! Nie szanujesz nawet Swej Matki! Ale 

teraz ja tutaj jestem i przeszkodzę Ci w tym. Czy to prawda, że chodzisz jako 

robotnik tu i tam? A jeśli to prawda, dlaczego nie pracujesz w Swoim 

warsztacie, żeby wyżywić Matkę? Dlaczego kłamiesz mówiąc, że Twoja praca 

polega na nauczaniu, leniu i niewdzięczniku, jeśli potem pracujesz dla pieniędzy 

w obcym domu? Naprawdę wydajesz mi się opętanym przez demona, który Cię 
sprowadza na złą drogę. Odpowiedz!» 

Jezus odwraca się i bierze za rękę małego Józefa, przyciąga go do Siebie i 

podnosi. Trzymając go w ramionach mówi: 

«Moja praca polegała na daniu pożywienia temu niewinnemu i jego krewnym 

oraz na przekonaniu ich, że Bóg jest dobry. Było nią głoszenie w Korozain 

pokory i miłości. Ale nie tylko dla Korozain, lecz także dla ciebie, Józefie, bracie 

niesprawiedliwy. Ja jednak wybaczam ci, bo wiem, że zostałeś ukąszony zębami 

węża. I wybaczam też tobie, niestały Szymonie. Nie mam nic do wybaczenia 

Mojej Matce ani Ona nie ma nic do wybaczenia Mnie, osądza bowiem 

sprawiedliwie. Niech świat czyni, co chce. Ja czynię to, czego chce Bóg. A z 

błogosławieństwem Ojca i Mojej Matki jestem szczęśliwy bardziej, niż gdyby 

cały świat ogłosił Mnie królem według świata. Chodź, Matko, nie płacz. Oni nie 
wiedzą, co czynią. Wybacz im.» 

«O, Mój Synu! Ja wiem. Ty wiesz. Nie ma nic więcej do powiedzenia...» 

«Nie ma nic więcej do powiedzenia ludziom jak tylko: “Odejdźcie w pokoju”.» 

Jezus błogosławi tłum, a potem trzymając Maryję prawą ręką, a lewą – dziecko, 

idzie w kierunku schodów i wchodzi na nie pierwszy.  

133. ŚMIERĆ JANA CHRZCICIELA 

Napisane 4 września 1945. A, 6366-6377 

Jezus właśnie uzdrawia chorych. Jest tylko w towarzystwie Manaena. Są w 

domu w Kafarnaum, w ogrodzie pogrążonym w cieniu o tej rannej godzinie. 

Manaen nie ma już kosztownego pasa ani złotej blaszki na czole. Jego szata jest 

związana wełnianym sznurem, a jego nakrycie głowy – wąskim pasmem 
materiału. Jezus ma odkrytą głowę, jak zawsze kiedy przebywa w domu.  

Po skończeniu uzdrawiania i pocieszania chorych Jezus wchodzi z Manaenem do 

pokoju na górze. Siadają obydwaj na brzegu okna, wychodzącego na wzgórze. 

Brzeg jeziora jest cały zalany słońcem, jeszcze bardzo palącym, choć letnie 
upały od jakiegoś czasu skończyły się. 

«Wkrótce rozpocznie się winobranie...» – odzywa się Manaen. 

«Tak, a potem będzie Święto Namiotów... i szybko nadejdzie zima. Kiedy 

zamierzasz odejść?» 

«Hmmm!... Nigdy bym nie odszedł... Ale myślę o Chrzcicielu. Herod jest słaby. 

Kiedy umiano na niego dobrze wpływać, nie stał się dobry, lecz był 

przynajmniej... nie był okrutny. Jednak nieliczni dają mu dobre rady. A ta 

kobieta!... Ta kobieta!... Ale chciałbym pozostać tu aż do powrotu Twoich 

apostołów... Nie dlatego, żebym się przeceniał... ale jeszcze jestem coś wart... 

choć zaufanie do mnie [na Dworze] bardzo zmalało, odkąd pojęli, że podążam 
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drogami Dobra. Ale to nie jest ważne. Chciałbym mieć prawdziwą odwagę, żeby 

wszystko opuścić i iść całkowicie za Tobą, jak ci uczniowie, na których czekasz. 

Ale czy to mi się kiedykolwiek uda? My, którzy nie jesteśmy z [prostego] ludu, 
bardziej się wahamy, nim pójdziemy za Tobą. Dlaczego?» 

«Bo posiadacie biedne bogactwa, które trzymają was w swoich szponach.» 

«To prawda, ale wiem, że niektórzy – chociaż nie są bogaci w ścisłym 

znaczeniu, lecz dlatego że są uczonymi lub nimi się stają – też nie przychodzą.» 

«Oni też są w szponach biednych bogactw, które ich trzymają. Nie jest się 

bogatym tylko wtedy, gdy ma się pieniądze. Istnieje też bogactwo wiedzy. 

Niewielu ludzi dochodzi do uznania jak Salomon: “Marność nad marnościami. 

Wszystko to marność.” Podjął to i wyjaśnił – nie tylko w odniesieniu do materii, 

lecz w całej głębi – Kohelet. Czy myślisz o tym? Ludzka wiedza jest marnością, 

bo powiększanie tylko jej “to trud i troska umysłu i kto rozwija wiedzę, rozwija 

też zmartwienia.” Zaprawdę powiadam ci, że tak jest. I powiadam, że nie 

byłoby tak, gdyby ludzka wiedza była podtrzymywana i wzmacniana mądrością 

ponadnaturalną i świętą miłością Boga. Przyjemność jest znikomością, gdyż nie 

trwa, lecz rozprasza się szybko po spaleniu, pozostawiając popiół i pustkę. 

Dobra zgromadzone przez różne przedsięwzięcia to marność dla człowieka, 

który umiera i który je zostawia innym, a swoimi dobrami nie potrafi odepchnąć 

śmierci. Niewiasta widziana jako kobieta i tylko jako taka upragniona jest 

marnością. I stwierdza się na koniec, że jedyna rzecz, która nie jest marnością, 

to święta bojaźń Boga i posłuszeństwo Jego przykazaniom, to znaczy mądrość 

człowieka, który jest nie tylko ciałem, lecz posiada też drugi element: duchowy. 

Kto umie to wywnioskować i chcieć [tego], potrafi się wyrwać z wszelkich szpon 
biednego posiadania i iść w sposób wolny na spotkanie Słońca.» 

«Chcę zapamiętać te słowa. Ileż mi dałeś przez te dni. Teraz mogę odejść do 

brzydoty Dworu, który jedynie głupcom wydaje się rozświetlony. Sądzą oni, że 

jest potężny i wolny, a tymczasem jest samą nędzą, więzieniem i ciemnością. 

Wejdę tam ze skarbem, który pozwoli mi lepiej żyć, czekając na to, co 

najlepsze. Czy jednak kiedykolwiek dojdę do tego najlepszego, co polega na 
całkowitej przynależności do Ciebie?» 

«Dojdziesz do tego...» [– odpowiada mu Jezus.]  

«Kiedy? W przyszłym roku? Czy później? Albo kiedy starość przysporzy mi 

mądrości?» 

«Dojdziesz do tego, osiągając dojrzałość ducha i doskonałość woli w ciągu kilku 
godzin.» 

Manaen patrzy na Niego, zamyślony, pełen pytań... Ale nie pyta o nic. Cisza. 

Potem Jezus mówi: 

«Czy kiedykolwiek zbliżyłeś się do Łazarza z Betanii?» 

«Nie, Nauczycielu. Mogę powiedzieć, że nie. Nawet jeśli spotkaliśmy się kilka 

razy, nie można tego nazwać przyjaźnią. Wiesz... Herod jest przychylny mnie, 
lecz jest jemu przeciwny... Więc...» 

«Łazarz będzie cię teraz widział ponad tymi sprawami, w Bogu. Powinieneś 

próbować zbliżyć się do niego jako współuczeń.» 

«Uczynię to, jeśli Ty tego chcesz...» 
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W ogrodzie dają się słyszeć głosy wzburzonych ludzi. Wołają z niepokojem: 

«Nauczycielu! Nauczycielu! Czy On tu jest?» 

Śpiewny głos pani domu odpowiada im:  

«Jest w izbie na górze. Kim jesteście? Chorymi?» 

«Nie, uczniami Jana i chcemy [ujrzeć] Jezusa z Nazaretu.» 

Jezus ukazuje się w oknie, mówiąc: 

«Pokój niech będzie z wami... O! To wy? Wejdźcie! Wejdźcie!» 

To trzej pasterze: Jan, Maciej i Symeon. 

[por. Mt 14,3-12; Mk 6,17-29; Łk 9,7-9] «O! Nauczycielu!» – mówią, podnosząc 

głowy i ukazując zasmucone twarze. Nawet widok Jezusa ich nie rozpogadza. 

Jezus wychodzi z izby, idąc im na spotkanie, na taras. Manaen idzie za Nim. 

Spotykają się dokładnie tam, gdzie schody dotykają nasłonecznionego tarasu. 

Trzej [pasterze] klękają, pochylając się ku ziemi. Potem Jan mówi w imieniu 
wszystkich: 

«To godzina, żebyś nas przyjął, Panie, bo jesteśmy Twoim dziedzictwem...» 

Łzy płyną po twarzy ucznia i jego towarzyszy. Jezus i Manaen wydają ten sam 

okrzyk: 

«Jan?!» 

«Zabito go...» 

Słowo to spada z takim łoskotem, jakby wrzawa ogarnęła całą ziemię. A 

przecież wypowiedziano je bardzo cicho. Przenika ono jednak i mówiącego, i 

tych, którzy je słyszą. Wydaje się, że ziemia – aby je przyjąć i aby zadrżeć z 

przerażenia – powstrzymała wszelki hałas, w chwili głębokiej ciszy i głębokiego 

bezruchu zwierząt, listowia i powietrza. Przerywa się gruchanie gołębi, ucina 

głos mewy, milknie nagle chór wróbli i zamiera niespodziewanie cykający 

świerszcz, jakby w jednej chwili cały jego narząd [głosu] uległ zniszczeniu. 

Nieruchomieje w tym momencie wiatr, który gładził łodygi i liście winorośli, 
wydając odgłos jakby jedwabiu i skrzypienia czerpaka. 

Jezus staje się blady jak kość słoniowa, Jego zaś oczy rozpływają się we łzach. 

Otwiera ramiona, żeby coś powiedzieć, a Jego głos staje się głęboki z powodu 
wysiłku, jaki czyni, żeby nad nim zapanować: 

«Pokój męczennikowi sprawiedliwości i Mojemu Poprzednikowi.» 

Potem krzyżuje ramiona i skupia się w duchu. Z pewnością się modli, jednocząc 

się z Duchem Bożym i z duchem Chrzciciela. 

Manaen nie ośmiela się nawet poruszyć. W przeciwieństwie do Jezusa 

gwałtownie się zaczerwienił i wykonał gniewny gest. Następnie nieruchomieje. 

Całe jego wzburzenie ujawnia się w mechanicznym ruchu prawej ręki, która 

szarpie sznur szaty. Lewą zaś ręką bezwiednie sięga po sztylet... lecz potrząsa 

głową, skarżąc się na słabość swego umysłu, który nie pamięta, że pozbawił się 

broni, żeby być “uczniem Tego, który jest łagodny... przy Tym, który jest 
łagodny.” 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-14.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#17
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-09.htm#7
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Jezus ponownie otwiera usta i oczy. Jego twarz, Jego spojrzenie, Jego głos 

przyjęły na nowo posiadany zazwyczaj Boski majestat. Pozostaje jedynie 
poważny smutek, powściągany pokojem:  

«Chodźcie. Opowiecie Mi. Od dziś należycie do Mnie.» 

Prowadzi ich do pomieszczenia, którego drzwi zamyka, pozostawiając zasłony w 

połowie zasunięte dla złagodzenia światła i stworzenia atmosfery skupienia 

wokół ich boleści i piękna śmierci Chrzciciela, oraz po to, żeby oddzielić tę 
doskonałość życia od zepsutego świata.  

«Mówcie» – nakazuje im. 

Wydaje się, że Manaen skamieniał. Jest blisko nich, lecz nic nie mówi. 

«To było w wieczór święta... Stało się to w sposób nie do przewidzenia... 

Zaledwie dwie godziny wcześniej Herod rozmawiał z Janem i pożegnał go 

życzliwie... I zaledwie przed chwilą... chwilę przedtem, nim przyszło... 

zabójstwo, męczeństwo, zbrodnia, chwała... wysłał do więźnia sługę ze 

schłodzonymi owocami i rzadkimi winami. Jan nam dał to wszystko... On nigdy 

nie zmienił swej surowości... Byliśmy tam tylko my... bo dzięki Manaenowi 

znajdowaliśmy się w pałacu, żeby służyć w kuchniach i w stajniach. I to było 

dobrodziejstwem, które nam pozwoliło ciągle widywać naszego Jana... Byliśmy 

w kuchni, Jan i ja, w czasie gdy Symeon nadzorował sługi w stajni, aby zadbali 

odpowiednio o wierzchowce gości... Pałac zapełniony był przez wielkich, 

dowódców wojsk, panów z Galilei. Herodiada zamknęła się w pokojach po 
gwałtownej kłótni z Herodem, do jakiej doszło rano...» 

Manaen przerywa: «Ale kiedy wróciła ta hiena?» 

«Dwa dni wcześniej. Nie oczekiwano jej... Powiedziała monarsze, że nie mogła 

żyć z dala od niego i nie być obecna w dniu jego święta. Żmija i czarownica.... 

jak zawsze uczyniła sobie z Heroda zabawkę... Jednak tego dnia rano Herod, 

choć już był upojony winem i rozpustą, odmówił żonie przyznania jej tego, o co 
prosiła krzycząc głośno... Ale nikt nie przypuszczał, że było to życie Jana!... 

Pozostawała w swych pokojach, obrażona. Odesłała królewskie potrawy, 

przesłane jej przez Heroda na kosztownej zastawie. Zachowała tylko 

drogocenną tacę pełną owoców i w zamian dała dla Heroda amforę 

przyprawionego wina... Narkotycznego... Ach! Kiedy już był tak bardzo pijany, 
wystarczyło jego skłonną do zła naturę popchnąć do zbrodni! 

Przez tych, którzy usługiwali do stołu, dowiedzieliśmy się, że po tańcu 

dworskich mimów czy raczej w jego trakcie wkroczyła Salome, tańcząc w sali 

biesiadnej. Mimowie, w obecności księżniczki, przylgnęli do ścian. Taniec był 

doskonały, tak nam mówiono... lubieżny i doskonały. Godny gości... Herod... O! 

Być może nowe kazirodcze pragnienie fermentowało w jego wnętrzu!... Herod 

na koniec tego tańca powiedział zachwycony do Salome: “Dobrze zatańczyłaś! 

Przysięgam, że zasługujesz na nagrodę. Przysięgam, że ci ją dam. Przysięgam, 

że dam ci wszystko, o co tylko mnie poprosisz. Przysięgam to w obecności 

wszystkich. A słowo króla jest wierne, nawet bez przysięgi. Proś więc, o co 
chcesz.” 

I Salome – udając zmieszanie, niewinność i skromność – okryła się swymi 

welonami, gestem zawstydzenia po tak wielkim bezwstydzie, i powiedziała: 

“Pozwól mi, o wielki, zastanowić się przez chwilę. Odejdę i potem powrócę, bo 

twoja łaskawość mnie zmieszała...” i odeszła do swojej matki. 
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Selmasz powiedział mi, że weszła ze śmiechem i powiedziała: “Matko, wygrałaś. 

Daj mi tacę.” Herodiada z okrzykiem tryumfu nakazała niewolnikowi przynieść 

córce zachowaną wcześniej tacę, i powiedziała: “Idź i wracaj ze znienawidzoną 

głową, a ja cię przyodzieję perłami i złotem”. I Selmasz, przerażony, wykonał 

polecenie... 

Salome wróciła do sali, tańcząc... i tańcząc podeszła do króla, i rzuciła się mu do 

stóp. Powiedziała: “Na tej tacy – którą posłałeś mojej matce, żeby jej pokazać, 

że ją kochasz i że mnie kochasz – chcę mieć głowę Jana. A potem będę jeszcze 

dalej tańczyć, ponieważ to bardzo ci się podoba. Zatańczę taniec zwycięstwa. Bo 

zwyciężyłam! Pokonałam cię, królu! Pokonałam życie i jestem szczęśliwa!” Oto, 

co powiedziała i co powtórzył nam zaprzyjaźniony podczaszy.  

Herod zmieszał się pod naciskiem dwóch pragnień: być wiernym danemu słowu, 

być sprawiedliwym. Jednak nie potrafił być sprawiedliwy, bo jest 

niesprawiedliwy. Dał znak katowi, który stał za królewskim miejscem. Ten, 

wziąwszy z rąk Salome tacę, którą mu podała, wyszedł z sali biesiadnej i 

poszedł do dolnych pomieszczeń. Widzieliśmy go, Jan i ja, jak przechodził przez 

dziedziniec... i nieco później usłyszeliśmy krzyk Symeona: “Mordercy!”, a potem 

ujrzeliśmy, jak szedł z powrotem, mając na tacy głowę... Jan, Twój Poprzednik 
nie żył...» 

«Symeonie, czy możesz Mi powiedzieć, jak on umarł?» – pyta po chwili Jezus. 

«Tak. Modlił się... Wcześniej powiedział mi: “Wkrótce powrócą dwaj wysłannicy 

i ci, którzy nie wierzą, uwierzą. Pamiętaj jednak, gdybym ja już nie żył, kiedy 

oni wrócą, ja – jak ktoś, kto jest bliski śmierci – mówię ci ponownie, żebyś im to 

powtórzył: „Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem‟.” On myślał cały czas 

o Tobie... Wszedł kat. Zawołałem głośno. Jan podniósł głowę i ujrzał go. Wstał i 

powiedział: “Możesz odebrać mi życie, ale trwałą prawdą jest to, że nie wolno 

czynić zła.” A kiedy chciał mi coś powiedzieć, kat wywinął swym ciężkim 

mieczem. Jan stał. Głowa odpadła od tułowia z wielką falą krwi i zaróżowiła 

jego koźlą skórę... Jego wychudła twarz stała się blada jak wosk. Oczy 

pozostały jak żywe, otwarte, oskarżające... Głowa potoczyła się do moich stóp... 

Upadłem w tym samym czasie, co jego ciało, tracąc przytomność z powodu 

nadmiaru boleści... Potem... potem... potem... Herodiada pocięła tę głowę i 

rzucono ją psom. Jednak szybko wzięliśmy ją i razem z tułowiem, owinęliśmy 

kosztownym suknem. W nocy ułożyliśmy ciało i przenieśliśmy poza Macheront. 

Z pomocą innych uczniów zabalsamowaliśmy je w zagajniku akacjowym, w 

pobliżu, o wschodzie słońca... Lecz wzięto go stamtąd, aby go pokaleczyć. Ona 

bowiem nie potrafi go zniszczyć i nie potrafi mu wybaczyć... A jej słudzy, w 

obawie przed skazaniem na śmierć, byli bardziej dzicy niż szakale, odbierając 
nam tę głowę. Gdybyś tam był, Manaenie!...» 

«Gdybym tam był... Ale ta głowa... to jej przekleństwo... Nic jednak nie 

odejmuje chwały Prekursorowi... nawet jeśli ciało nie jest kompletne. Prawda, 
Nauczycielu?» 

«To prawda. Nawet gdyby psy zniszczyły to ciało, chwała [Jana] nie zmieniłaby 

się.» 

«I jego słowo się nie zmieniło, Nauczycielu. Jego oczy, choć zranione, 

podziurawione, mówią ciągle: “Tego ci nie wolno”. Ale straciliśmy go...» – mówi 

Maciej. 

«I teraz jesteśmy Twoi, bo on tak powiedział... Mówił, że Ty już o tym 

wiedziałeś.» 

«Tak. Od miesięcy należycie do Mnie. Jak przybyliście?» 
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«Pieszo. Etapami. Długa, straszliwa droga, w palącym słońcu i przez palące 

piaski, jeszcze bardziej doskwierające z powodu naszej boleści. Idziemy od 
około dwudziestu dni...» 

«Teraz idźcie odpocząć» [– poleca im Jezus.] 

Manaen pyta: «Powiedzcie, czy Heroda nie zdziwiła moja nieobecność?» 

«Tak. Najpierw się niepokoił, potem był wściekły, a kiedy minęła jego złość, 

rzekł: “Jeden sędzia mniej”. To nam przekazał zaprzyjaźniony podczaszy.» 

Jezus się odzywa: «Jeden sędzia mniej! On ma Boga jako sędziego i to mu 

wystarczy. Idźcie tam, gdzie śpimy. Jesteście zmęczeni i zakurzeni, znajdziecie 

ubrania i sandały waszych towarzyszy. Weźcie je, przebierzcie się. To, co należy 

do jednego, należy do wszystkich. Ty, Macieju, jesteś wysoki, możesz wziąć 

jedną z Moich szat. Potem o to zadbamy. Wieczorem – ponieważ to dzień przed 

szabatem – przyjdą Moi apostołowie. W przyszłym tygodniu przybędzie Izaak ze 

swymi uczniami, potem przyjdzie Beniamin i Daniel, po Święcie Namiotów 

Eliasz, Józef i Lewi także przybędą. Jest czas, żeby do dwunastu przyłączyli się 
inni. Idźcie teraz odpocząć.» 

Manaen towarzyszy im, a potem powraca. Jezus pozostaje z Manaenem. Siada 

zamyślony, wyraźnie zasmucony, z głową pochyloną, opartą na ręce, którą 

wspiera o kolano dla potrzymania. Manaen siada za stołem i nie porusza się. 
Jest posępny. Na jego twarzy widać burzę.  

Po długim czasie Jezus podnosi głowę, patrzy i pyta: 

«A ty? Co teraz uczynisz?» 

«Jeszcze nie wiem... Nie mam już zamiaru pozostawać w Macheroncie... 

Chciałbym jednak przebywać jeszcze blisko Dworu, żeby wiedzieć... i w ten 

sposób móc Cię chronić.» 

«Lepiej by było, gdybyś poszedł za Mną bez zwlekania, ale Ja cię nie zmuszam. 

Przyjdziesz, kiedy zostanie w tobie zniszczony – cząsteczka po cząsteczce – 
dawny Manaen.» 

«Chciałbym też odebrać tej kobiecie głowę Jana. Ona nie jest godna posiadania 

jej...» 

Po twarzy Jezusa [przemyka] cień uśmiechu i mówi szczerze: 

«A poza tym nie umarłeś jeszcze dla ludzkich bogactw, ale mimo to jesteś Mi 

drogi. Wiem, że cię nie tracę, chociaż [muszę] czekać. Potrafię czekać...» 

«Nauczycielu, chciałbym dać Ci moją hojność, żeby Cię pocieszyć... bo widzę, że 

cierpisz. Widzę to.» 

«To prawda. Cierpię. Bardzo! Bardzo!...» 

«Czy tylko z powodu Jana? Nie wierzę w to. Wiesz przecież, że spoczywa w 

pokoju. » 

«Wiem, że jest spokojny i czuję, że jest blisko.» 

«A zatem?» 

«A zatem!... Manaenie, co poprzedza jutrzenka?» 
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«Dzień, Nauczycielu. Dlaczego mnie o to pytasz?» 

«Ponieważ śmierć Jana poprzedza dzień, w którym Ja będę Odkupicielem. I to, 

co jest we Mnie ludzkiego, drży na tę myśl... Manaenie, idę na wzgórze. Ty 

zostań tutaj, żeby przyjąć tych, którzy przychodzą, oraz wspomóc tych, którzy 

już przybyli. Pozostań aż do Mojego powrotu. Potem... Uczynisz, co zechcesz. 
Żegnaj.» 

I Jezus opuszcza pomieszczenie. Schodzi powoli ze schodów, przechodzi przez 

ogród, a potem idzie ścieżką pośrodku opustoszałych ogrodów i sadów 

[pełnych] oliwek, jabłoni, winorośli i figowców. Wchodzi na zbocze małego 

wzgórza i znika mi z oczu. 

134. «CHODŹMY DO TARICHEI» 

Napisane 5 września 1945. A, 6377-6384 

Jest noc, kiedy Jezus wraca do domu. Wchodzi bez hałasu do ogrodu. 

Zatrzymuje się na chwilę przed mroczną kuchnią. Widzi, że jest pusta. Udaje się 

do dwóch pomieszczeń, w których są maty i puste łóżka. Jedynie ubrania, jakie 

zmieniono, leżą na stosie na podłodze, wskazując, że apostołowie wrócili. Dom 
wydaje się niezamieszkany, tak jest cichy.  

Jezus, czyniąc mniej hałasu niż cień, idzie po schodach, biały w jasności pełni 

księżyca. Wchodzi na taras. Przechodzi przez niego. Wydaje się widmem 

poruszającym się bezszelestnie, świetlistą zjawą. W blasku księżycowego 

światła jakby jeszcze się wysubtelniał, rósł. Podnosi ręką zasłonę, która jest w 

drzwiach górnej izby. Pozostawała opuszczona, odkąd weszli tam z Jezusem 

uczniowie Jana. W środku – siedząc tu i tam, w grupach lub pojedynczo – 

znajdują się apostołowie z uczniami Jana i Manaenem. Z głową na kolanach 

Piotra śpi Margcjam. Księżyc usiłuje oświetlić pomieszczenie, wchodząc 

sforyzującymi potokami [światła] przez otwarte okna. Nikt się nie odzywa. Nikt 
nie śpi, z wyjątkiem dziecka spoczywającego na ziemi, na macie. 

Jezus wchodzi po cichu. Pierwszym, który Go zauważa, jest Tomasz: «O! 

Nauczycielu!» – woła, podrywając się. 

Wszyscy inni się wzdrygają. Piotr w swojej porywczości chce się podnieść 

nagle, lecz przypomina sobie o dziecku. Wstaje więc powoli, opierając brunatną 

głowę Margcjama o swój stołek. Przybywa więc jako ostatni do Jezusa. W tym 

czasie Nauczyciel zmęczonym głosem – jak ktoś, kto wiele wycierpiał – 
odpowiada Janowi, Jakubowi i Andrzejowi, którzy mówią o swym bólu: 

«Rozumiem to. Ten jednak tylko, kto nie wierzy, może się czuć zrozpaczony z 

powodu śmierci, ale nie my, którzy wiemy i wierzymy. Jan nie jest już od nas 

odłączony. Był oddalony przedtem. Wcześniej nas nawet dzielił: albo ze Mną, 

albo z nim. Teraz to skończone. Gdzie on jest, tam Ja jestem. On jest przy 

Mnie.» 

Piotr wsuwa siwiejącą głowę pomiędzy młode twarze i Jezus zauważa go: «Ty 

też płakałeś, Szymonie Piotrze?» 

Piotr głosem bardziej ochrypłym niż zwykle mówi: 

«Tak, Panie, gdyż ja też byłem uczniem Jana... Poza tym... Poza tym... gdy 

pomyślę, że w zeszły piątek smuciłem się z tego powodu, że obecność 

faryzeuszy napełniła goryczą nasz szabat! Tym razem, tak, to [dopiero] jest 

szabat goryczy! Przyprowadziłem dziecko... żeby mieć ten szabat piękniejszy... 
Przeciwnie...» 
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«Nie załamuj się, Szymonie, synu Jony. Jan nie jest stracony. Mówię to także 

tobie. . A w zamian mamy trzech uczniów dobrze uformowanych. Gdzie 
dziecko?» 

«Tam, Nauczycielu, śpi...» 

«Pozwól mu spać» – mówi Jezus, pochylając się nad małą brunatną, spokojnie 
śpiącą główką. Potem jeszcze pyta:  

«Jedliście kolację?» 

«Nie, Nauczycielu. Czekaliśmy na Ciebie, a teraz martwiliśmy się z powodu 

spóźnienia, nie wiedząc, gdzie Cię szukać... Wydawało nam się, że i Ciebie też 
straciliśmy.» 

«Mamy jeszcze czas na pozostawanie razem. Chodźmy przygotować wieczerzę, 

gdyż potem odejdziemy stąd. Muszę się usunąć pomiędzy przyjaciół, a jutro, 
jeśli tutaj pozostaniemy, będzie wiele osób, które nas otoczą.» 

«A ja Ci przysięgam, że ich nie zniosę... szczególnie tych wybiegów wężowych 

dusz faryzeuszów. I byłoby to niebezpieczne, gdyby wymknął się im choćby 

jeden uśmiech skierowany do nas, w synagodze!» 

«Uspokój się, Szymonie!... Ja także o tym pomyślałem. Dlatego właśnie 
wróciłem, żeby was zabrać ze Sobą.» 

Przy błyskach małych lamp, zapalonych z dwóch stron stołu, lepiej widać 

zmiany na twarzach. Jedynie Jezus zachowuje Swe poważne dostojeństwo, a 

Margcjam uśmiecha się przez sen. 

«Dziecko już jadło» – wyjaśnia Szymon. 

«Lepiej więc zostawić je, żeby spało» – stwierdza Jezus. 

I pośród Swoich [uczniów] ofiarowuje i rozdziela odrobinę pożywienia, które 

spożywają bez apetytu. Kolacja szybko się kończy. 

«Teraz powiedzcie Mi, co wrobiliście...» – zachęca Jezus. 

«Ja poszedłem z Filipem na pola Betsaidy. Ewangelizowaliśmy i uzdrowiliśmy 

chore dziecko» – mówi Piotr. 

«A tak naprawdę to Szymon je uzdrowił» – mówi Filip, który nie chce, żeby 

przypisywano mu nienależną chwałę. 

«O! Panie! Nie wiem, jak to uczyniłem. Wiele się modliłem, z całego serca, bo 

mały chory budził we mnie litość. Potem namaściłem go olejem i potarłem 

moimi wielkimi dłońmi... i wyzdrowiał. Kiedy widziałem, jak jego twarz nabiera 

rumieńców, a oczy się otwierają, to znaczy, że wraca do zdrowia, niemal 
ogarnął mnie lęk...» 

Jezus kładzie mu rękę na głowie i nic nie mówi. 

«Jan zadziwił wielu, bo wypędził demona, ale ja za to musiałem mówić» – 

odzywa się Tomasz.  

«Twój brat, Juda, także to uczynił» – mówi Mateusz. 

«Także Andrzej» – mówi Jakub, syn Alfeusza. 
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«Szymon Zelota uzdrowił trędowatego. O! Nie bał się go dotknąć! Potem 

powiedział mi: “Nie lękaj się. Z woli Boga żadna choroba fizyczna nas nie 
dotknie”» – opowiada Bartłomiej. 

«Dobrze powiedziałeś, Szymonie. A wy dwaj?» – pyta Jezus Jakuba, syna 

Zebedeusza, oraz Iskariotę, którzy znajdują się nieco dalej. Pierwszy rozmawiał 
z trzema uczniami Jana, a drugi jest sam, nadąsany.  

«O! Ja nic nie zrobiłem – mówi Jakub – Ale Judasz dokonał trzech 

nadzwyczajnych cudów: niewidomy, paralityk, opętany. Mnie wydawał się 
lunatykiem, ale ludzie tak o nim mówili...» 

«I pokazujesz nam taką minę, podczas gdy Bóg tak bardzo ci dopomagał?» – 

pyta [Judasza] Piotr. 

«Ja też potrafię być pokorny» – odpowiada mu Iskariota. 

«Potem przyjął nas faryzeusz. Ja nie czułem się [u niego] dobrze... Judasz robi 

to lepiej i naprawdę go obłaskawił. Pierwszego dnia był powściągliwy, ale 
potem... Prawda, Judaszu?» 

Judasz potwierdza bez słów. 

«Bardzo dobrze. Będzie wam szło coraz lepiej. W przyszłym tygodniu 

zostaniemy razem. W międzyczasie... Szymonie, idź przygotować łodzie. Ty 

także, Jakubie.» 

«Dla wszystkich, Nauczycielu? Nie zmieścimy się.» 

«Czy nie możesz mieć jeszcze jednej?» 

«Jeśli poproszę mojego szwagra, tak. Idę do niego.» 

«Idź, a kiedy to zrobisz, zaraz wracaj i nie wyjaśniaj zbyt wiele.» 

Czterej rybacy wychodzą. Inni schodzą wziąć torby i płaszcze. Pozostaje 

Manaen i Jezus. Dziecko nadal śpi. [Manaen pyta:] 

«Nauczycielu, udajesz się daleko?» 

«Jeszcze nie wiem... oni są zmęczeni i zasmuceni. Ja też. Mam zamiar udać się 

do Tarichei, do wiosek, abyśmy mogli być w odosobnieniu i w spokoju...» 

«Mam konia, Nauczycielu. Ale jeśli mi pozwolisz, udam się tam wzdłuż jeziora. 
Pozostaniesz tam długo?» 

«Być może przez cały tydzień. Nie dłużej.» 

«Zatem udam się tam. Nauczycielu, pobłogosław mnie przy tym pierwszym 

pożegnaniu. I odejmij mi pewien ciężar z serca...» 

«Jaki, Manaenie?» [– pyta Jezus.] 

«Wyrzucam sobie, że pozostawiłem Jana samego. Być może, gdybym tam 
był...» 

«Nie. To była jego godzina. I z pewnością był zadowolony widząc, że udałeś się 

do Mnie. Pozbądź się tego ciężaru. Próbuj natomiast szybko i skutecznie uwolnić 

się z jedynego ciężaru, jaki posiadasz: z upodobania do bycia człowiekiem. Stań 

się duchem, Manaenie. Mój pokój niech będzie z tobą. Wkrótce spotkamy się w 
Judei.» 



 643 

Manaen klęka i Jezus go błogosławi. Potem wstaje i całuje go. Inni wchodzą i 

żegnają się, tak apostołowie, jak i uczniowie Jana. Na koniec wchodzą rybacy: 

«Wykonane, Nauczycielu. Możemy odejść.» 

«To dobrze. Pożegnajcie Manaena, który pozostaje tu do jutrzejszego 

zmierzchu. Weźcie jedzenie, wodę i odejdźmy. Nie róbcie hałasu.» 

Piotr pochyla się, żeby przebudzić Margcjama. 

«Nie, zostaw go. Mógłby płakać. Ja go wezmę na ręce» – mówi Jezus i 

delikatnie podnosi dziecko, które lekko jęczy, lecz instynktownie tuli się w 
ramiona Jezusa. 

Gaszą lampy. Wychodzą. Zamykają drzwi. Schodzą. Na progu ogrodu na nowo 

żegnają się z Manaenem, a potem, rzędem, drogą, którą oświetla księżyc, udają 

się w stronę jeziora: ogromnego srebrzystego zwierciadła, [oświetlonego 

promieniami] księżyca w zenicie. Trzy czerwone plamy na spokojnej tafli – tak 

wyglądają trzy zanurzone już, oświetlone dzioby łodzi. Rozdzielają się i 

wchodzą do łodzi, rybacy jako ostatni: Piotr z chłopcem [- pomocnikiem] tam, 

gdzie jest Jezus; Jan z Andrzejem – do drugiej; a Jakub z [innym] chłopcem – 

do trzeciej. 

«Dokąd płyniemy, Nauczycielu?» – pyta Piotr. 

«Do Tarichei. Tam, gdzie dopłynęliśmy po cudzie w Gerazie. Teraz nie ma tam 

już bagien i będziemy spokojni.» 

Piotr wypływa na głębię i inne łodzie płyną w ślad za nim. Nikt się nie odzywa. 

Kiedy są na głębokiej wodzie i kiedy Kafarnaum znika w blasku księżyca, który 

wszystko ujednolica swym srebrzystym pyłem, wtedy Piotr – jakby 
rozmawiający ze sterem – mówi: 

«I to mi się podoba. Jutro będą nas szukać, moja stara, a dzięki tobie nas nie 

znajdą...» 

«Do kogo mówisz, Szymonie?» – pyta Bartłomiej. 

«Do łodzi. Czy nie wiesz, że dla rybaków ona jest jak małżonka? Ileż z nią 

rozmawiałem! Więcej niż z Porfireą. Nauczycielu!... Czy dziecko jest dobrze 
okryte? Na jeziorze, nocą, jest rosa...» 

«Tak. Posłuchaj, Szymonie. Chodź tu. Muszę z tobą pomówić...» 

Piotr oddaje ster pomocnikowi i idzie do Jezusa.  

«Powiedziałem, że [udajemy się] do Tarichei. Wystarczy jednak, że będziemy 

tam po szabacie, żeby spotkać Manaena. Czy nie mógłbyś znaleźć miejsca 

niedaleko stąd, gdzie moglibyśmy mieć spokój?» 

«O! Nauczycielu! Spokój dla nas czy także dla łodzi? Im potrzebna jest Tarichea 

lub porty innej rzeki. Ale jeśli chodzi o nas, wystarczy, że się ukryjesz w lesie za 

Jordanem, gdzie tylko zwierzęta Cię znajdą... i być może kilku rybaków, którzy 

pilnują sieci na ryby. Będziemy mogli pozostawić łodzie w Tarichei. 

Przybędziemy tam o świcie i szybko udamy się za bród. Łatwo się tam 

przeprawić o tej porze.»  

«To dobrze. Tak zrobimy...» 
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«Nawet w Tobie świat budzi niesmak, co? Wolisz ryby i komary, co? Masz 

rację.» 

«Ja nie odczuwam niesmaku. Nie powinno się go mieć. Chcę jednak uniknąć 

wywoływania przez was zgorszenia i pragnę znaleźć pociechę w waszym 
towarzystwie przez godziny szabatu.» 

«Mój Nauczycielu!...» 

Piotr całuje Go w czoło i odchodzi ocierając wielką łzę, która spływa z oka, 

wpadając w brodę. Powraca do swego steru i kieruje się zdecydowanie na 

południe. Światło księżyca pomniejsza się w miarę zachodu zstępującej za 

wzgórze planety, usuwając swe oblicze sprzed oczu ludzi. Pozostawia jeszcze 

niebo pobielone swym światłem i blaskiem na wschodniej plaży jeziora. Reszta 

ma kolor ciemnego indygo, które z ledwością wyróżnia się w świetle lamp na 

dziobach. 

135. ROZMOWA Z UCZONYM W PIŚMIE 

Napisane 6 września 1945. A, 6384-6391 

[por. Mt 14,13n; Mk 6,30-34; Łk 9,10-11] 

Jezus stawia stopę na brzegu Jordanu o dobrą milę, być może dalej, od małego 

półwyspu w Tarichei. Są tu tylko pola bardzo zielone, gdyż teren teraz jest 

suchy, lecz wilgotny w głębi [ziemi], utrzymuje więc przy życiu najsłabsze 

rośliny. Jezus znajduje tu tłum oczekujących Go ludzi. 

Kuzyni idą Mu na spotkanie z Szymonem Zelotą: 

«Nauczycielu, łodzie nas zdradziły... Być może Manaen dał im wskazówkę...» 

«Nauczycielu – tłumaczy się Manaen – odszedłem w nocy, żeby mnie nie 

widziano, i z nikim nie rozmawiałem. Wierz mi. Wielu pytało, gdzie jesteś, lecz 

ja wszystkim odpowiadałem tylko: “Odszedł”. Sądzę jednak, że zło pochodzi od 
rybaka, który powiedział, że dał Ci swą łódź...» 

«Mój bezrozumny szwagier! – grzmi Piotr – A powiedziałem mu, żeby nie 

mówił! I powiedziałem mu, że udajemy się do Betsaidy! I powiedziałem mu, że 

jeśli coś piśnie, wyrwę mu brodę! I zrobię to! To pewne, że tak uczynię. A teraz? 
Żegnaj pokoju, samotności i odpoczynku!» 

«Uspokój się, Szymonie! Mieliśmy już nasze spokojne dni. Zresztą osiągnąłem 

już po części cel, jaki Sobie postawiłem: pouczyć was, pocieszyć i uspokoić, 

żeby zapobiec obrazom i potyczkom pomiędzy wami a faryzeuszami w 

Kafarnaum. Teraz chodźmy do czekających na nas ludzi, żeby wynagrodzić ich 

wiarę i miłość. I czyż ta [ich] miłość nie jest dla nas ulgą? Cierpimy z powodu 
tego, czym jest nienawiść. Tutaj jest miłość, a zatem – radość.» 

Piotr uspokaja się jak wiatr, który nagle gaśnie. Jezus idzie ku tłumowi chorych, 

czekających na Niego z utęsknieniem, wyraźnie [uwidocznionym] na ich 

twarzach. Uzdrawia jednego po drugim. Jest życzliwy i cierpliwy nawet w 

stosunku do uczonego w Piśmie, który przedstawia Mu chore dziecko. I to 

uczony mówi Mu: 

«Widzisz? Uciekasz. Ale to daremne. Nienawiść i miłość są [tak samo] 

przebiegłe w szukaniu Ciebie. Tu znalazła Cię miłość, jak mówi Pieśń [nad 

Pieśniami]. Odtąd dla zbyt wielu ludzi jesteś jak oblubieniec z Pieśni i chodzą 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-14.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#30
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-09.htm#10
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[szukając] Ciebie, jak Sulamitka – małżonka, stawiając czoła strażom i 

rydwanom Aminadaba!» 

«Dlaczego to mówisz? Dlaczego?» 

«Bo to prawda. Przyjść do Ciebie to niebezpieczne, gdyż jesteś znienawidzony. 

Czy nie wiesz, że Rzym Cię śledzi, a Świątynia nienawidzi?» 

«Dlaczego Mnie kusisz, człowieku? Twoje słowa to zasadzki, ażebyś [mógł] 

zanieść Rzymowi i Świątyni Moje odpowiedzi. Ja nie zastawiłem na ciebie 
zasadzki uzdrawiając twego syna...» 

Uczony w Piśmie, zmieszany pod wpływem tego łagodnego wyrzutu, spuszcza 

głowę i wyznaje: 

«Widzę, iż rzeczywiście przenikasz serca ludzi. Przebacz. Widzę, że istotnie 

jesteś święty. Przebacz. Tak, przyszedłem, bo fermentował we mnie zaczyn 
złożony przez innych...» 

«...którzy znaleźli w tobie ciepło potrzebne dla jego wzrostu.»  

«Tak, to prawda... Teraz jednak odchodzę bez zaczynu czy raczej z nowym 

zaczynem.» 

«Wiem i nie ma we Mnie niechęci. Wielu jest w błędzie z powodu własnej woli, 

wielu – z woli bliźnich. Odmienna będzie miara, jaką posłuży się sprawiedliwy 

Bóg, żeby osądzić. Ty, [jako] uczony w Piśmie, bądź sprawiedliwy i w 

przyszłości nie psuj, jak ciebie zepsuto. Kiedy świat będzie wywierał na ciebie 

nacisk, spójrz na żyjącą łaskę, którą jest twój syn ocalony od śmierci, i bądź za 
nią wdzięczny Bogu.» 

«Tobie.» 

«Bogu. Jemu wszelka chwała i cześć. Ja jestem [jako człowiek] Jego Mesjaszem 

i pierwszym, który wychwala Go i oddaje Mu cześć. Pierwszym w okazywaniu 

Mu posłuszeństwa. Człowiek bowiem nie poniża się, czcząc Boga i służąc Mu 
wiernie, upada zaś, gdy służy grzechowi.» 

«Dobrze mówisz. Czy zawsze przemawiasz w ten sposób do wszystkich?» 

«Do wszystkich. Czy mówię do Annasza, czy do Gamaliela, czy mówię do 

żebrzącego trędowatego na wiejskiej drodze, słowa są te same, bo Prawda jest 

jedna.» 

«Mów, mów więc, bo jesteśmy tutaj wszyscy, żeby żebrać o jedno z Twoich 

słów lub o jedną z Twoich łask.» 

«Będę mówił, żeby nie powiedziano, że mam uprzedzenie do tych, którzy są 

uczciwi w swych przekonaniach.» 

«Te [przekonania], które miałem, są martwe. Ale to prawda. Byłem uczciwy, bo 

sądziłem, że służę Bogu, kiedy Ciebie zwalczam.» 

«Jesteś szczery, dlatego zasługujesz na zrozumienie Boga, który nigdy nie jest 

kłamstwem. Ale twoje przekonania jeszcze nie umarły. Ja ci to mówię. To jak 

chwast, który palimy. Z wierzchu wydaje się zniszczony i faktycznie dotknął go 

silny atak, który go osłabił. Jednak korzenie żyją jeszcze, ziemia je żywi, rosa 

zachęca do wypuszczenia nowych łodyg, a te – nowych listków. Trzeba uważać, 

żeby to się nie stało, bo na nowo zostaniesz ogarnięty tym chwastem. Życie 

Izraela jest trwałe!» 
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«Izrael musi więc umrzeć? Czy to złe zielsko?» 

«Musi umrzeć, żeby zmartwychwstać.» 

«Duchowa reinkarnacja?» 

«Duchowa ewolucja. Nie ma żadnego rodzaju reinkarnacji.» 

«Są tacy, którzy w nią wierzą.» 

«Są w błędzie.» 

«Hellenizm włożył w nas te wierzenia. I uczeni pasą się tym i chwalą to jak 

najszlachetniejsze pożywienie.» 

«Niedorzeczna sprzeczność u tych, którzy wołają o klątwę w przypadku 

zlekceważenia jednego z sześciuset trzynastu mniejszych przepisów.» 

«To prawda. Ale... tak jest. Podoba się naśladowanie tego, chociaż się to 

nienawidzi.» 

«Zatem naśladujcie Mnie, ponieważ Mnie nienawidzicie. To będzie dla was 

lepsze.» 

Uczony z trudem opanowuje uśmiech wobec takiej uwagi Jezusa. Ludzie z 

otwartymi ustami słuchają, a tym, którzy stoją daleko, powtarzają słowa 
obydwu [rozmówców]. 

«Ale tak między nami, co sądzisz o reinkarnacji?» 

«To błąd. Powiedziałem to.» 

«Są tacy, którzy utrzymują, że żywi pochodzą od umarłych, a umarli od żywych, 

bo to, co istnieje, nie może ulec zniszczeniu.» 

«To, co jest wieczne, rzeczywiście nie ulega zniszczeniu. Ale powiedz Mi: czy – 

według ciebie – Stworzyciel podlega jakimś ograniczeniom?» 

«Nie, Nauczycielu. Myśleć tak oznaczałoby pomniejszać Go.» 

«Jak rzekłeś. Czy można zatem myśleć, że On pozwala na reinkarnację ducha, 

gdyż nie może istnieć więcej niż pewna liczba duchów?» 

«Nie powinno się tak myśleć, a jednak są tacy, którzy tak myślą.» 

«A gorszy jest jeszcze fakt, że myśli się w ten sposób w Izraelu. Myśl o 

nieśmiertelności ducha powinna być u Izraelity doskonała. U poganina jest ona 

już wielka, nawet jeśli łączy się z błędem niedokładnej oceny tego, skąd 

pochodzi ta nieśmiertelność. Przeciwnie, u [Izraelitów], którzy ją przyjmują 

według określeń tez pogańskich, staje się ona myślą pomniejszoną, poniżoną, 

grzeszną. Nie jest więc [u Izraelity] chwalebną myśl taka, jaka jest u poganina, 

przeczuwającego nieśmiertelne życie tego tajemniczego bytu, który nazywa się 

duszą i odróżnia nas od zwierząt. Ukazuje się ona [tylko u poganina] jako godna 

podziwu za to, że musnęła Prawdy i że świadczy o złożoności natury człowieka. 

Lecz [u Izraelity] byłoby to ograniczeniem myśli, która – znając już Boską 

Mądrość i Boga Prawdziwego – staje się materialistyczna, nawet w odniesieniu 

do czegoś tak głęboko duchowego. Duch wędruje tylko od Stwórcy do 

[stworzonej] istoty [ludzkiej] i od niej – do Stwórcy, [gdyż] przed Nim trzeba 

stanąć po [ziemskim] życiu, żeby otrzymać osąd życia lub śmierci. Taka jest 
prawda. I tam, dokąd [dusza] jest wysyłana, pozostaje ona na zawsze.» 



 647 

«Nie przyjmujesz [istnienia] Czyśćca?» 

«Przyjmuję. Dlaczego Mnie o to pytasz?» 

«Ponieważ powiedziałeś: “Zostaje tam, dokąd jest odsyłana”. Czyściec jest 

czasowy.» 

«To dlatego, że – w Mojej myśli – włączam go w Życie wieczne. Czyściec już 

jest “życiem”: pomniejszonym, skrępowanym, lecz jednak – życiem. Kiedy 

czasowy pobyt w Czyśćcu się kończy, duch zdobywa Życie doskonałe. Osiąga je 

już bez ograniczeń i bez więzów. Dwie rzeczywistości pozostaną: Niebo – 

Czeluść; Raj – Piekło. Będą dwie kategorie: zbawieni – potępieni. Jednak z tych 

trzech królestw, które obecnie istnieją, żaden duch nigdy nie powróci, żeby się 

[ponownie] odziać w ciało. I tak pozostanie aż do końcowego 

zmartwychwstania, które na zawsze zakończy wcielanie się duchów w ciało: 

nieśmiertelnego w śmiertelne.» 

«Nieśmiertelnego, a nie wiecznego?» 

«Bóg jest wieczny. Wieczność to nie mieć początku ani końca. I taki jest Bóg. 

Nieśmiertelność to życie bez końca od chwili, w której zaczęło się żyć. I to 

odnosi się do ducha człowieka. Taka jest różnica.» 

«Mówisz: “Życie wieczne”.» 

«Tak. Od chwili, w której ktoś jest stworzony do życia, może przez ducha, przez 

Łaskę i przez swą wolę dostąpić Życia wiecznego, ale nie – wieczności. Życie 
zakłada początek. Nie mówi się: “Życie Boga”, gdyż Bóg nie ma początku.» 

«A Ty?» 

«Ja będę żył, gdyż jestem też ciałem i do Boskiego ducha przyłączyłem duszę 

Chrystusa w ludzkim ciele.» 

«O Bogu mówi się: “Żyjący”.» 

«Rzeczywiście, On nie zna śmierci. On jest Życiem. Życiem niewyczerpanym. To 

nie Życie Boga, lecz Życie. Tylko to. To są subtelności, o uczony w Piśmie, lecz 

to subtelnościami okryta jest Mądrość i Prawda.» 

«Tak mówisz do pogan?» 

«Nie tak. Oni by nie pojęli. Im ukazuję Słońce tak, jakbym je pokazywał dziecku 

niewidomemu i bezrozumnemu, które dzięki cudowi odzyskało wzrok i rozum. 

[Pokazuję je] jako ciało niebieskie, lecz nie wyjaśniam jego składu. Wy jednak, 

w Izraelu, nie jesteście ani niewidomi, ani bezrozumni. Od wieków palec Boży 
otwierał wam oczy i rozjaśniał ducha...» 

«To prawda, Nauczycielu. A jednak jesteśmy ślepi i głupi.» 

«Sami się takimi uczyniliście. I nie chcecie cudu Tego, który was kocha.» 

«Nauczycielu...» 

«To prawda, uczony w Piśmie.» 

Ten spuszcza głowę i milknie. Jezus opuszcza go i idzie dalej. Przechodząc koło 

Margcjama głaszcze jego i małego synka uczonego w Piśmie, którzy zaczęli się 

bawić kolorowymi kamykami. Nauczanie Jezusa to teraz raczej rozmowy z tą 

czy inną grupą. Jednak jest to stałe nauczanie, gdyż rozwiewa wszelkie 
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wątpliwości, wyjaśnia wszelką myśl, streszcza lub rozwija to, co już zostało 

powiedziane, albo to, co [tylko] po części przez kogoś zostało zapamiętane. I 
tak mijają godziny...  

136. PIERWSZE ROZMNOŻENIE CHLEBA 

Napisane 7 września 1945. A, 6391-6399 

[por. Mt 14,15-21; Mk 6,35-44; Łk 9,12-17, J 6,1-15] To wciąż to samo miejsce. 

Jedynie słońce nie świeci już od strony wschodniej. [Jego promienie wcześniej] 

przechodziły przez zarośla, ciągnące się wzdłuż Jordanu w tej okolicy dzikiej, 

niedaleko miejsca, gdzie wody jeziora wpływają do koryta rzeki. [Teraz światło] 

też dochodzi, ukośnie, od zachodu, gdyż słońce zachodzi w czerwonej chwale, 

znacząc niebo ostatnimi promieniami. Gęste listowie bardzo łagodzi światło i 

[wszystko przybiera] spokojne, wieczorne barwy. Ptaki, upojone słońcem, 

którym syciły się przez cały dzień, oraz obfitym pożywieniem, znalezionym w 

sąsiednich wioskach, oddają się swawolom, świergotom i śpiewom na szczytach 

drzew. Zapada zmierzch. To ostatnie blaski dnia. Apostołowie mówią o tym 
Jezusowi, który wciąż poucza, opierając się na podsuwanych Mu przykładach. 

«Nauczycielu, wieczór się zbliża, a miejsce jest opustoszałe, oddalone od 

domów i osad, cieniste i wilgotne. Niebawem nie będzie już można ani nic 

ujrzeć, ani chodzić. Księżyc późno wstaje. Odeślij lud, żeby poszedł do Tarichei 

oraz do miast nad Jordanem kupić żywność i poszukać schronienia.» 

«Nie muszą odchodzić. Dajcie im jeść. Mogą tutaj spać, tak jak spali czekając na 

Mnie.» 

«Zostało nam tylko pięć chlebów i dwie ryby, Nauczycielu, wiesz o tym.» 

«Przynieście Mi je» [– poleca im Jezus.] 

«Andrzeju, poszukaj chłopca. To on trzyma torbę. Przed chwilą był z synem 

uczonego w Piśmie i z dwoma innymi. Zajmowali się splataniem koron z 
kwiatów, bawiąc się w królów.» 

Andrzej odchodzi szybko, także Jan i Filip idą szukać Margcjama w tłumie, który 

stale się przemieszcza. Znajdują go niemal w tym samym czasie. Ma torbę z 

żywnością, przewieszoną przez ramię. Długi pęd powojnika otacza jego głowę, a 

drugi – tworzy pas. Zwisa z niego róża zastępująca miecz: gardą jest kwiat, a 

ostrzem – jej łodyga. [Margcjam] jest w towarzystwie siedmiu podobnie 

dziwacznie przystrojonych [dzieci]. Tworzą orszak dla syna uczonego. To 

dziecko bardzo wątłe. Ma poważny wzrok kogoś, kto wiele wycierpiał. Odgrywa 

rolę króla, bardziej ozdobiony kwiatami niż inni. 

«Chodź, Margcjamie, Nauczyciel o ciebie pyta!» 

Margcjam porzuca przyjaciół i odchodzi pośpiesznie, nie zdejmując nawet 

swych... kwiecistych ozdób. Inne [dzieci] podążają za nim i Jezusa szybko 

otacza wieniec dzieci w kwiatach. Głaszcze je. Filip w tym czasie wyjmuje z 

torby pakunek z chlebem. W środku są też dwie owinięte wielkie ryby, ważące 

około dwóch kilogramów. Ta [ilość] nie wystarcza nawet dla siedemnastu osób 

z grupy Jezusa, czy raczej osiemnastu z Manaenem. Przynoszą to jedzenie 
Nauczycielowi. 

«Dobrze. Teraz przynieście Mi kosze. Siedemnaście... dla każdego. Margcjam da 

jedzenie dzieciom...» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-14.htm#15
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-09.htm#12
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-06.htm#1
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Jezus patrzy uważnie na uczonego w Piśmie, który pozostawał cały czas przy 

Nim, i pyta go: 

«Chcesz i ty dać jedzenie głodnym?» 

«Chciałbym, ale ja też nic nie mam.» 

«Rozdaj Moje. Pozwalam ci na to.» 

«Ale... masz zamiar nakarmić prawie pięć tysięcy mężczyzn, prócz kobiet i 

dzieci, tymi dwoma rybami i tymi pięcioma chlebami?» 

«Oczywiście. Nie bądź niedowiarkiem. Kto wierzy, ujrzy dokonujący się cud.» 

«O! Zatem ja też chcę rozdzielać żywność!» 

«Każ więc podać sobie także jeden kosz.» 

Apostołowie powracają z koszami i koszykami, szerokimi i płytkimi lub 

głębokimi i wąskimi. Uczony wraca z koszykiem raczej małym, chociaż – 
wziąwszy pod uwagę jego brak wiary – to i tak wybrał duży. 

«Dobrze. Połóżcie to wszystko tutaj i każcie tłumowi usiąść, zachowując 

porządek, w regularnych rzędach, jak to tylko możliwe.» 

Kiedy to robią, Jezus podnosi chleby i ryby, ofiarowuje je, modli się, błogosławi. 

Uczony w Piśmie nie spuszcza Jezusa z oczu. Potem Jezus łamie pięć chlebów 

na osiemnaście części i także obie ryby – na osiemnaście części. Wkłada 

kawałek ryby, bardzo mały kawałek, do każdego koszyka i dzieli na osiemnaście 

kęsów chleb. A każdy kawałek chleba dzieli na [jeszcze] mniejsze. Jest ich dość 

dużo, [może] dwadzieścia, ale nie więcej. Każdy kawałek umieszcza w koszu, 

po podzieleniu go, razem z rybą.  

«A teraz weźcie i rozdajcie, do nasycenia głodu. Idźcie. Idź, Margcjamie, daj 
jeść twoim towarzyszom.» 

«O! Jakie to ciężkie!» – mówi Margcjam podnosząc swój kosz i idzie zaraz ku 

swoim małym przyjaciołom. Kroczy [z takim trudem], jakby niósł ciężkie 

brzemię. 

Apostołowie, uczniowie, Manaen, uczony patrzą, jak dziecko odchodzi. Nie 

wiedzą, co o tym myśleć... Potem biorą kosze, potrząsają głowami i mówią do 
siebie: 

«Chłopiec żartuje! To nie jest cięższe niż było wcześniej.» 

Uczony zagląda też do środka [kosza] i wkłada rękę, żeby dotknąć jego dna, 

gdyż nie ma wiele światła tam w [cieniu drzew], gdzie znajduje się Jezus. Dalej 

zaś, na polanie, jest jeszcze dość jasno. Jednak pomimo tego stwierdzenia, idą 

ku ludziom i zaczynają rozdzielać. Dają, dają, dają. I od czasu do czasu, z coraz 

większej odległości, odwracają się zdumieni ku Jezusowi. On zaś – ze 

skrzyżowanymi ramionami, oparty o drzewo – uśmiecha się lekko widząc ich 

zaskoczenie.  

Rozdzielanie [jedzenia] jest długie i hojne... Jedynym, który nie okazuje 

zdziwienia, jest Margcjam. Śmieje się, szczęśliwy, że może napełnić ręce tak 

wielu biednych dzieci chlebem i rybą. On też pierwszy powraca do Jezusa, 
mówiąc: «Tak dużo dałem, tak dużo, tak dużo!... Bo ja wiem, co to jest głód...» 
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I podnosi twarz, która nie jest tak wychudła, jak w jego minionym już 

wspomnieniu. Blednie i otwiera szeroko oczy... Jezus głaszcze go, więc na jego 

dziecięcą twarz powraca promienny uśmiech. Ufnie tuli się do Jezusa, swego 
Nauczyciela i Obrońcy. 

Powoli wracają apostołowie i uczniowie, oniemiali ze zdziwienia. Ostatni 

[powraca] uczony w Piśmie, nic nie mówiąc. Jednak wykonuje gest, który jest 
czymś więcej niż przemową: klęka i całuje frędzel szaty Jezusa. 

«Weźcie waszą część i dajcie Mnie nieco. Jedzmy Boży pokarm.» 

Jedzą chleb i rybę, każdy do syta... W tym czasie ludzie, nasyceni, dzielą się 

swoimi uwagami. Ci, którzy są wokół Jezusa, ośmielają się przemówić, 
spoglądając na Margcjama, który po zjedzeniu ryby bawi się z innymi dziećmi. 

«Nauczycielu – pyta uczony w Piśmie – dlaczego chłopiec od razu poczuł ciężar 

[kosza], a my – nie? Ja nawet sprawdzałem w środku. Było tam wciąż tych kilka 

kęsów chleba i jeden kawałek ryby. Zacząłem odczuwać ciężar dopiero wtedy, 

gdy szedłem w kierunku tłumu. Gdyby jednak to miało wagę tego, co rozdałem, 

trzeba by pary mułów, żeby to przetransportować... nie kosza, lecz całego wozu 

napełnionego żywnością. Na początku rozdawałem powoli... potem zacząłem 

rozdzielać, rozdzielać i żeby nie być niesprawiedliwym, powróciłem do 

pierwszych, rozdzielając raz jeszcze, gdyż pierwszym dałem niewiele. A jednak 
było tego dosyć.» 

«Ja też odczułem, że kosz stawał się coraz cięższy, gdy szedłem naprzód, i 

zaraz zacząłem rozdzielać wiele, bo zrozumiałem, że dokonałeś cudu» – odzywa 
się Jan. 

«Ja zaś – mówi Manaen – zatrzymałem się i usiadłem. Wysypałem na płaszcz 

zawartość [kosza] i ujrzałem wiele chlebów... Wtedy poszedłem do nich...» 

Bartłomiej mówi:  

«Ja nawet je przeliczyłem, żeby głupio nie wyglądać. Było pięćdziesiąt małych 

chlebów. Powiedziałem do siebie: “Dam je pięćdziesięciu osobom, a potem 

powrócę.” I liczyłem. Po dojściu do pięćdziesiątej [osoby], ciężar [kosza] był 

wciąż taki sam. Spojrzałem do środka. Było tego wciąż wiele. Poszedłem 
naprzód i dawałem setkom [osób]. A zawartość wcale się nie zmniejszała...» 

Tomasz wyznaje:  

«Ja, przyznaję się, nie wierzyłem w to. Wziąłem do rąk kawałki chleba i ten 

mały kawałek ryby, spojrzałem i powiedziałem sobie: “Na co to się przyda? 

Jezus chciał Sobie zażartować!...” I patrzyłem na to, patrzyłem... Ukryłem się za 

drzewem i miałem nadzieję, że ujrzę, jak się zwiększają. Jednak było tego wciąż 

tyle samo. Już miałem powrócić, kiedy przechodzący obok Mateusz powiedział 

do mnie: “Widziałeś, jakie są piękne?” “Co?” – zapytałem. “Ależ chleby i 

ryby!...” “Szalony jesteś? Ja widzę ciągle te kawałki chleba.” “Idź je rozdzielić z 

wiarą, a zobaczysz”. Wrzuciłem z powrotem do kosza tych kilka kawałków i 
poszedłem z niechęcią... A potem... Przebacz mi, Jezu, jestem grzesznikiem!» 

[Jezus odpowiada Tomaszowi:] «Nie, ty jesteś duchem świata. Ty rozumujesz, 

jak ludzie tego świata.» 

«A zatem ja też, Panie – mówi Iskariota. – Do tego stopnia, że zamierzałem z 

kawałkiem chleba dać monetę, myśląc: “Zjedzą gdzie indziej”. Miałem nadzieję 

pomóc Ci w zachowaniu twarzy. Kim więc ja jestem? Takim jak Tomasz czy kimś 
więcej?» 
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«Więcej niż Tomasz: ty jesteś “światem”.» 

«A jednak zamierzałem dać jałmużnę, żeby być Niebem! To były moje własne 

denary...» 

«Jałmużna dla siebie i dla własnej pychy, ale nie dla Boga... On tego nie 

potrzebuje, a jałmużna dla twej pychy to grzech, a nie zasługa.» 

Judasz spuszcza głowę i milknie. 

«Ja zaś – odzywa się Szymon Zelota – sądziłem, że ten kawałek ryby i kawałki 

chleba powinienem był podzielić na mniejsze, żeby wystarczyły. Jednak nie 

wątpiłem, że ich ilość i wartość odżywcza będzie wystarczająca. Kropla wody 
dana przez Ciebie może być bardziej pożywna niż uczta.» 

«A wy, co wy myślicie?» – pyta Piotr kuzynów Jezusa. 

«My przypomnieliśmy sobie Kanę... i nie wątpiliśmy» – mówi poważnie Juda. 

«A ty, Jakubie, Mój bracie, ty nie myślałeś tylko o tym?» [– dopytuje się Jezus.] 

«Nie. Ja myślałem, że to był sakrament. Jak mi o tym mówiłeś... Czy to tak, czy 

się mylę?» 

Jezus uśmiecha się: «I tak, i nie. Do prawdy o mocy odżywczej kropli wody – o 

czym powiedział Szymon – trzeba dodać twoją myśl o odległym symbolu. Ale to 
jeszcze nie jest sakrament.» 

Uczony zachowuje skórkę w rękach. 

«Co z tym zrobisz?» 

«[Zachowam]... na pamiątkę.» 

«Ja też to zatrzymam. Włożę do woreczka, który Margcjam nosi na szyi» – 

mówi Piotr. 

«Ja zaniosę kawałek naszej matce» – stwierdza Jan. 

«A my? Wszystko zjedliśmy...» – mówią inni, strapieni. 

«Wstańcie [– odzywa się Jezus. –] Idźcie ponownie z koszami i zbierzcie 

odpadki. Oddzielcie ludzi najbiedniejszych od innych i przyprowadźcie ich do 

Mnie tutaj, z koszami. A potem wy, Moi uczniowie, idźcie wszyscy do łodzi i 

wypłyńcie na głębię, żeby się udać na równinę Genezaret. Odprawię ludzi po 
zaopatrzeniu najbiedniejszych i potem do was dołączę.» 

Uczniowie są posłuszni... i powracają z dwunastoma koszami wypełnionymi 

resztkami. Za nimi idzie około trzydziestu żebraków lub bardzo wynędzniałych 
osób. 

«Dobrze. Idźcie» [– poleca im Jezus.] 

Apostołowie i [uczniowie] Jana żegnają Manaena i odchodzą. Opuszczają Jezusa 

z żalem, ale są posłuszni. Manaen czeka z pożegnaniem Jezusa, aż tłum, przy 

ostatnich blaskach dnia, odejdzie w stronę pól poszukać miejsca do spania, 

pomiędzy wysokim i wysuszonym sitowiem. Potem żegnają się. Przed nim 

odszedł uczony w Piśmie, nawet jako jeden z pierwszych, gdyż wraz ze swoim 

synkiem szedł za apostołami. 
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Kiedy już wszyscy odeszli lub posnęli Jezus wstaje, błogosławi śpiących i 

powolnym krokiem idzie w kierunku jeziora, ku półwyspowi Tarichei, 

wzniesionemu o kilka metrów, jakby to był wycinek wzgórza zanurzony w 

jeziorze. Nie wchodząc do miasta, lecz przechodząc obok niego, wszedł na 

wzgórze. Zatrzymuje się na skale, żeby się modlić. Ma naprzeciw Siebie lazur 
[jeziora] i biel księżycowej poświaty w spokojną noc.  

137. JEZUS KROCZY PO WODZIE 

Napisane 4 marca 1944. A, 2171-2181 

[por. Mt 14,22-33; Mk 6,45-52; J 6,16-21] Jest już późny wieczór, niemal noc. 

Ledwie widać ścieżkę prowadzącą na zbocze, z którego można dostrzec – to tu, 

to tam – drzewa. Wydaje mi się, że to oliwki, lecz z powodu małego światła nie 

mogę być tego pewna. Są to drzewa o średniej wysokości, o gęstym listowiu i 
powykręcane, jak zazwyczaj oliwki. 

Jezus jest sam. Ma białą szatę i Swój ciemnoniebieski płaszcz. Idzie w górę, 

pomiędzy drzewami. Postępuje naprzód krokiem długim i spokojnym, bez 

pośpiechu. Jednak z powodu długości Swego kroku, nie śpiesząc się, pokonuje 

szybko wielkie odległości. Idzie do naturalnego balkonu. Stąd rozciąga się 

widok na jezioro, całkiem spokojne w świetle gwiazd, których świetliste oczy 

mrugają już na niebie. Cisza otacza Go swym spokojnym objęciem. Oddziela Go 

od tłumów i sprawia, że zapomina o nich i o ziemi, a jednoczy się z Niebem. Ono 

zaś zdaje się zniżać dla uwielbienia Słowa Bożego i pieszczenia Go światłem 
swych gwiazd.  

Jezus modli się w Swej zwyczajnej pozie: stojąc i z rozkrzyżowanymi 

ramionami. Za Nim jest oliwka. Wygląda, jakby był ukrzyżowany na jej ciemnym 

pniu. Liście nieco Go przewyższają. Wyglądają jak [słowa]: “Książę Pokoju” – 

jakby zastępowały tu należny Chrystusowi napis na krzyżu: “Król Żydów”. 

Pokojowa oliwka wyraża to dobrze, o ile ktoś potrafi to zauważyć. Jezus modli 

się długo, potem siada na tym balkonie, na wystającym korzeniu, wyglądającym 

jak podstawa oliwki. Przyjmuje Swą zwyczajną pozę: złożone ręce, a łokcie 

[oparte] o kolana. Rozmyśla. Któż wie, jaką Boską rozmowę prowadzi z Ojcem i 
Duchem, w tej chwili, kiedy jest sam i może być cały dla Boga. Bóg z Bogiem! 

Wydaje mi się, że minęło kilka godzin, bo widzę gwiazdy, które zmieniły 

pozycje. Kilka z nich zeszło już ku zachodowi. 

Akurat w chwili gdy cień światła czy raczej blasku – gdyż tego nie można 

jeszcze nazwać światłem – zarysowuje się na dalekim horyzoncie od strony 

wschodu, poryw wiatru potrząsa oliwką. Potem – spokój. Następnie znowu 

[zrywa się] silniejszy wiatr. Z rytmicznymi przerwami staje się coraz 

gwałtowniejszy. Światło jutrzenki, które ledwie się zaczynało, zatrzymuje się w 

swym postępie z powodu licznych czarnych chmur, które pojawiają się na 

niebie, popychane gwałtownym, coraz silniejszym wiatrem. Jezioro także 

utraciło swój spokój. Wydaje mi się, że nadejdzie burza – taka, jaką widziałam 

już w wizji nawałnicy. Szum liści i pomruk fal napełnia teraz przestrzeń, przed 
chwilą tak spokojną. 

Jezus wychodzi ze Swego rozmyślania. Wstaje. Spogląda na jezioro. Szuka... W 

świetle gwiazd, jakie [jeszcze] pozostały, i przy osłabionej jutrzence dostrzega 

łódź Piotra, która z trudem usiłuje przesunąć się ku przeciwległemu brzegowi, 

lecz nie daje rady. Jezus owija się szczelnie Swym płaszczem, podnosi jego 

brzeg, który opada i przeszkadzałby Mu w schodzeniu, [zarzuca go] na głowę, 

jakby to był kaptur. Schodzi szybko, nie drogą, którą wszedł, lecz ścieżką 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-14.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#45
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-06.htm#16
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prowadzącą bezpośrednio do jeziora. Idzie tak szybko, jakby stopami nie 

dotykał ziemi. 

Dochodzi do brzegu. Uderzają go fale, tworząc na nim z łoskotem spienioną 

krawędź. Idzie szybko dalej, jakby nie szedł po całkiem wzburzonej wodzie, lecz 

po powierzchni gładkiej i i twardej. Teraz sam staje się światłem. Zdaje się, że 

niewielka ilość światła rzadkich już gwiazd, które zgasły na początku burzy, 

skupia się na Nim i tworzy rodzaj fosforyzacji, oświetlającej Jego smukłe ciało. 

Niemal wzlatuje nad falami, nad ich spienionymi grzbietami, w ciemnych 

fałdach pomiędzy falami, z ramionami wyciągniętymi do przodu, w płaszczu, 

który się nadyma wokół głowy i – jakby uderzał skrzydłami – trzepocze, na ile 

może, ściśnięty wokół ciała. 

Apostołowie widzą Go i wydają okrzyk przerażenia, który wiatr przynosi 

Jezusowi. 

«Nie lękajcie się. To Ja.»  

Głos Jezusa, pomimo przeciwnego wiatru, bez trudu rozchodzi się po jeziorze. 

«Czy to naprawdę Ty, Nauczycielu? – pyta Piotr – Jeśli to jesteś Ty, powiedz mi, 

żebym wyszedł Ci na spotkanie, chodząc jak Ty po wodzie.» 

Jezus się uśmiecha: 

«Chodź!» – mówi po prostu, jakby chodzenie po wodzie było rzeczą najbardziej 

naturalną na świecie. 

Piotr na wpół nagi, bo jest w tunice bez rękawów, przeskakuje przez burtę i 

idzie w stronę Jezusa. Jedna– kiedy jest w odległości około pięćdziesięciu 

metrów od łodzi i mniej więcej w takiej samej od Jezusa – ogarnia go strach. Do 

tej chwili utrzymywał go [na wodzie] poryw miłości. Teraz natura ludzka bierze 

w nim górę i... drży o własną skórę. Jak ktoś, kto znajduje się na rozstępującej 

się ziemi lub na ruchomych piaskach, [Piotr] zaczyna się chwiać, poruszać, 
zanurzać. Im bardziej się porusza i drży ze strachu, tym bardziej się zanurza.  

Jezus zatrzymał się i patrzy na niego. Jest poważny. Czeka. Nie wyciąga jednak 

do niego ręki. Ma skrzyżowane ramiona. Nie robi już ani kroku, nie wypowiada 
ani jednego słowa.  

Piotr tonie. Znikają kostki, potem łydki, potem kolana. Woda dochodzi do 

pachwin, potem wyżej, sięga mu do pasa. Na jego twarzy maluje się 

przerażenie. To przerażenie, które paraliżuje też jego myśli. Jest już tylko 

ciałem, które boi się zatonięcia. Nie myśli nawet o tym, żeby pływać. O niczym. 

Przytępił go strach. Wreszcie decyduje się spojrzeć na Jezusa. I wystarczy, że 

na Niego patrzy, żeby jego umysł zaczął rozumować i żeby pojął, gdzie znajduje 

się ocalenie. [Woła:] «Nauczycielu, Panie, ocal mnie!» 

Jezus rozkłada ramiona. Jakby niesiony przez wiatr i wodę spieszy ku 

apostołowi, wyciągając do niego rękę, ze słowami: 

«O, mężu małej wiary! Dlaczego we Mnie zwątpiłeś? Dlaczego chciałeś działać 

całkiem sam?» 

Piotr czepia się kurczowo ręki Jezusa i nie odpowiada. Patrzy na Niego, żeby 

dostrzec, czy [Jezus] jest zagniewany. Spogląda na Niego z resztą strachu, 

pomieszanego z budzącą się skruchą. 

Jezus jednak uśmiecha się i trzyma go mocno za nadgarstek. Tak dochodzą do 

łodzi. Wchodzą przez burtę na pokład.  
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Jezus nakazuje: 

«Dopłyńcie do brzegu. Piotr jest cały mokry.» 

I uśmiecha się, patrząc na upokorzonego apostoła.  

Fale uspokajają się, co pomaga im przybić do brzegu. Widziane już z wysokości 

wzgórza miasto ukazuje się nad brzegiem. 

Tak kończy się wizja.  

138. «JEŚLI BĘDZIECIE MIEĆ WIARĘ, PRZYJDĘ I UCHRONIĘ WAS PRZED 

NIEBEZPIECZEŃSTWEM» 

Ciąg dalszy tego samego dnia. A, 2181-2189 

Jezus mówi: 

«Wiele razy nie czekam, aż wezwie się Mnie, kiedy widzę jednego z Moich 

synów w niebezpieczeństwie. I wiele razy biegnę także do tego, kto jest dla 
Mnie dzieckiem niewdzięcznym. 

Śpicie albo raczej jesteście zajęci sprawami życiowymi, troskami życiowymi. Ja 

zaś czuwam i modlę się za was. [Jak] Anioł wszystkich ludzi trwam pochylony 

nad wami i nic nie jest dla Mnie bardziej bolesne niż nie móc zadziałać, gdyż wy 

odrzucacie Moją pomoc. Wolicie bowiem działać sami lub – co jeszcze gorsze – 

prosicie o pomoc Złego. Jak ojciec – który słyszy syna mówiącego do niego: “Ja 

cię nie kocham, nie chcę cię, wyjdź z mojego domu” – zostaję upokorzony i 

zasmucony tak, jak nie byłem [nawet] z powodu ran. Jeśli jednak nie 

nakazujecie Mi: “Odejdź precz” i jeśli tylko jesteście rozproszeni przez życie, 

jestem Wiecznym Stróżem, gotowym przyjść, zanim jeszcze zostanę wezwany. 

A jeśli czekam, abyście wypowiedzieli do Mnie słowo – czasem ckam na nie – to 

dlatego, żeby usłyszeć, jak Mnie wołacie. Jaka to pieszczota, jaka słodycz 

usłyszeć, że ludzie Mnie wzywają! Słyszeć, że przypominają sobie, iż to Ja 
jestem “Zbawicielem”. 

A nie muszę ci chyba mówić, jaka nieskończona radość Mnie przenika i ogarnia, 

gdy ktoś kocha Mnie i wzywa, nie czekając na godzinę, [gdy będzie] w 

potrzebie. Woła Mnie, bo Mnie kocha bardziej niż wszystko na świecie i 

odczuwa, że się napełnia radością – podobną do radości Mojej – już na samo 

zawołanie Mnie: “Jezu, Jezu”. To tak jak dzieci, którym – kiedy wołają: “mama, 

mama” – wydaje się im, że miód spływa im z ust, bo już samo słowo “mama” 
przynosi ze sobą smak matczynych pocałunków. 

Apostołowie wiosłowali, posłuszni Mojemu poleceniu, udając się do Kafarnaum, 

żeby na Mnie czekać. A Ja, po cudzie [rozmnożenia] chleba, odłączyłem się od 

tłumu. Nie [uczyniłem tego] z powodu pogardy dla ludzi, lecz ze względu na 

zmęczenie. Nie gardziłem ludźmi, nawet jeśli byli wobec Mnie źli. Gniew ogarnął 

Mnie jedynie wtedy, gdy ujrzałem podeptanie Prawa i profanację domu Bożego. 

Ale wtedy nie chodziło o Mnie, lecz o sprawy Ojca. Byłem przecież na ziemi 

pierwszym ze sług Bożych, który służył Ojcu Niebieskiemu. 

Nigdy nie byłem zmęczony poświęcaniem się dla tłumów, nawet wtedy kiedy 

widziałem je zamknięte, ociężałe, [przeniknięte] ludzkim [sposobem myślenia i 

zachowania] do tego stopnia, że łamały serca nawet tym najbardziej 

przekonanym o słuszności swojej misji. A nawet właśnie dlatego, że mieli tyle 

braków, Ja mnożyłem Moje wyjaśnienia w nieskończoność, traktowałem ich 

naprawdę jak opóźnionych uczniów. Prowadziłem ich umysły ku najbardziej 

podstawowym odkryciom i wtajemniczeniom, jak cierpliwy nauczyciel, który 



 655 

kieruje małymi, niezręcznymi, piszącymi pierwsze litery dłońmi uczniów, żeby 

uczynić ich coraz bardziej zdolnymi do rozumienia i do działania. Ileż miłości 

okazałem tłumom! Wyprowadzałem je z ciała, żeby je zaprowadzić do ducha. Ja 

też zaczynałem od ciała... Szatan zajmuje się ciałem, żeby je doprowadzić do 

piekła, Ja zaś zajmowałem się nim, żeby je poprowadzić ku Niebu. 

Poszedłem na odosobnienie, żeby podziękować Ojcu za cud [rozmnożenia] 

chlebów. Było kilka tysięcy osób, które jadły, i nakazałem im powiedzieć: 

“Dziękuję” Panu. Jednak po otrzymaniu pomocy człowiek nie potrafi 

powiedzieć: “dziękuję”. Mówiłem więc to za nich. A potem... A potem zespoliłem 

się z Ojcem, za którym tęskniłem, odczuwając nieskończoną tęsknotę miłości. 

Byłem na ziemi, lecz tak jak zwłoki pozbawione życia. Mój duch rzucił się na 

spotkanie Mojego Ojca. Odczuwałem Go bowiem pochylonego nad Jego Słowem. 

Ono mówiło: “Kocham Cię, o Ojcze Święty!” To było Moją radością mówić Mu: 

“Kocham Cię...” Mówić to do Niego także jako człowiek... oprócz tego, że 

mówiłem Mu to jako Bóg. Jako człowiek korzyłem przed Nim Moje uczucie, tak 

samo jak ofiarowywałem Mu bicie Mojego Boskiego serca. Wydawało Mi się, że 

jestem magnesem, który przyciąga ku Niemu wszelką miłość ludzi, zdolnych 

kochać Boga niewiele. Gromadziłem i ofiarowywałem [te miłości] w głębi 

Mojego Serca. Wydawało Mi się, jakbym Ja sam był Człowiekiem, to znaczy 

ludzką rasą, powracającą, jak w dniach niewinności, rozmawiać z Bogiem w 
chłodzie wieczoru.  

Choć Moje szczęście było pełne, bo to było szczęście miłości, ono nie oddalało 

Mnie od ludzkich potrzeb. Spostrzegłem, że Moje dzieci na jeziorze są w 

niebezpieczeństwie. I opuszczałem Miłość dla miłości. Miłość powinna się 

śpieszyć. 

Oni Mnie wzięli za zjawę. O! Ileż razy, Moje biedne dzieci, bierzecie Mnie za 

zjawę, za coś, co budzi lęk! Gdybyście zawsze o Mnie myśleli, od razu byście 

Mnie rozpoznali, lecz macie tak wiele innych zjaw w sercu i to wywołuje zamęt 

w waszych głowach. Ja jednak daję się rozpoznać. O! Gdybyście Mnie potrafili 
słuchać! 

Dlaczego Piotr tonie, po przejściu wielu metrów? Powiedziałem: bo natura 

ludzka wzięła górę nad jego duchem.  

Piotr był w wielkim [stopniu jeszcze tylko] człowiekiem. Gdyby chodziło o Jana, 

on nie miałby ani tej nadmiernej odwagi, ani nietrwałości i zmienności myśli. 

Czystość daje rozwagę i stałość. Piotr jednak był “człowiekiem” w całym tego 

słowa znaczeniu. Pragnął wyróżniać się spośród innych, dać poznać, że “nikt” 

nie kochał Nauczyciela tak jak on. Chciał się narzucać. Tylko z racji tego, że był 

jednym z Moich [apostołów] sądził, że jest już ponad słabościami ciała. 

Tymczasem w różnych doświadczeniach biedny Szymon dawał dowody 

[zachowań] niezbyt wzniosłych. To jednak było konieczne, żeby potem mógł być 
tym, który uwiecznia miłosierdzie Nauczyciela w rodzącym się Kościele.  

Piotr nie tylko pozwala, że bierze nad nim górę lęk o zagrożone życie, lecz staje 

się – jak powiedziałaś – wyłącznie “drżącym ciałem”. Nie zastanawia się, nie 
patrzy na Mnie. 

Wy też się tak zachowujecie. I im bardziej nieuchronne jest niebezpieczeństwo, 

tym bardziej chcecie działać sami. Tak jakbyście potrafili coś [sami] zrobić! W 

godzinach, kiedy powinniście mieć ufność we Mnie i wołać Mnie, wy – jak nigdy 
dotąd – oddalacie się i zamykacie przede Mną serca, a nawet Mnie przeklinacie.  

Piotr Mnie nie przeklina, lecz zapomina o Mnie. Ja muszę zatem uwolnić moc 

woli, żeby wezwać do Mnie jego ducha i sprawić, że podniesie oczy na swego 

Nauczyciela i Zbawiciela. Z góry rozgrzeszam go z jego grzechu zwątpienia, 
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gdyż kocham tego impulsywnego [człowieka]. On bowiem – kiedy zostanie 

utwierdzony w łasce – będzie potrafił iść naprzód, już się nie niepokojąc ani nie 

ustając, aż do męczeństwa. Będzie niestrudzenie, aż do śmierci, zarzucał swą 

mistyczną sieć, żeby doprowadzić dusze do swego Nauczyciela. I kiedy Mnie 

wzywa, Ja nie idę, lecz unoszę się w powietrzu, by go uratować, i trzymam go 
mocno, żeby go doprowadzić w bezpieczne miejsce.  

Mój wyrzut jest pełen łagodności, gdyż rozumiem wszystkie okoliczności 

łagodzące [winę] Piotra. Ja jestem najlepszym obrońcą i najlepszym sędzią, jaki 

istnieje i jaki kiedykolwiek będzie [istniał]. Dla wszystkich. Ja was rozumiem, 

Moje biedne dzieci! I nawet kiedy zwracam się do was z upomnieniem, Mój 

uśmiech je łagodzi. Kocham was. To wszystko. 

Chcę, żebyście mieli wiarę. Kiedy zaś ją posiadacie, przychodzę i chronię was 

przed niebezpieczeństwem. O! Gdyby ziemia potrafiła powiedzieć: “Nauczycielu, 

Panie, ratuj mnie!”. Wystarczyłby jeden okrzyk, lecz całej Ziemi, żeby w jednej 

chwili szatan i jego słudzy upadli zwyciężeni. Wy jednak nie potraficie mieć 

wiary. Mnożę więc środki, żeby was doprowadzić do wiary. Jednak one wpadają 

do waszego bagna jak kamień w bagienne moczary i grzęzną w nich. Nie 

chcecie oczyścić wód waszego ducha, wolicie bowiem być zgniłym błotem. 

Nieważne. Ja spełniam Mój obowiązek Wiecznego Zbawcy. I choć nie potrafię 

ocalić świata, gdyż świat nie chce być ocalony, ocalę ze świata tych, którzy już 

nie należą do świata, bo kochają Mnie tak, jak powinienem być kochany. 

139. SPOTKANIE Z UCZNIAMI. UCZYNKI MIŁOSIERDZIA 
Napisane 8 września 1945. A, 6399-6428 

Jezus przebywa na równinach [leżących w okolicy] Korozain, wzdłuż doliny 

górnego Jordanu, pomiędzy Jeziorem Genezaret a Meron. Pola pełne winorośli. 

Już zaczęło się winobranie. Musi tu już przebywać od kilku dni, bo tego ranka są 

z Nim uczniowie, którzy byli w Szikaminon, a pomiędzy nimi – Szczepan i 

Hermas. Izaak tłumaczy się, że nie mógł przybyć wcześniej, gdyż – jak mówi – 

zastanawiał się, czy dobrze zrobi prowadząc ze sobą nowo przybyłych, i te 
rozmyślania spowodowały opóźnienie. 

«Ale – mówi jeszcze – pomyślałem, że droga do Nieba jest otwarta dla 

wszystkich, którzy mają dobrą wolę, a wydaje mi się, że oni, choć są uczniami 
Gamaliela, do takich należą.» 

«Dobrze powiedziałeś i dobrze zrobiłeś. Przyprowadź ich tutaj do Mnie.» 

Izaak odchodzi i powraca z dwoma [uczniami Gamaliela]. 

«Pokój niech będzie z wami. Czy słowo apostołów wydało się wam na tyle 

prawdziwe, że chcecie się do nich przyłączyć?» 

«Tak, ale Twoje jeszcze bardziej... Nie odtrącaj nas, Nauczycielu...» 

«Dlaczego miałbym to uczynić?» [– pyta Jezus] 

«Bo należymy do [uczniów] Gamaliela.» 

«I co z tego? Ja szanuję wielkiego Gamaliela i chciałbym, żeby był ze Mną, gdyż 

jest godzien tu być. Tylko tego mu brakuje, żeby jego mądrość przemienić w 

doskonałość. Co wam powiedział, kiedy go opuściliście? Bo z pewnością go 
pożegnaliście...» 
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«Tak. Powiedział nam: “Szczęśliwi jesteście, że potraficie wierzyć. Módlcie się, 

żebym i ja zapomniał, aby umieć sobie przypomnieć.» 

Apostołowie, którzy z ciekawością ściśle otoczyli Jezusa, patrzą jeden na 

drugiego i pytają cicho: «Co on chciał powiedzieć? Czego on chce? Zapomnieć, 
żeby pamiętać?» 

Jezus słyszy te szepty i wyjaśnia: 

«On chce zapomnieć swoją mądrość, żeby przyjąć Moją. Chce zapomnieć, że 

jest Gamalielem rabbim, żeby sobie przypomnieć, że jest synem Izraela, który 

czeka na Chrystusa. Chce zapomnieć o samym sobie, żeby sobie przypomnieć o 
Prawdzie.» 

«Ale on nie jest kłamcą, Nauczycielu» – mówi Hermas, żeby usprawiedliwić 

Gamaliela. 

«Nie. Ale jest [napełniony] gmatwaniną biednych ludzkich słów, które są 

kłamstwem. To słowa, które zastępują Słowo. Trzeba je zapomnieć, pozbyć się 

ich, przyjść nagim oraz dziewiczym do Prawdy, żeby zostać odzianym i [stać 
się] płodnym. To wymaga pokory. Podwodna skała...» 

«W takim razie my też musimy zapomnieć?» 

«Bez wątpienia... Zapomnieć o wszystkim, co jest tylko ludzkie. Pamiętać o 

wszystkim, co [należy do] spraw Boga. Chodźcie, wy umiecie to uczynić.» 

«My chcemy to uczynić» – zapewnia Hermas. 

«Czy żyliście już życiem uczniów?» [– pyta Jezus.] 

«Tak, od dnia kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci Chrzciciela. Nowina dotarła 

bardzo szybko do Jerozolimy. Przynieśli ją dworzanie i żołnierze Heroda. Jego 
śmierć wyrwała nas z odrętwienia» – odpowiada Szczepan. 

«Krew męczenników jest zawsze życiem dla tych, którzy są w odrętwieniu. 

Pamiętaj o tym, Szczepanie.» 

«Dobrze, Nauczycielu. Czy będziesz dziś mówił? Jestem spragniony Twego 

słowa.» 

«Już przemawiałem, ale będę jeszcze wiele mówił do was, uczniów. Wasi 

towarzysze, apostołowie, już rozpoczęli misję po intensywnym przygotowaniu. 

Ale ich jest zbyt mało jak na potrzeby świata. A trzeba żeby wszystko zostało 

zrobione w określonym czasie. Jestem jak ktoś, kto ma [wyznaczony] termin 

[płatności] i musi wszystko wykonać w ograniczonym czasie. Proszę was 

wszystkich o pomoc i w imię Boga też wam obiecuję pomoc i chwalebną 
przyszłość.» 

Przenikliwe oko Jezusa odkrywa mężczyznę szczelnie okrytego lnianym 

płaszczem: 

«Czy ty nie jesteś kapłanem Janem?» 

«Tak, Nauczycielu. Bardziej wyjałowione niż przeklęta dolina [trędowatych] 

jest serce Judejczyków. Uciekłem w poszukiwaniu Ciebie.» 

«A kapłaństwo?» 
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«Trąd wydalił mnie z niego za pierwszym razem, ludzie – za drugim, bo kocham 

Ciebie. Twoja Łaska przyciąga mnie do siebie... do Ciebie. Ona też usunęła mnie 

z miejsca hańby i zaprowadziła do miejsca czystego. Ty mnie oczyściłeś, 

Nauczycielu, w ciele i w duchu. A rzecz czysta nie może, nie powinna zbliżać się 

do tego, co nieczyste. Znieważyłoby to tego, który ją oczyścił.» 

«Twój osąd jest surowy, lecz nie jest niesłuszny.»  

«Nauczycielu, brudy rodziny są znane temu, kto żyje w rodzinie. Można o nich 

mówić jedynie temu, kto ma prawego ducha. Takim jesteś Ty... zresztą Ty 

wiesz... Co do innych... to nie będę im o tym mówił. Tu jesteś Ty, Twoi 

apostołowie, oraz ci dwaj, którzy wiedzą jak Ty i ja. Zatem...» 

[Jezus mówi:] «Dobrze. Ale... O! Ty także?! Pokój niech będzie z tobą! 
Przyszedłeś, żeby znowu dać pożywienie?» 

«Nie, ażeby mieć dla siebie Twój pokarm.» 

«Czy straciłeś swe zbiory?» 

«O, nie! Nigdy nie były tak piękne. Ale, mój Nauczycielu, szukam innego chleba, 

innych zbiorów: Twoich. A ze mną mam trędowatego [sługę], którego 

uzdrowiłeś na moich ziemiach. Powrócił do swego pana. Ale on i ja mamy teraz 
jednego Pana, za którym chcemy iść i jemu służyć: Ciebie.» 

«Chodźcie więc. Jeden, dwóch, trzech, czterech... Dobre żniwo! Ale czy 

zastanowiliście się nad waszą sytuacją wobec Świątyni? Wy wiecie i Ja wiem... 
nic więcej nie mówię...» 

«Ja jestem człowiekiem wolnym i idę, gdzie chcę» – mówi [uzdrowiony niegdyś 

przez Jezusa z trądu] kapłan Jan. 

«Ja też» – odpowiada nowo przybyły uczony w Piśmie Jan. To ten człowiek, 

który nakarmił [rzesze] w szabat u stóp Góry Błogosławieństw. 

«I my też» – mówią Hermas i Szczepan [uczniowie Gamaliela].  

A Szczepan dodaje: «Mów do nas, Panie. Nie wiemy, na czym dokładnie polega 

nasza misja. Daj nam minimum, żebyśmy mogli zaraz służyć Tobie. Resztę 
otrzymamy, kiedy pójdziemy za Tobą.» 

«Tak. Na Górze mówiłeś o błogosławieństwach. I to było pouczenie dla nas. Ale 

co powinniśmy czynić innym z powodu drugiej miłości: miłości bliźniego?» – 
pyta uczony w Piśmie Jan. 

«Gdzie jest Jan z Endor?» – pyta Jezus.  

«Tam, Nauczycielu, z uzdrowionymi.» 

«Niech tutaj przyjdzie.» 

Jan z Endor przybiega. Jezus kładzie mu rękę na ramieniu, witając go w sposób 

szczególny, i mówi: 

«Teraz będę mówił. Chcę mieć was przed Sobą, was, którzy nosicie święte imię: 

[Jan]. Ciebie, Mój apostole; ciebie, kapłanie; ciebie, uczony w Piśmie; ciebie, 

Janie [- uczniu] Chrzciciela, a wreszcie ciebie, aby zamknąć koronę łask danych 

przez Boga. A chociaż ciebie wymieniam na końcu, to ty wiesz, że nie jesteś 

ostatni w Moim sercu. To tobie pewnego dnia obiecałem tę mowę. Będziesz ją 

miał.» 
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I Jezus wchodzi – tak jak zwykle – na małe zbocze, żeby wszyscy mogli Go 

widzieć. Przed Sobą, w pierwszym rzędzie, ma pięciu Janów. Z tyłu znajdują się 

uczniowie, wymieszani z tymi, którzy zbiegli się ze wszystkich stron Palestyny z 
powodu [pragnienia odzyskania] zdrowia lub żeby usłyszeć słowo [Jezusa]. 

«Pokój niech będzie z wami wszystkimi i mądrość nad wami. Posłuchajcie.  

Ktoś pewnego odległego dnia zapytał Mnie: czy Bóg jest miłosierny wobec 

grzeszników i jak wielkie jest to Jego miłosierdzie? Ten, kto Mnie o to pytał, był 

grzesznikiem, który otrzymał przebaczenie, ale nie umiał zrozumieć całkowicie 

Bożego przebaczenia. A Ja, przez przypowieści, uspokajałem go, upewniałem i 

obiecałem, że jemu zawsze będę mówił o miłosierdziu, żeby jego skruszone 

serce – które wydawało się zabłąkanym dzieckiem i płakało w jego wnętrzu – 
czuło się upewnione, że Ojciec Niebieski już je posiada. 

Bóg jest Miłosierdziem, ponieważ Bóg jest Miłością. Sługa Boży musi być 

miłosiernym, żeby naśladować Boga. Bóg posługuje się miłosierdziem, żeby 
przyciągnąć do Siebie Swe dzieci, które zeszły z [Jego] drogi.  

Przykazanie miłości musi obowiązywać wszystkich, ale po trzykroć powinno być 

zobowiązaniem dla sług Bożych. 

Nie zdobywa się Nieba, jeśli się nie miłuje. To wystarczy powiedzieć wierzącym. 

Sługom zaś Boga powiadam: “Nie sprawia się, że wierzący zdobywają Niebo, 

jeśli się nie miłuje w sposób doskonały”. A wy, kim jesteście – wy, którzy 

tłoczycie się wokół Mnie? W znacznej części jesteście stworzeniami usiłującymi 

dojść do życia doskonałego, do życia błogosławionego, żmudnego, 

promiennego, [do życia] sługi Bożego posługującego Chrystusowi. A jakie 

obowiązki spoczywają na was w tym życiu sług i posługujących? Całkowita 

miłość do Boga, całkowita miłość do bliźniego. Wasz cel: służyć. Jak? 

Przywracając Bogu to, co świat, ciało i demon odebrały Bogu. W jaki sposób? 

Przez miłość. Miłość, która ma tysiące swoich przejawów i jeden jedyny cel: 

wzbudzanie miłości. 

Pomyślmy o naszym pięknym Jordanie. Jakże jest okazały w Jerychu! Czy 

jednak był tak wielki u swych źródeł? Nie, był strużką wody. Takim pozostałby 

też [Jordan], gdyby był ciągle sam. Tymczasem z tych oto gór i wzgórz – z 

jednej i z drugiej strony doliny – spływa wiele tysięcy dopływów: jedne 

pojedyncze, inne zaś uformowane z setek strumyków. Wszystkie wlewają się do 

koryta rzeki. Ona zaś wzrasta, wzrasta, wzrasta, aż z łagodnego strumyka – 

jakim był [Jordan na początku,] z prądu srebrzystej lazurowej wody, śmiejącej 

się i igrającej w swym dzieciństwie – staje się rzeką szeroką, poważną, 

spokojną, wijącą się lazurową wstęgą pośrodku urodzajnych brzegów o 

barwach szmaragdu. 

Tak samo jest z miłością. Początkowo jest ona jak [małe] pasemko u tych, 

którzy są [jeszcze] dziećmi na Drodze Życia. Potrafią zaledwie wystrzegać się 

ciężkiego grzechu z lęku przed karą. Potem jednak – w miarę postępowania na 

drodze doskonałości – z gór człowieczeństwa, kamienistych, wysuszonych, 

pysznych, twardych, spływają, dzięki pragnieniu miłości, liczne strumyki tej 

podstawowej cnoty. Wszystko zaś – boleści i radości – służy jej wytryśnięciu i 

powiększeniu, podobnie jak w górach zamarznięte śniegi oraz słońce, które je 

topi, służą powstaniu strumieni. Wszystko służy otwarciu im drogi: pokora jak i 

skrucha. Wszystko służy skierowaniu ich ku głównej rzece. Dusza bowiem, 

popchnięta na tę drogę, z upodobaniem wpada w unicestwienie ja, dążąc do 

ponownego wstąpienia w górę, przyciągana przez Słońce-Boga, po staniu się 
rzeką potężną, wspaniałą, dobroczynną. 
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Strumyki, zasilające embrionalny strumień miłości pełnej lęku [przed karą za 

grzechy] to, poza cnotami, dzieła, jakich uczą wypełniać cnoty. Dzieła te, żeby 

być strumykami miłości, są właśnie dziełami miłosierdzia. Spójrzmy na nie 

razem. Niektóre były już znane w Izraelu. Co do innych, to Ja daję wam je 

poznać, gdyż Moje prawo jest doskonałością miłości. 

Nakarmić głodnych. 

Obowiązek wdzięczności i miłości. Obowiązek naśladowania. Dzieci są 

wdzięczne ojcu za chleb, jaki im zapewnia, i – stawszy się [dorosłymi] ludźmi – 

naśladują go, zapewniając chleb swoim dzieciom oraz swemu ojcu, którego 

wiek uczynił już niezdolnym do pracy. Zapewniają [mu] chleb dzięki swej pracy, 

odpłacając z wielkim uczuciem i zgodnie ze sprawiedliwością za dobro, jakie 

sami otrzymali. Czwarte przykazanie mówi: “Czcij swego ojca i swoją matkę”. 

Czcić ich siwe włosy to także [tak postępować], by ich nie doprowadzić do 

[konieczności] proszenia innych o chleb. 

Przed czwartym przykazaniem jest jednak pierwsze: “Kochaj ze wszystkich sił 

Boga” oraz drugie: “Kochaj twego bliźniego jak siebie samego”. Kochać Boga 
dla Niego samego i kochać Go w bliźnim – oto doskonałość. 

Kocha się Go, dając chleb głodnemu na pamiątkę tego, że Bóg tak wiele razy 

nasycił człowieka przez Swe cudowne dzieła. Nie patrząc tylko na mannę i 

przepiórki [dane przez Boga ludowi na pustyni], spójrzmy na stały cud ziarna. 

Kiełkuje ono dzięki dobroci Boga. On dał ziemię zdatną do uprawy i zarządza 

wiatrami, deszczami, ciepłem, porami roku, żeby ziarno stało się kłosem zboża, 
a kłos – chlebem.  

Czyż nie był to cud Jego miłosierdzia, że pouczył nadprzyrodzonym światłem 

Swe grzeszne dzieci, iż te wielkie i delikatne trawy – które kończą się kłosem ze 

złotymi ziarnami o ciepłym zapachu słońca, zamknięte w twardej osłonie 

kolczastych łusek – zawierają pożywienie? I że należało je zebrać, wyłuskać, 

zetrzeć na mąkę, rozczynić i upiec? Tego wszystkiego nauczył Bóg. A [żeby 

wiedzieć], jak zbierać, łuskać, rozgniatać, ugnieść i upiec, On umieścił kamienie 

przy kłosach i blisko kamieni – wodę. On przez odblaski wody i słońca zapalił 

pierwszy ogień na ziemi, a wiatr przyniósł do ognia ziarno, które się piekło 

wydzielając przyjemny zapach. Dzięki temu człowiek pojął, że lepiej je tak 

[przyrządzić] niż wyłuskać z kłosa, jak jedzą je ptaki... albo [jeszcze lepiej] 

zmieszać z wodą po zmieleniu i zrobić lepką masę, którą [potem] piecze się na 

ogniu. Nie myślicie o tym wy, którzy jecie chleb dobrze wypieczony w domowym 

piecu, jakiego miłosierdzia dowodzi fakt dojścia do tego doskonałego pieczenia. 

[Nie zastanawiacie się,] jaką drogę przeszło ludzkie poznanie od pierwszego 

kłosa – który człowiek przeżuwał tak, jak czyni to koń – aż do dzisiejszego 

chleba. A dzięki komu? Dzięki Temu, który dał chleb. I tak było z wszystkimi 

rodzajami pożywienia, z roślinami i zwierzętami, jakimi Stwórca okrył tę ziemię: 

miejsce ojcowskiej kary dla grzesznego dziecka. Człowiek poznał to wszystko 
dzięki dobroczynnemu [wewnętrznemu] światłu. 

Dawajcie więc jeść głodnym. To prośba o [wyrażenie] wdzięczności wobec Pana 

i Ojca, który nas syci. W ten sposób też naśladujemy Ojca. Jesteśmy do Niego 

podobni przez [udzielanie] darmowego daru, który – naśladując Jego działania 
– mamy czynić coraz większym. 

Dać pić spragnionym. 

Czy kiedykolwiek pomyśleliście, co stałoby się, gdyby Ojciec już więcej nie 

spuścił deszczu? Albo gdyby rzekł: “Z powodu waszej zatwardziałości wobec 

tego, który jest spragniony, przeszkodzę obłokom spuścić [deszcz] na ziemię” – 

czy moglibyśmy protestować lub przeklinać? Woda jeszcze bardziej niż ziarno 
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należy do Boga. Ziarno bowiem jest uprawiane przez człowieka, natomiast sam 

jeden Bóg uprawia pola obłoków, które spadają jako deszcz lub rosa, jako mgły 

lub śniegi i odżywiają pola. Napełniają zbiorniki, rzeki i jeziora i dają 

schronienie rybom, które – wraz ze zwierzętami – zaspokajają głód człowieka. 

Czyż więc możecie odmówić człowiekowi, który was prosi: “Daj mi pić” [i 

powiedzieć mu] – “Nie. Ta woda do mnie należy i nie dam ci jej”? Kłamcy! Któż 

z was zrobił choćby jeden płatek śniegu lub jedną kroplę deszczu? Kto 

spowodował wyparowanie jednego diamentu rosy przez jej astralne ciepło? Nikt 

z was. Jedynie Bóg to czyni. I jeśli wody spadają z nieba i wstępują do niego, to 
dlatego że Bóg kieruje tą częścią stworzenia, tak jak kieruje resztą. 

Dajcie więc spragnionemu orzeźwiającej wody, która wypływa z żył ziemi, lub 

czystej wody z waszej studni albo tej, która napełnia wasze zbiorniki. Wody 

należą do Boga. One są dla wszystkich. Dawajcie ją spragnionemu. Powiadam 

wam: za ten tak mały czyn – który nie wymaga od was wydawania pieniędzy, 

który nie zmusza do innego trudu jak tylko do podania kubka lub konwi – 

będziecie mieć nagrodę w Niebie. To bowiem nie jest woda, lecz akt miłości – 
wielki w oczach Bożych i w Jego osądzie.  

Przyodziać nagich. 

Przechodzą po drogach ziemi ludzie nędzni, nadzy, zawstydzeni, godni litości. 

To opuszczeni starcy. To ludzie ułomni z powodu chorób lub wypadków. To 

trędowaci, powracający do życia dzięki dobroci Pana. To wdowy obciążone 

rodziną. Są ludzie dotknięci nieszczęściami, które odebrały im wszelką 

zamożność. Są niewinne sieroty. Gdy spoglądam na obszar ziemi, wszędzie 

widzę osoby nagie lub okryte łachmanami, które ledwie strzegą przyzwoitości, 

nie chroniąc jednak przed zimnem. Osoby te patrzą upokorzonym okiem na 

bogatych. Ci zaś mijają ich, w miękkich szatach, z wygodnymi sandałami na 

nogach. Poniżenie i dobroć – u dobrych; poniżenie i nienawiść – u mniej 

dobrych. Ale dlaczego nie przychodzicie im z pomocą w ich upokorzeniu, czyniąc 

ich lepszymi, jeśli są dobrzy, a waszą miłością niszcząc nienawiść, jeśli są mniej 
dobrzy? 

Nie mówcie: “Mam tylko dla siebie”. I chleba na stołach, i [szat] w szafach 

macie o wiele więcej niż ci, którzy są całkowicie opuszczeni. Niejeden ze 

słuchających Mnie potrafił zrobić małe ubranko dla sieroty lub dla biednego 

dziecka, z szaty odłożonej z powodu zużycia. Jest wśród was ktoś, kto ze 

starego płótna wykonał koszulki dla niewinnego dziecka, które ich nie posiada. 

Jest też człowiek, który przez lata jako żebrak potrafił dzielić się chlebem 

zdobywanym z trudem, z jałmużny. [Dzielił się] z trędowatym, który nie mógł 

iść wyciągnąć ręki u drzwi bogatych. Zaprawdę powiadam wam, że ludzi 

miłosiernych nie trzeba szukać pośród posiadaczy dóbr, lecz w pokornych 

szeregach biednych, którzy wiedzą – z powodu swej sytuacji – jak straszne jest 
ubóstwo. 

Jak [macie myśleć o pochodzeniu] wody i chlebów, tak też pomyślcie o wełnie i 

lnie służącym wam do przyobleczenia się: to pochodzi od zwierząt i roślin. 

Ojciec zaś stworzył je nie tylko dla ludzi bogatych, lecz dla wszystkich. Bóg dał 

człowiekowi jedno [prawdziwe] bogactwo: Swą Łaskę, zdrowie, inteligencję. 

Nie [dał On] natomiast splamionego bogactwa, jakim jest złoto. To wy 

nadaliście wartość metalowi, który nie jest wcale piękniejszy od innych, a jest o 

wiele mniej użyteczny od żelaza. Jego bowiem używa się do wykonania motyk i 

pługów, broni i sierpów, dłut i młotków, pił, hebli, świętych narzędzi do świętej 

pracy. [Wy zaś wywyższyliście złoto] do rangi metalu szlachetnego, chociaż 

jego szlachetność jest bezużyteczna, złudna. [Zrobiliście to] za namową 

szatana, który z synów Bożych uczynił was dzikusami podobnymi do 

drapieżnych zwierząt. Bogactwo [posiadania] tego, co jest święte, udzielało 
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wam środków do stawania się coraz bardziej świętymi! Nie [dało wam takich 

środków] bogactwo zbrodnicze, sprawiające, że płynie tak wiele krwi i łez. 

Dawajcie tak, jak sami otrzymaliście. Dawajcie w imię Pana, nie obawiając się, 

że pozostaniecie nadzy. Lepiej byłoby umrzeć z zimna, ogołociwszy się przez 

wzgląd na żebraka, niż pozwolić, by przez brak miłości zlodowaciało serce, 
nawet pod miękkimi szatami. 

Ciepło dokonanego przez nas dobra jest słodsze niż płaszcz z najczystszej 

wełny, a ciało biedaka, którego okryliśmy, przemawia do Boga i mówi Mu: 
“Błogosław tych, którzy mnie przyodziali.” 

Nasycić, ugasić pragnienie, ubrać – pozbawiając siebie, żeby dać innym – to 

połączyć święty umiar z najświętszą miłością oraz z błogosławioną 

sprawiedliwością. To bowiem dzięki [błogosławionej sprawiedliwości] 

zmieniamy w święty [sposób] los braci nieszczęśliwych. Dajemy z tego, co za 

pozwoleniem Boga mamy w obfitości, przez wzgląd na tych, którzy przez zło 

ludzi lub przez choroby są pozbawieni [dóbr]. Gościnność zaś udzielona 

wędrowcom łączy miłość z ufnością i szacunkiem wobec bliźniego. To również 

jest cnotą. Czy wiecie o tym? To cnota, która – u posiadających ją – objawia, 

oprócz miłości, uczciwość. Kto bowiem jest szlachetny, ten postępuje dobrze. 

Ponieważ zaś myśli, że inni działają tak, jak [on] zwykle postępuje, dlatego ma 

ufność, prostotę i wierzy w szczerość słów bliźniego. Słuchający, który nie jest 

podejrzliwy wobec opowiadań bliźniego, ujawnia, że sam jest kimś, kto mówi 
prawdę w wielkich i w małych rzeczach. 

Dlaczego mamy myśleć na widok podróżnego, który prosi o gościnę: “A jeśli to 

złodziej lub zabójca?” Czyżby tak bardzo zależało wam na waszych bogactwach, 

że każdy obcy stający przed wami sprawia, że drżycie o nie? Czy tak wam zależy 

na waszym życiu, że drżycie z przerażenia na myśl, że moglibyście być go 

pozbawieni? Jak to? Czy myślicie, że Bóg nie może obronić was przed 

złodziejami? Jak to? Obawiacie się w przechodniu złodzieja, a nie boicie się 

gościa z ciemności, który was pozbawia tego, co niezastąpione? Iluż udziela 

gościny demonowi w swoich sercach! Mógłbym stwierdzić: wszyscy dają 

mieszkanie grzechowi głównemu, a jednak nikt nie drży z jego powodu. Czyżby 

nie było nic cenniejszego nad dobro, bogactwo i nad życie [na ziemi]? Czyż nie 

jest cenniejsza wieczność, której pozwalacie się pozbawić i zabijacie ją przez 

grzech? Biedne, biedne dusze, ogołocone ze swego skarbu, które wpadły w ręce 

zabójców tak, jakby to było bez znaczenia, a barykadują domy, zakładają zamki, 

[posiadają] psy i skrzynie, żeby bronić rzeczy, których nie zabiorą ze sobą na 
drugi świat! 

Dlaczego widzicie w każdym podróżnym złodzieja? Jesteśmy przecież braćmi. 

Dom otwiera się na przechodzących braci. Czy podróżny nie ma [takiej samej] 

krwi jak nasza? O, tak! On ma krew Adama i Ewy. Czy nie jest naszym bratem? 

Jak to nie?! Jest tylko jeden Ojciec: Bóg. On dał nam tę samą duszę, jak ojciec 

daje tę samą krew dzieciom z tego samego łoża. Jest ktoś biedny? Zróbcie tak, 

żeby nie był bardziej biedny od niego wasz duch, pozbawiony przyjaźni Pana. 

Jego szata jest potargana? Czyńcie tak, żeby wasza dusza nie była [jeszcze] 

bardziej podarta przez grzech. Jego stopy są zabłocone lub zakurzone? 

Postępujcie tak, żeby bardziej niż jego sandał – zabrudzony przez szmat drogi, 

zużyty przez długą podróż – wasze ja nie było uszkodzone przez występki. Jego 

wygląd jest niemiły? Zachowujcie się tak, żeby wasz wygląd nie był bardziej 

niemiły w oczach Boga. Mówi obcym językiem? Czyńcie tak, żeby język waszego 
serca nie był niezrozumiały w Mieście Bożym. 

Ujrzyjcie w wędrowcu brata. Wszyscy jesteśmy podróżnikami na drodze do 

Nieba i wszyscy pukamy do drzwi, które są przy drodze prowadzącej do Nieba. 

Drzwiami są patriarchowie i sprawiedliwi, aniołowie i archaniołowie. Im się 
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polecamy, żeby otrzymać pomoc i obronę dla dotarcia do celu, żeby nie upaść z 

wyczerpania w ciemnościach nocy, w surowości chłodu – na pastwę zasadzek 

wilków i szakali, złych namiętności i demonów. Jak bardzo pragniemy, żeby 

aniołowie i święci otwarli przed nami [drzwi] z miłością, żeby nam dali 

schronienie i przywrócili siły dla kontynuowania drogi. Zachowujmy się więc tak 

samo wobec podróżnych tej ziemi. Powiadam wam: za każdym razem kiedy 

otworzycie dom i ramiona – pozdrawiając nieznajomego słodkim imieniem 

“brata”, myśląc o Bogu, który go zna – przemierzycie wiele mil na drodze 

prowadzącej do Nieba. 

Chorych nawiedzać. 

O! Jak [wszyscy] jesteśmy podróżnymi, tak wszyscy ludzie są naprawdę chorzy. 

Najpoważniejszymi chorobami są choroby ducha – niewidzialne i najbardziej 

śmiertelne. A jednak nie wywołują odrazy. Rana moralna nie budzi wstrętu. 

Smród występku nie wywołuje mdłości. Demoniczne szaleństwo nie napawa 

lękiem. Nie odpycha gangrena duchowego trądu. Grób napełniony zgnilizną 

człowieka, którego dusza jest martwa i zepsuta, nie powoduje rzucania się do 

ucieczki. Nie [wiąże się z] klątwą zbliżenie się do jednej z tych nieczystości. 

Biedna, ograniczona myśl człowieka! Ale odpowiedzcie: czy duch ma większą 

wartość, czy raczej ciało i krew? Czy to co materialne może, przez sąsiedztwo, 

psuć to, co bezcielesne? Nie. Ja wam mówię, że nie. Duch ma wartość 

nieskończoną w porównaniu z ciałem i krwią. Tak. Ciało nie ma potęgi większej 

niż duch. Ducha może zniszczyć nie to, co materialne, lecz to, co jest duchowe. 

Nawet jeśli ktoś opiekuje się trędowatym człowiekiem, jego duch nie stanie się 

trędowaty. Przeciwnie nawet, z powodu miłości – jaką praktykuje heroicznie aż 

do odosobnienia się w dolinie umarłych, ze względu na litość wobec brata – 

opada z niego każda skaza grzechowa. Miłość bowiem jest rozgrzeszeniem z 
grzechu i pierwszym z oczyszczeń. 

Niech waszą pierwszą myślą będzie zawsze: “Co chciałbym, żeby mi uczyniono, 

gdybym był jak on?” I czyńcie tak, jakbyście chcieli, żeby wam czyniono. 

Obecnie Izrael ma jeszcze swe dawne prawa. Przyjdzie jednak dzień – i jego 

jutrzenka nie jest już bardzo daleka – kiedy będzie się czcić jako symbol 

absolutnego piękna obraz Kogoś, w kim realnie zostanie odtworzony Mąż 

boleści z Księgi Izajasza i Udręczony z psalmu Dawida; Kogoś, kto będzie 

Odkupicielem rodzaju ludzkiego, dlatego że się upodobni do trędowatego. Do 

Jego ran pobiegną – jak łanie do źródeł – wszyscy spragnieni, chorzy, 

wyczerpani, wszyscy, którzy płaczą na tej ziemi. On ich napoi, uzdrowi, da 

wytchnienie, pociechę duchowi i ciału. Najlepsi zaś gorąco zapragną upodobnić 

się do Niego. [Będą chcieli stać się] pokrytymi ranami, wykrwawionymi, 

pobitymi, ukoronowanymi cierniem, ukrzyżowanymi z miłości do ludzi, których 

trzeba odkupić, kontynuując dzieło Tego, który jest Królem królów i 

Odkupicielem świata. 

Wy jeszcze jesteście z Izraela, lecz już wyrastają wam skrzydła, żeby 

poszybować ku Królestwu niebieskiemu. Zacznijcie od dziś [pojmować] tę myśl i 

nową wartość chorób. Błogosławiąc Boga, który zachował was w dobrym 

zdrowiu, pochylcie się nad cierpiącymi i umierającymi. Jeden z Moich apostołów 

powiedział pewnego dnia do któregoś ze swych braci: “Nie bój się dotykać 

trędowatych. Z woli Boga żadna choroba nas nie dosięgnie”. Dobrze powiedział. 

Bóg chroni Swe sługi. Ale nawet gdybyście się zarazili, opiekując się chorymi, 
zostalibyście przeniesieni do drugiego życia jako męczennicy miłości. 

Więźniów nawiedzać. 

Czy sądzicie, że na galerach znajdują się jedynie zbrodniarze? Ludzka 

sprawiedliwość jest ślepa na jedno oko, a drugie ma zmącone spojrzenie. Widzi 
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wielbłądy tam, gdzie są obłoki, a za węża bierze gałąź w kwiatach. Osądza źle – 

a jeszcze gorzej dlatego że ten, który nią kieruje, specjalnie tworzy kłęby dymu, 

żeby widziała jeszcze gorzej. Ale nawet gdyby wszyscy więźniowie byli 

złodziejami i mordercami, to nie jest słuszne, żebyśmy i my stawali się 

złodziejami i mordercami, odbierając im przez naszą wzgardę ducha 
przebaczenia. 

Biedni więźniowie! Oni nie ośmielają się podnieść oczu ku Bogu, tak 

przytłaczają ich winy. Naprawdę ich duchy są bardziej związane łańcuchami niż 

ich stopy. Jednak biada, jeśli nie mają ufności w Bogu! Do zbrodni przeciw 

bliźniemu dodają zbrodnię braku ufności w przebaczenie. Galera jest 

zadośćuczynieniem, tak jak jest nim śmierć na szubienicy. Jednak za dokonaną 

zbrodnię nie wystarczy spłacić tylko to, co należy się ludzkiej społeczności. 

Trzeba też zapłacić – i to przede wszystkim – tę część, która ma być zapłacona 

Bogu dla odpokutowania winy, żeby posiąść życie wieczne. Zbuntowany i 

zrozpaczony człowiek odpokutowuje jedynie wobec społeczności ludzi.  

Ku skazańcowi i ku więźniowi niech podąża miłość braci. To będzie światło w 

ciemnościach, to będzie głos, to będzie ręka, która wskazuje szczyty, a głos 

mówi: “Niech moja miłość powie ci, że Bóg cię kocha. To on włożył w moje serce 

tę miłość do ciebie, nieszczęśliwego brata”, a światło pozwoli dojrzeć Boga, 
Ojca pełnego litości. 

Niech wasza miłość idzie też – z [jeszcze] słuszniejszego powodu – pocieszać 

męczenników ludzkiej niesprawiedliwości: tych, którzy nie są winni lub tych, 

których okrutna siła popchnęła ku zabijaniu. Nie osądzajcie nawet tam, gdzie 

dokonano sądu. Wy nie wiecie, z jakiego powodu człowiek mógł zabić. Wy nie 

wiecie, że wiele razy nie jest umarłym ten, który zabija. [Działa] bowiem jakby 

był [pozbawionym rozumu] narzędziem, gdyż bezkrwawa zbrodnia odebrała mu 

rozumowanie przez nikczemność okrutnej zdrady. Bóg wie. To wystarczy. W 

drugim życiu ujrzymy w Niebie wielu galerników, wielu, którzy zabili i kradli... 

Ujrzymy też w Piekle wielu takich, którzy wydawali się okradanymi oraz 

zabijanymi. Tymczasem w rzeczywistości to oni, pozorne ofiary, byli 

prawdziwymi złodziejami pokoju bliźniego, uczciwości, ufności, byli 

prawdziwymi zabójcami serca. [Stali się] ofiarami, bo na koniec zostali sami 

uderzeni. [Doszło do tego] jednak po tym, jak przez lata oni sami skrycie 

uderzali [drugiego]. Zabójstwo i kradzież to grzechy. Bardziej jednak od 

człowieka, który zabijał i kradł dlatego, że doprowadzili go do tego inni – potem 

zaś nawrócił się – zostanie ukarany ten, kto innych prowadzi do grzechu i nie 
nawraca się z tego, nie odczuwając wyrzutów sumienia.  

A zatem nigdy nie osądzając, bądźcie pełni litości dla więźniów. Zawsze myślcie, 

że gdyby miano ukarać wszystkie zabójstwa i rabunki, byłoby niewielu 

mężczyzn i niewiele kobiet, które nie umarłyby na galerach lub na szubienicy. 

Jak nazwiemy te matki, które poczynają i nie chcą wydać na światło swego 

owocu? O, nie bawcie się w słowa! Nazwijmy je szczerze ich mianem: 
“Zabójczynie”. 

Jakie imię damy tym mężczyznom, którzy odbierają innym dobrą opinię i 

stanowiska? Cóż, [nazwiemy ich] po prostu: “złodziejami”, bo nimi są. Jak 

nazwać tych mężczyzn i te kobiety, którzy – przez cudzołóstwo lub dręczenie 

swoich współmałżonków – popychają ich do zabójstwa lub samobójstwa? Jakie 

jest imię wielkich tej ziemi, którzy doprowadzają do rozpaczy swych poddanych, 

a przez rozpacz – do przemocy? Oto ono: “Zbrodniarze”. I cóż? Nikt [przed 

nimi] nie ucieka. Widzicie dobrze, że – nie zdając sobie z tego sprawy – żyjemy 

pomiędzy galernikami. Nie wpadli oni w ręce sprawiedliwości i wypełniają domy 

oraz miasta, ocierają się o nas na drogach, śpią z nami w gospodach i 

spożywają z nami posiłki.  
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Któż jest bez grzechu? Gdyby palec Boży pisał po murach komnaty, w której 

ucztują myśli człowieka, [czyli] po czole, oskarżycielskie słowa – odnoszące się 

do tego, czym byliście, czym jesteście lub czym będziecie – niewiele czół 

nosiłoby [wypisane] świetlistymi literami słowo: “niewinny”. Na czołach byłyby 

wypisane – literami zielonymi jak zazdrość lub czarnymi jak zdrada, lub 

czerwonymi jak zbrodnia – słowa: “Cudzołożnicy”, “Zabójcy”, “Złodzieje”, 
“Zbrodniarze”.  

Bądźcie więc, bez pychy, miłosierni wobec waszych braci po ludzku mniej 

szczęśliwych, bo są w więzieniach i pokutują za tę samą winę, której wy nie 
wynagradzacie. To będzie korzystne dla waszej pokory. 

Pogrzebać umarłych. 

Rozważanie śmierci to szkoła życia. Chciałbym was wszystkich zaprowadzić 

przed oblicze śmierci i powiedzieć wam: “Umiejcie żyć święcie, żeby mieć [do 

czynienia] tylko z tą śmiercią, która jest [jedynie] czasowym rozdzieleniem 

ciała i ducha. Po niej bowiem [nastąpi w przyszłości] powstanie z martwych na 

wieczność, w ponownej jedności błogosławionych.” 

Wszyscy rodzimy się nadzy. Wszyscy umieramy, stając się zwłokami podatnymi 

na rozkład. Królowie czy nędzarze umierają tak, jak przychodzą na świat. Nawet 

jeśli bogactwo królów pozwala na dłuższą konserwację zwłok, to i tak rozkład 

zawsze staje się losem martwego ciała. Nawet mumie... czymże one są? Ciałem? 

Nie. Materią skamieniałą pod wpływem żywic, zdrewniałą. Nie stają się pastwą 

robaków, bo są opróżnione i wypalone przez kadzidła, ale – pastwą pasożytów 
toczących ją jak stare drewno.  

Proch staje się jednak prochem, jak powiedział Bóg. Musimy jednak pamiętać, 

że jest to proch uświęcony w sposób, który go nie różni od przedmiotów, jakie 

dotknęły Arki Przymierza. [Jest tak] dlatego, że ten proch otaczał ducha i był 

przez niego ożywiany. [Staje się on przez to] jak rzecz, która dotknęła chwały 

Bożej. Jest nią dusza człowieka, gdyż był przynajmniej jeden moment, w którym 

dusza była doskonała: kiedy stwarzał ją Bóg. A chociaż potem Zmaza ją skalała, 

odbierając jej doskonałość, to nawet dzięki swemu pochodzeniu dusza udziela 

piękna materii. Z powodu tego piękna, które pochodzi od Boga, ciało staje się 

piękniejsze i zasługuje na szacunek. Jesteśmy świątyniami i zasługujemy na 

szacunek, jakim zawsze były otaczane miejsca, w których przebywała Arka 
Przymierza. 

Okażcie zatem miłość umarłym, czekającym na zmartwychwstanie, 

[zapewniając] im godny spoczynek. Ujrzyjcie we wspaniałej harmonii ludzkiego 

ciała i ducha rękę Boga, który wszystko wymyślił i ukształtował w sposób 

doskonały. Nawet w zwłokach czcijcie dzieło Pana. 

Człowiek jednak nie jest samym ciałem i krwią. Jest także duszą i myślą. One 

także cierpią i trzeba im udzielić miłosiernej pomocy. 

Są [ludzie] nieobeznani, czyniący zło dlatego, że nie znają dobra. Iluż nie zna 

lub zna źle sprawy Boże, a nawet – prawa moralne! Tęsknią, wygłodniali, gdyż 

nie ma nikogo, kto by im dał pokarm. Wyniszcza ich brak prawd, które by ich 

żywiły. Idźcie ich pouczyć, gdyż to po to was gromadzę i wysyłam. Dawajcie 

chleb duchowy zgłodniałym duchom. Pouczanie prostaczków odpowiada – w 

porządku duchowym – nakarmieniu głodnych. Jeśli udziela się nagrody za chleb 

dany omdlewającemu, żeby w tym dniu nie umarł, to jaka nagroda zostanie 

udzielona temu, który karmi ducha prawdami wiecznymi, dając człowiekowi 

życie wieczne? Nie [zachowujcie dla siebie] skąpo tego, co wiecie. Zostało wam 

to dane darmo i hojnie. Dawajcie prawdę bez skąpstwa, gdyż jest to coś 

Bożego, jakby woda niebieska. Trzeba ją dawać tak, jak została [wam] dana. 



 666 

Nie bądźcie skąpi i nie pysznijcie się tym, co zostało wam dane, lecz dawajcie z 

pokorną wspaniałomyślnością.  

Dajcie też ochłodę modlitwy, przejrzystą i dobroczynną, żyjącym i umarłym, 

spragnionym łask. Nie należy odmawiać wody spragnionym podniebieniom. A co 

należy dawać udręczonym sercom żyjących i cierpiącym duchom umarłych? 
Modlitwy, modlitwy, owocne dzięki aktywnej miłości i duchowi ofiary.  

Modlitwa musi być prawdziwa, a nie mechaniczna, jak odgłos koła na drodze. 

Czy to odgłos czy koło sprawia, że porusza się wóz? To koła używa się do tego, 

by wóz toczył się naprzód. Podobnie jest z modlitwą [tylko] ustną i 

mechaniczną oraz z modlitwą aktywną. Pierwsza – to hałas i nic więcej. Druga 

jest pracą, w której zużywa się siły i wzrasta cierpienie, lecz dochodzi się do 

celu. Módlcie się więcej waszymi ofiarami niż wargami. Wtedy dacie odpoczynek 

żyjącym i umarłym, wypełniając drugi uczynek miłosierdzia duchowego. Świat 

bardziej zostanie ocalony przez modlitwy tych, którzy umieją się modlić, niż 
przez hałaśliwe, bezużyteczne, zbrodnicze walki. 

Wielu ludzi na świecie posiada wiedzę, jednak nie potrafią wierzyć wytrwale. 

Jakby byli schwytani przez dwa przeciwstawne obozy, wahają się, wahają... Nie 

postępują ani o krok naprzód i wyczerpują swe siły, nie dochodząc do niczego. 

To ludzie wahający się, należący do tych, którzy mówią: “ale”, “gdyby”, 

“potem”. To ci, którzy pytają: “Czy potem tak będzie?” “A gdyby tak nie było?” 

“Czy dam radę?” “A jeśli mi się nie uda?” i tak dalej. To powoje. Jeśli nie 

znajdują punktu zaczepienia, nie wspinają się; jeśli go znajdą, zaczepiają się tu 

i tam. Nie tylko trzeba je podtrzymywać, lecz należy im pomóc wzrastać przy 
każdym nowym przełomie dnia.  

O! Naprawdę wystawiają na próbę cierpliwość i miłość, bardziej niż opóźnione 

dziecko! Jednak w Imię Pana nie opuszczajcie ich! Udzielajcie całej waszej 

promiennej wiary, całej waszej gorejącej siły tym ludziom - więźniom samych 

siebie i ich niejasnej choroby. Prowadźcie ich ku słońcu i ku szczytom. Bądźcie 

panami i ojcami dla wahających się, nie zniechęcając się ani nie niecierpliwiąc. 

Oni sprawiają, że opadają wam ręce? Bardzo dobrze. Wy też wiele razy 

sprawiacie, że opadają ręce Mnie i jeszcze bardziej Ojcu, który jest w 

Niebiosach. On często musi myśleć, że pozornie daremne jest to, iż Jego Słowo 

stało się Ciałem. Człowiek bowiem nadal się waha, nawet teraz, kiedy słyszy, 
jak mówi Słowo Boże. 

Wy nie możecie uważać się za większych od Boga, ode Mnie! Otwórzcie więc 

więzienia więźniów “ale”, “gdyby”... Uwolnijcie ich od kajdan: “Czy dam radę?” 

“A jeśli mi się nie uda?”. Przekonajcie ich, że wystarczy uczynić wszystko, co w 

naszej mocy, żeby Bóg był zadowolony. A jeśli ujrzycie, że odpadli od podpórki, 

nie zostawiajcie ich, lecz podnieście ich jeszcze raz. Tak czynią matki. One nie 

przechodzą obok, jeśli ich dziecko akurat upadło. Zatrzymują się, podnoszą, 

otrzepują, pocieszają, podtrzymują, aż nie będzie się lękało nowego upadku. I 
czynią tak przez miesiące i lata, jeśli dziecko ma słabe nóżki. 

Przyodziejcie tych, których duch jest nagi, przebaczając tym, którzy was 

znieważają. 

Zniewaga jest sprzeczna z miłością. To co sprzeczne z miłością pozbawia Boga. 

Ten zatem, kto popełnia zniewagę, staje się nagi i jedynie przebaczenie 

znieważonego przyodziewa tę nagość, przywracając mu Boga. Żeby przebaczyć, 

Bóg czeka aż przebaczy znieważony człowiek. [Czeka, żeby] przebaczyć tak 

człowiekowi obrażonemu przez drugiego, jak i temu, który obraził człowieka i 

Boga. Nie ma bowiem nikogo, kto nie obraziłby swego Pana. Bóg jednak nam 

przebacza, jeśli my przebaczamy bliźniemu. [Bóg] przebacza bliźniemu, jeśli 
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przebaczył mu ten, kto został [przez niego] znieważony. Stanie się wam tak, jak 

wy czyniliście. Przebaczajcie zatem, jeśli chcecie, żeby wam przebaczono. 

Wtedy – dzięki miłości, jaką dawaliście – będziecie się cieszyć w Niebiosach tak, 
jakby na wasze święte ramiona wkładano płaszcz z gwiazd. 

Bądźcie miłosierni wobec tych, którzy płaczą.  

To są ci, których życie zraniło; ci, których serce zostało złamane w ich 

uczuciach.  

Nie zamykajcie się w waszej radości jak w twierdzy. Umiejcie płakać z tymi, 

którzy płaczą, pocieszać strapionych, zapełniać pustkę człowieka, którego 

śmierć pozbawiła krewnego. [Bądźcie] ojcami dla sierot, dziećmi dla rodziców, 
braćmi jedni dla drugich. 

Kochajcie. Dlaczego kochać tylko szczęśliwych? Oni już posiadają swoją część 

słońca. Kochajcie płaczących. To najmniej mili dla świata, lecz świat nie zna 

wartości łez. Wy ją znacie. Kochajcie więc płaczących. Kochajcie ich, jeśli są 

zrezygnowani w smutku. Kochajcie ich – i to jeszcze bardziej – gdy ból 

doprowadza ich do buntu. Nie wyrzuty, lecz łagodność – dla przekonania ich w 

bólu o pożyteczności cierpienia. Oni mogą, za zasłoną z łez, widzieć w sposób 

zdeformowany obraz Boga, ograniczony tylko do wyrażania mściwej 

wszechmocy. Nie. Nie gorszcie się! Nie, to tylko zaślepienie wynikłe z gorączki 
cierpienia. Pomóżcie im, aby ich gorączka spadła.  

Niech wasza całkiem świeża wiara będzie jak lód dany temu, kto majaczy. 

Potem, gdy najsilniejsza gorączka opada, gdy przychodzi osłabienie oraz 

zdumione przytępienie [u człowieka] podnoszącego się z szoku, zacznijcie 

rozmawiać o Bogu, jak o czymś nowym – łagodnie i cierpliwie. [Postępujcie] jak 

z dziećmi, opóźnionymi [w rozwoju] wskutek choroby... O! [Opowiedzcie] 

piękną historię, jaką się opowiada dla zajęcia tego wiecznego dziecka, którym 

jest człowiek! A potem zamilknijcie. Nie wywierajcie nacisku... Dusza sama nad 

sobą pracuje. Pomóżcie jej pieszczotami i modlitwą. A kiedy mówi: “A więc to 

nie był Bóg?”, mówcie: “Nie, On nie chciał cię skrzywdzić, bo cię kocha. [On 

kocha cię] także za tego, kto już cię nie kocha z powodu śmierci lub z innej 

przyczyny.” A kiedy dusza odpowie: “A ja Go oskarżałam”, powiedzcie: “On o 

tym zapomniał, ponieważ to była gorączka”. I kiedy odpowie: “Zatem pragnę 
Go”, powiedzcie: “Oto On! Jest przy twoim sercu i czeka, aż je otworzysz”. 

Znoście osoby przykre. One przychodzą przeszkadzać w małym domu naszego 

ja, jak wędrowcy przychodzą przeszkadzać w domu, w którym mieszkamy. Ale 

jak powiedziałem wam o przyjmowaniu tych ostatnich, tak [proszę was, byście] 
przyjęli też tych pierwszych. 

Są dokuczliwi? Jednak – lepiej lub gorzej – oni kochają was, chociaż wy ich nie 

kochacie z powodu tego, że wam przeszkadzają. Przyjmijcie ich z powodu tej 

miłości. I nawet gdyby stawiali niedyskretne pytania, mówili wam o swej 

nienawiści, znieważali was, postępujcie cierpliwie i z miłością. Możecie uczynić 

ich lepszymi przez waszą cierpliwość. Możecie też zgorszyć ich przez wasz brak 

miłości. Cierpicie, widząc ich grzeszących. Powinniście jednak bardziej cierpieć 

wtedy, kiedy nakłaniacie ich do grzechu i sami grzeszycie. Przyjmijcie ich w 

Moje Imię, jeśli nie potraficie przyjąć ich z własną miłością. Bóg zaś udzieli wam 

nagrody, kiedy przyjdzie potem Sam was odwiedzić, żeby zatrzeć nieprzyjemne 

wspomnienie Swymi nadprzyrodzonymi pieszczotami. 

Wreszcie usiłujcie pogrzebać grzeszników, żeby przygotować ich powrót do 

życia w Łasce. Czy wiecie, kiedy to robicie? Kiedy napominacie ich z 

natarczywością ojcowską, cierpliwą, pełną miłości. To jest tak, jakbyście 
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zakrywali powoli brzydotę ciała przed powierzeniem go grobowi, w oczekiwaniu 

na Boży rozkaz: “Wstań i chodź do Mnie!” 

Czy my, Hebrajczycy, nie oczyszczamy ciał, przez szacunek dla tego ciała, które 

ma zmartwychwstać? Napominać grzeszników to jakby oczyszczać ich członki 

przed ceremonią pogrzebania. Reszty dokona Łaska Pana. Oczyszczajcie 

grzeszników przez miłość, łzy, ofiary. Bądźcie bohaterami w wyrywaniu ducha z 

zepsucia. Bądźcie heroiczni. To nie pozostanie bez nagrody. Jeśli bowiem 

otrzymujemy nagrodę za kubek wody dany dla zaspokojenia fizycznego 
pragnienia, cóż zostanie dane za odebranie duchowi piekielnego pragnienia? 

[Skończyłem] mówić. Takie są dzieła miłosierdzia wobec ciała i ducha. 

Powodują one wzrost miłości. Idźcie i wypełniajcie je. I niech pokój Boży i Mój 
będą z wami teraz i na zawsze.» 

140. SKĄPSTWO I BOGATY GŁUPIEC 

Napisane 10 i 14 września 1945. A, 6428-6444 

Jezus znajduje się na jednym ze wzgórz, po zachodniej stronie jeziora. Jego 

oczom ukazują się miasta i wioski rozsiane na brzegach z jednej i z drugiej 

strony. Dokładnie u stóp wzgórza znajduje się Magdala i Tyberiada. Pierwsza – 

ze swą częścią [zamieszkaną przez] bogatych, z licznymi ogrodami, wyraźnie 

oddzieloną strumieniem, obecnie całkowicie wyschniętym, od ubogich domów 

rybaków, rolników i biednego ludu. Druga – okazała we wszystkich swych 

częściach. To miasto nad jeziorem, które nie zna nędzy i upadku, śmieje się w 

słońcu, piękne i zupełnie nowe. Pomiędzy nimi warzywniki, nieliczne, lecz 

zadbane na tej wąskiej równinie. Dalej – oliwki, pnące się na podbój wzgórz. Za 

Jezusem widać to [jakby] siodło Góry Błogosławieństw, u stóp którego ciągnie 

się główna droga prowadząca od Morza Śródziemnego do Tyberiady. Być może z 

powodu bliskości tej głównej drogi, bardzo uczęszczanej, Jezus wybrał to 

miejsce. Może tu dojść wielu ludzi z licznych miast znad jeziora lub z głębi 

Galilei. Wieczorem zaś łatwo można powrócić do własnego domu lub znaleźć 

gościnę w licznych osadach. Upał jest tu też łagodzony przez wysokość i drzewa 
wysokopienne, które na szczycie zajmują miejsce oliwek. 

Rzeczywiście zgromadziło się wiele osób, poza apostołami i uczniami. Są tu 

tacy, którzy potrzebują Jezusa, żeby [odzyskać] zdrowie lub [otrzymać] radę. 

Są ludzie przybyli z ciekawości oraz inni, których przyprowadzili przyjaciele lub 

[sami] przyszli, żeby zrobić to co inni. W sumie [znajduje się tu] tłum. Pora 

roku nie jest już letnia, lecz skłania się ku tęsknym wdziękom jesieni i zachęca 
bardziej niż w innym czasie do udania się na poszukiwanie Nauczyciela.  

Jezus uzdrowił już chorych i przemawiał do ludzi. Z pewnością mówił o 

niesprawiedliwych bogactwach, o potrzebie oderwania się od nich dla 

osiągnięcia Nieba oraz o absolutnej konieczności oderwania się od nich, żeby 

być Jego uczniem. Teraz zaś odpowiada na pytania jednego czy drugiego z 

bogatych uczniów, którzy są nieco zmieszani Jego wymaganiami. Uczony w 
Piśmie Jan mówi:  

«Mam więc zniszczyć to, co posiadam, pozbawiając się dóbr?» 

[Jezus odpowiada mu:] 

«Nie. Bóg dał ci te dobra. Spraw, niech one służą Sprawiedliwości i posługuj się 

nimi sprawiedliwie. To znaczy posługuj się nimi tak, by przyjść z pomocą swej 

rodzinie – to obowiązek. Traktuj po ludzku sługi – to miłość. Wspomagaj 
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biednych, zaspokajaj potrzeby biednych uczniów. Dzięki temu bogactwa nie 

będą dla ciebie przeszkodą, lecz pomocą.» 

Potem, mówiąc do wszystkich, [Jezus] odzywa się: 

«Zaprawdę mówię wam, że to samo niebezpieczeństwo utraty Nieba z powodu 

miłości do bogactw może dotknąć najbiedniejszego ucznia, który – stawszy się 

Moim kapłanem – uchybia sprawiedliwości, wchodząc w układy z bogatym. 

Bogacz lub człowiek zły wiele razy będzie próbował was skusić przez prezenty, 

abyście uznali jego sposób życia i jego grzech. I będą pośród Moich uczniów 

tacy, którzy ulegną pokusie darów. Tego nie powinno być. Niech Chrzciciel was 

poucza. On, chociaż nie był ani sędzią, ani urzędnikiem sądowym, naprawdę 

miał w sobie doskonałość sędziego i urzędnika sądowego – takiego, o którym 

mówi Księga Powtórzonego Prawa: “Nie będziesz stronniczy i podarku nie 

przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa 

sprawiedliwych”. Zbyt często człowiek usuwa miecz sprawiedliwości dla złota, 

jakie daje grzesznik. Nie, tak nie powinno być. Umiejcie być biedni, umiejcie 

umierać, lecz nigdy nie zawierajcie paktów z grzechem... Nawet gdybyście 

[mieli] usprawiedliwienie, że posłużycie się [przyjętym] złotem z korzyścią dla 

biednych. To złoto przeklęte i nie zapewni im dobra. To złoto haniebnego 

kompromisu. Uznaliście się za uczniów, żeby być nauczycielami, lekarzami, 

wybawicielami. Czymże się staniecie, jeśli dla korzyści przystaniecie na zło? 

Nauczycielami złej wiedzy, lekarzami zabijającymi chorych... nie będziecie 
wybawicielami, lecz ludźmi, którzy przyczyniają się do zniszczenia serc.» 

[por. Łk 12,13n] Jakiś mężczyzna z tłumu podchodzi i mówi: 

«Ja nie jestem uczniem, lecz podziwiam Cię. Odpowiedz mi zatem na pytanie: 

“Czy wolno komukolwiek zatrzymać sobie pieniądze drugiego”?» 

«Nie, mężu. To kradzież taka jak przywłaszczenie sobie sakiewki przechodnia» 

[– odpowiada Jezus.] 

«Nawet jeśli to są pieniądze [kogoś] z rodziny?» 

«Tak. Nie jest sprawiedliwe, żeby ktoś przywłaszczał sobie czyjeś pieniądze.» 

«Zatem, Nauczycielu, chodź do Abelmaim przy drodze do Damaszku. Nakażesz 

mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem po ojcu. Umarł nie 

napisawszy ani słowa [o spadku]. Brat wszystko wziął dla siebie... a zważ, że 

jesteśmy bliźniakami, zrodzonymi w czasie jednego i jedynego porodu. 
Posiadam więc te same prawa, co on.» 

Jezus spogląda na niego i mówi: 

«To przykra sytuacja i z pewnością twój brat nie postępuje dobrze. Wszystko 

jednak, co mogę uczynić, to modlić się za ciebie, a jeszcze więcej za niego, żeby 

się nawrócił. Mogę też przyjść do twojej miejscowości, żeby ewangelizować i 

poruszyć przez to jego serce. Droga nie będzie Mi ciążyć, o ile będę mógł 

doprowadzić do pokoju pomiędzy wami.» 

Mężczyzna wybucha, rozgniewany: 

«A cóż Ty chcesz, żebym uczynił z Twoimi słowami? W tym wypadku trzeba 

czegoś innego niż słowa!» 

«Czyż nie powiedziałeś Mi, żebym nakazał twemu bratu...» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#13a
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«Nakazać nie znaczy ewangelizować. Rozkazowi zawsze towarzyszy groźba. 

Zagroź mu, że dosięgnie go cios, jeśli nie da mi tego, co do mnie należy. Ty 
możesz to uczynić. Jak dajesz zdrowie, możesz też dać chorobę.» 

«Mężu, przyszedłem nawracać, a nie po to, by uderzać. Gdybyś jednak uwierzył 

Moim słowom, znalazłbyś pokój.» 

«Jakim słowom?» 

«Powiedziałem ci, że będę się modlił za ciebie i za twego brata, żebyś doznał 

pociechy, a on, żeby się nawrócił.» 

«Bajki! Bajki! Nie jestem tak naiwny, żeby w to wierzyć. Przyjdź i rozkaż.» 

Jezus, który był łagodny i cierpliwy, staje się majestatyczny i surowy. Prostuje 

się, bo przedtem był nieco pochylony nad niskim, otyłym, rozpalonym gniewem 
mężczyzną. Mówi: 

«Człowieku, któż ustanowił Mnie sędzią i rozjemcą nad wami? Nikt. Dla 

wygaśnięcia jednak niezgody pomiędzy braćmi zgodziłem się przyjść, żeby 

wypełnić Moje posłannictwo dawcy pokoju i odkupiciela. Gdybyś uwierzył Moim 

słowom, wtedy – powróciwszy do Abelmaim – znalazłbyś twego brata już 

nawróconego. Nie potrafisz wierzyć, nie otrzymasz więc cudu. Gdybyś ty mógł 

pierwszy położyć rękę na majątku, zachowałbyś go [dla siebie], pozbawiając go 

brata. Jak bowiem urodziliście się bliźniakami, tak macie też podobne żądze. Ty 

– tak samo jak twój brat – masz jedną miłość: złoto, jedną wiarę: złoto. Zostań 
więc ze swą wiarą. Żegnaj.» 

Mężczyzna odchodzi, przeklinając i gorsząc tłum, który chciałby go ukarać. 

Jezus jednak sprzeciwia się, mówiąc: 

«Pozwólcie mu odejść. Dlaczego chcecie skalać sobie ręce uderzając 

bezrozumnego? Ja mu wybaczam, gdyż jest opętany przez demona złota, który 

sprowadza go na złą drogę. I wy też to uczyńcie. Módlmy się raczej za tego 

nieszczęśliwca, żeby odzyskał wolność i stał się na nowo człowiekiem o duszy 

pięknej.» 

«To prawda. Nawet jego twarz stała się straszna z powodu jego chciwości. 

Widziałeś?» – pytają jeden drugiego uczniowie oraz ci, którzy byli w pobliżu 

zachłannego człowieka.  

«To prawda! To prawda! Już nie był podobny do istoty, jaką był wcześniej.» 

«Tak. Kiedy potem odrzucił Nauczyciela, niemal Go uderzając i cały czas 

przeklinając Go, jego twarz stała się jak u demona.» 

«Demona kusiciela. On chciał doprowadzić Nauczyciela do podłości...» 

«Posłuchajcie – odzywa się Jezus – zepsucie duszy naprawdę odbija się na 

twarzy. To jakby demon wynurzał się na powierzchnię człowieka, którego 

opętał. Niewielu jest takich, którzy – będąc demonami w swoich czynach lub 

postawach – nie zdradzają tego, czym są. Ci nieliczni są doskonali w złu i w 

sposób doskonały opętani. 

Oblicze sprawiedliwego, przeciwnie, nawet jeśli jest fizycznie zniekształcone, 

jest zawsze piękne, w następstwie nadprzyrodzonego piękna, które się 

przedostaje z wnętrza na zewnątrz. I to nie przez sposób mówienia, lecz przez 

prawdę faktów obserwujemy u człowieka czystego od występku świeżość nawet 

ciała. Dusza jest w nas i całych nas ogarnia. Odór duszy zepsutej psuje nawet 

ciało, a zapachy duszy czystej zachowują je [od zepsucia]. Dusza nieczysta 
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popycha ciało do bezwstydnych grzechów, a one – postarzają i deformują. 

Dusza czysta nakłania ciało do życia czystego i przez to zachowuje jego 
świeżość i przekazuje [mu swoją] wspaniałość.  

Postępujcie tak, żeby pozostawała w was czysta młodość ducha lub żeby 

zmartwychwstała, jeśli już ją utraciliście. Czuwajcie, wystrzegając się wszelkiej 

pożądliwości czy to zmysłów, czy władzy. Życie człowieka nie zależy od obfitości 

posiadanych bogactw. Ani to życie, ani tym bardziej – życie wieczne, [zależące] 

od jego sposobu życia. A z życiem – szczęście ziemskie i niebieskie. Występny 

bowiem nigdy nie jest szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy. Cnotliwy zaś zawsze 

jest uszczęśliwiony radością niebiańską, nawet jeśli jest ubogi i sam. Nawet 

śmierć go nie przeraża. Nie ma bowiem win ani wyrzutów sumienia, które 

sprawiałyby, że musiałby się bać spotkania z Bogiem. Nie żałuje też tego, co 

pozostawia na ziemi. Wie, że to w Niebie znajduje się jego skarb. I jak ktoś, kto 

odchodzi objąć w posiadanie należne mu dziedzictwo – dziedzictwo święte – 

radośnie, pospiesznie odchodzi na spotkanie śmierci. Ona otwiera przed nim 
bramy Królestwa, w którym znajduje się jego skarb. 

Zajmijcie się zaraz waszym skarbem. Zapoczątkujcie go od waszej młodości, 

jeśli jesteście młodzi. Pracujcie niestrudzenie [nad jego rozwojem] wy, 

najstarsi, którzy z powodu wieku jesteście bliżej śmierci. Ponieważ jednak czas 

śmierci jest nieznany i często dziecko ginie przed starcem, nie odkładajcie na 

jutro troski o [posiadanie] skarbu cnoty oraz dobrych dzieł dla przyszłego życia, 

by czasem śmierć nie dopadła was bez odłożonego w Niebie skarbu zasług. 

Wielu mówi: “O! Jestem młody i silny! Na razie cieszę się ziemią, potem się 
nawrócę”. To wielki błąd! 

[por. Łk 12,16n] Posłuchajcie tej przypowieści. Pole bogatego człowieka 

przyniosło mu obfite zbiory. Były naprawdę cudowne. Przyglądał się więc z 

radością całemu temu bogactwu, zgromadzonemu na polach i na klepiskach... 

[Patrzył na bogactwo,] na które nie znalazło się dość miejsca w spichlerzach i 

przechowywano je w prowizorycznych magazynach, a nawet w 

pomieszczeniach domu... i rzekł: “Pracowałem jak niewolnik, a ziemia mnie nie 

zawiodła. Pracowałem, żeby otrzymać plon dziesięciokrotny. Teraz bardzo długo 

będę odpoczywał. Co zrobię, żeby przechować cały ten plon? Nie chcę go 

sprzedać, gdyż to by mnie zmusiło do pracy, żeby w roku przyszłym znowu mieć 

zbiory. Wiem, co zrobię: zburzę moje spichrze i zbuduję większe, żeby 

przechować całe moje zbiory i wszystkie moje dobra. Potem powiem mojej 

duszy: “O, moja duszo! Masz teraz dóbr na wiele lat. Odpoczywaj więc, jedz, pij 

i korzystaj z nich”. Mężczyzna ten, jak wielu innych, pomylił ciało i ducha, 

pomieszał to, co święte, z tym, co bezbożne. Dusza bowiem w uciechach i w 

lenistwie nie raduje się, lecz tęskni. I on także, jak wielu, po pierwszym dużym 
żniwie na polu dobra zatrzymał się, przekonany, że [już] zrobił wszystko. 

Czyż nie wiecie, że kiedy przyłożyło się rękę do pługa, trzeba wytrwać przez 

rok, dziesięć, sto lat – tak długo, jak długo trwa życie? Zatrzymać się bowiem to 

popełnić zbrodnię na samym sobie, gdyż odmawiamy sobie większej chwały. 

[Zatrzymać się] znaczy cofać się, gdyż ten, który się zatrzymuje, zazwyczaj nie 

tylko nie czyni już postępów, lecz cofa się! Skarb niebieski – żeby być dobrym – 

powinien co roku wzrastać. Chociaż Miłosierdzie Boże okaże życzliwość nawet 

tym, którzy mieli niewiele lat na formowanie się, to jednak nie będzie 

wspólnikiem leniwych, którzy – mając długie życie – niewiele czynią. To skarb, 

[który musi] stale wzrastać. W przeciwnym razie nie będzie skarbem owocnym, 

lecz jałowym, szkodzącym pokojowi przygotowanemu w Niebie. Bóg rzekł 

głupiemu człowiekowi: “Głupcze, mylisz ciało i dobra ziemskie z tym, co jest 

duchem, i wykorzystujesz w złym [celu] łaskę Bożą. Wiedz, że tej nocy zażądają 

od ciebie twej duszy. Kiedy ona odejdzie, twoje ciało pozostanie bez życia. 

Komu przypadnie to, co przygotowałeś? Czy zabierzesz to ze sobą? Nie. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#16
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Przyjdziesz przed Moje oblicze pozbawiony ziemskich zbiorów i dzieł duchowych 

i będziesz ubogi w drugim życiu. Lepiej [byś uczynił] posługując się twoimi 

zbiorami dla wypełniania dzieł miłosierdzia wobec bliźniego i samego siebie. 

Działając bowiem miłosiernie wobec bliźniego okazałbyś miłosierdzie swej 

duszy. Zamiast karmić próżne myśli, [mogłeś] działać. Z tego miałbyś korzyść i 

pożytek dla twego ciała oraz wielkie zasługi dla duszy – aż do chwili, w której 
bym cię wezwał”. I człowiek ten umarł tej nocy i został surowo osądzony. 

Zaprawdę powiadam wam: tak się dzieje z tym, który gromadzi skarb dla siebie, 

ale nie bogaci się w oczach Boga. Teraz idźcie i uczyńcie sobie skarb z 
udzielonego wam nauczania. Pokój niech będzie z wami.» 

Jezus błogosławi [wszystkich]. Z apostołami i uczniami oddala się do lasu, żeby 

spożyć posiłek i odpocząć. W czasie jedzenia mówi jednak dalej. Kontynuuje 

poprzednie nauczanie, podejmując temat już wiele razy przedstawiany 

apostołom. Sądzę, że nigdy nie będzie tego dość, gdyż człowiek zbyt często jest 
ofiarą bezpodstawnych lęków. 

«Wierzcie – mówi – że trzeba się troszczyć jedynie o ubogacanie się w cnotę. 

Czuwajcie też, żeby wasza [troska] nie była nigdy działaniem wzburzonym, 

niespokojnym. Dobro jest wrogiem niepokojów, lęków, pośpiechów – które 
zbytnio ujawniają się w pożądliwości – zazdrości i podejrzliwości człowieka. 

Niech wasza praca będzie stała, ufna, spokojna, bez gwałtownych początków i 

nagłych zatrzymań, jak czynią dzikie osły. Nikt nie używa ich do odbycia 

bezpiecznej podróży, chyba że jest szaleńcem. [Macie być] spokojni w 

zwycięstwach, spokojni w klęskach. Spokojny, wzmocniony pokorą i ufnością 

musi być nawet żal z powodu popełnionego błędu, który was zasmuca, gdyż z 

jego powodu nie macie upodobania u Boga. Przygnębienie, niechęć do samego 

siebie to zawsze znak pychy i również – nieufności. Jeśli ktoś jest pokorny, wie, 

że jest biednym człowiekiem poddanym nędzom ciała, które czasem tryumfuje. 

Jeśli ktoś jest pokorny, ma ufność nie tyle w sobie, ile w Bogu. Jest spokojny, 

nawet w porażkach, mówiąc: “Przebacz mi, Ojcze. Wiem, że znasz moją słabość, 

która czasem mnie opanowuje. Wierzę jednak, że masz nade mną litość. Mam 

mocną ufność, że pomożesz mi w przyszłości jeszcze bardziej niż przedtem, 
choć mało Ci daję zadowolenia.” 

[por Łk 12,22n, Mt 6,25n] W odniesieniu do dóbr Boga nie bądźcie ani obojętni, 

ani skąpi. Mając mądrość i cnotę, dawajcie z tego, co posiadacie. Bądźcie tak 

aktywni w dziedzinie duchowej, jak aktywni są ludzie w sprawach ciała. W tym 

jednak co się odnosi do ciała, nie naśladujcie ludzi tego świata. Oni nie ustają w 

drżeniu o swe jutro, obawiając się, że nie będą mieć nadmiaru, że nadejdzie 
choroba, że przyjdzie śmierć, że nieprzyjaciele mogą im zaszkodzić i tak dalej.  

Bóg wie, czego wam potrzeba. Zatem nie bójcie się o wasze jutro. Pozbądźcie 

się obaw, cięższych niż kajdany galerników. Nie troszczcie się o wasze życie ani 

o pokarm, ani o to, co będziecie pić, ani o odzienie. Życie ducha jest czymś 

więcej niż życie ciała, a ciało jest czymś więcej niż odzienie. To bowiem dzięki 

ciału, a nie dzięki szacie, żyjecie, a poprzez umartwienie ciała pomagacie 

duchowi osiągnąć życie wieczne. Bóg wie, jak długo pozostawić waszą duszę w 

ciele. Do tego momentu będzie wam udzielał tego, co jest konieczne. On daje 

[pokarm] krukom i nieczystym zwierzętom, które żywią się padliną i które dla 

tej funkcji istnieją: eliminują to, co się rozkłada. A wam miałby nie dać? Ptaki 

nie mają spiżarni ani spichlerzy, a jednak Bóg je żywi. Wy jesteście ludźmi, a 

nie krukami. Ponadto jesteście teraz kwiatem ludzi, bo jesteście uczniami 

Nauczyciela, ewangelizatorami świata, sługami Boga. Czy możecie myśleć, że 

Bóg, który troszczy się o lilie w dolinach, sprawia, że rosną i odziewa je szatą 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#22
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piękniejszą niż ta, którą miał Salomon – a one nie wykonują innej pracy niż 

wydzielanie zapachu w uwielbieniu – zapomni o was, o tym, co się tyczy szat? 

Nie potraficie dodać sami od siebie ani jednego zęba do waszych 

wyszczerbionych ust, ani nie umiecie przedłużyć o cal skróconej nogi, ani 

przywrócić ostrości zamglonej źrenicy. Nie potraficie uczynić tego. Czy możecie 

pomyśleć, że potraficie oddalić od siebie nędzę i chorobę, a proch przemienić w 

pokarm? Nie potraficie tego. Nie bądźcie jednak ludźmi małej wiary. Zawsze 

będziecie posiadać to, co konieczne. Nie smućcie się jak ludzie tego świata, 

którzy wpadają w gniew, [spragnieni] swych przyjemności. Wy macie Ojca, 

który wie, czego wam potrzeba. Musicie szukać – i niech to będzie pierwsza z 

waszych trosk – jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a cała reszta 
będzie wam dodana. 

[por. Łk 12,32n] Nie lękajcie się, wy – Moja mała trzódko. Spodobało się 

Mojemu Ojcu wezwać was do Królestwa, żebyście to Królestwo posiedli. 

Możecie więc się o nie ubiegać i pomagać Ojcu waszą dobrą wolą i waszym 
świętym działaniem.  

[por. Mt 6,19n] Sprzedajcie wasze dobra, dajcie je na jałmużnę, jeśli jesteście 

sami. [Jeśli zaś macie rodzinę] zapewnijcie jej środki do życia, które jej 

wynagrodzą to, że opuściliście dom, aby iść za Mną. Sprawiedliwość bowiem 

wymaga, by nie zabierać chleba dzieciom i współmałżonkom.  

Jeśli nie możecie poświęcić bogactw pieniężnych, poświęćcie bogactwa uczuć. 

One także są monetą cenioną przez Boga za to czym są: złotem czystszym niż 

wszystko inne, perłami kosztowniejszymi niż te, które zostały wyrwane 

morzom, i rubinami rzadszymi niż te, które znajdują się we wnętrznościach 

ziemi. Rezygnacja z rodziny dla Mnie to miłość doskonalsza od złota nie 

zanieczyszczonego ani jednym atomem. To perła z łez, rubin – z krwi, która się 

sączy z serca rozdartego przez rozdzielenie z ojcem i matką, z małżonką i 
dziećmi. 

Tak [napełnione] trzosy nie niszczą się, ten skarb nigdy się nie umniejsza. 

Złodzieje nie wdzierają się do Nieba. Robak nie niszczy tego, co tam jest 

złożone. Miejcie więc Niebo w sercu, a serce w Niebie, przy waszym skarbie. 

Serce bowiem – w dobrym lub w złym – jest tam, gdzie jest to, co wam wydaje 

się waszym drogim skarbem. Skoro więc serce będzie tam, gdzie jest skarb (w 

Niebie), a skarb będzie tam, gdzie jest serce (w was), to skarb będzie w sercu, 

a ze skarbem świętych będzie w sercu Niebo świętych.  

[por. Łk 12,35n] Bądźcie zawsze gotowi jak człowiek, który właśnie ma się udać 

w podróż lub jak ten, który oczekuje swego pana. Wy jesteście sługami Pana - 

Boga. O każdej porze może was wezwać tam, gdzie On jest lub też [może Sam] 

przyjść tam, gdzie wy jesteście. Bądźcie więc zawsze gotowi, by odejść lub by 

Go przyjąć z szacunkiem. Miejcie biodra przepasane pasem podróżnym lub 

roboczym, a w ręce – zapaloną lampę. Bóg – wychodząc z uroczystości zaślubin 

z kimś, kto was wyprzedził w drodze do Nieba, lub [z uroczystości] poświęcenia 

się [kogoś] Bogu na ziemi – może przypomnieć sobie o tym, że czekacie, i może 

powiedzieć: “Chodźmy do Szczepana lub do Jana, albo do Jakuba i do Piotra”. A 

Bóg jest szybki w Swoim przychodzeniu lub w mówieniu: “Pójdź”. Bądźcie 

zatem gotowi otworzyć Mu drzwi, kiedy przybędzie, lub odejść, kiedy was 
wezwie. 

Błogosławieni słudzy, których przybywający Pan zastanie czuwających. 

Zaprawdę, żeby im wynagrodzić ich wierne oczekiwanie, przepasze się Swą 

szatą, posadzi ich za stołem i będzie im usługiwał. Może przyjść o pierwszej 

straży albo o drugiej, albo o trzeciej. Nie wiecie tego, bądźcie więc zawsze 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#32
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czujni. Błogosławieni jesteście, jeśli jesteście czujni i jeśli Pan zastanie was 

czuwających! Nie łudźcie siebie, mówiąc: “Mamy czas! Tej nocy On nie 

przyjdzie”. Z tego wynikłoby zło dla was. Nie wiecie przecież. Gdyby ktoś 

wiedział, kiedy złodziej ma przyjść, nie pozostawiłby swego domu bez opieki, 

żeby złoczyńca mógł wyważyć drzwi i skrzynie. Wy też bądźcie gotowi, gdyż w 

chwili, w której najmniej będziecie się tego spodziewać, przyjdzie Syn 
Człowieczy mówiąc: “Już czas”.» 

[por Łk 12,41n] Piotr tak zasłuchał się w [słowa] Pana, że zapomniał o 

skończeniu swego posiłku. Widząc, że Jezus milknie, pyta: 

«Czy to, co mówisz, jest dla nas, czy dla wszystkich?» 

«To dla was i dla wszystkich, ale bardziej dla was [– odpowiada mu Jezus. –] 

Wy bowiem jesteście jakby zarządcami postawionymi przez Pana na czele sług. 

Jesteście podwójnie zobowiązani do podwójnej gotowości: jako zarządcy i jako 

zwykli wierni. Jaki powinien być zarządca, postawiony przez pana na czele jego 

sług, żeby wydzielał każdemu w odpowiednim czasie sprawiedliwą część? 

Powinien być roztropny i wierny w wypełnieniu swego własnego obowiązku. Ma 

też dopilnować, żeby inni – ci, którzy mu podlegają – wypełnili [dobrze] swój 

obowiązek. Inaczej ucierpiałyby sprawy pana, który opłaca zarządcę, żeby 

działał w jego imię i czuwał nad jego sprawami w czasie jego nieobecności. 

Szczęśliwy sługa, którego pan powracający do swego domu zastanie 

postępującego wiernie, pilnie i sprawiedliwie. Zaprawdę mówię wam, że uczyni 

go zarządcą także innych posiadłości. Będzie odpoczywał i cieszył się w swym 

sercu z pewności, jaką daje mu ten sługa. 

Jeśli zaś sługa powie: “O! Dobrze! Pan jest bardzo daleko i napisał mi, że jego 

powrót się opóźni. Mogę więc robić, co mi się podoba. Potem zaś, kiedy ujrzę, że 

jego powrót się zbliża, dopilnuję [wszystkiego].” I być może zacznie jeść i pić, 

aż do upojenia się, i będzie wydawać po pijanemu rozkazy. Być może dobrzy 

słudzy, którzy mu podlegają, odmówią wypełnienia poleceń, żeby nie wyrządzić 

szkody swemu panu. On zaś zacznie bić sługi i służebnice i może doprowadzi do 

tego, że zachorują i osłabną. Będzie sądził, że jest szczęśliwy, i powie: 

“Kosztuję wreszcie tego, co znaczy być panem i postrachem wszystkich”. Co się 

z nim jednak stanie? Otóż będzie tak, że pan przybędzie w chwili, w której on 

najmniej się tego spodziewa, przyłapując zarządcę akurat na napełnianiu 

kieszeni pieniędzmi lub na psuciu jakiegoś sługi, któregoś z najsłabszych. 

Wtedy, powiadam wam, pan usunie go z jego miejsca zarządcy na miejsce sługi. 

Nie jest bowiem dozwolone pozostawianie niewiernych i zdrajców pomiędzy 

szlachetnymi.  

[por Łk 12,47n] Zostanie on tym bardziej ukarany, im bardziej pan wcześniej 

kochał go i pouczał. Im bowiem lepiej znamy wolę i myśl pana, tym bardziej 

jesteśmy zobowiązani wypełniać je dokładnie. Jeśli nie będzie postępował tak, 

jak pan szczegółowo mu powiedział – jak żadnemu innemu – otrzyma liczne 

razy. Ten zaś, kto – będąc sługą drugorzędnym i mało wiedzącym – pomyli się, 

sądząc, że czyni dobrze, zostanie mniej ukarany. Komu wiele dano, od tego 

wiele wymagać się będzie. Dużo też będzie musiał oddać sługa mocno obciążony 

[odpowiedzialnością], gdyż Moi zarządcy będą musieli rozliczyć się nawet z 

duszy maleństwa mającego zaledwie jedną godzinę. 

[por. Łk 12,49n] Wybranie przeze Mnie nie jest ożywczym odpoczynkiem w 

ukwieconym zagajniku. Przyszedłem ogień przynieść na ziemię i czegóż mogę 

pragnąć, jak nie tego, żeby zapłonął? Dlatego wyczerpuję się i chcę, żebyście i 

wy wyczerpywali się aż do śmierci, aż cała ziemia stanie się płonącym stosem, 
rozpalonym niebieskim ogniem. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#41
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#47
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-12.htm#49
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Co do Mnie to muszę przyjąć pewien chrzest. I jakże będę niespokojny, dopóki 

on się nie dokona! Nie pytacie, dlaczego? Dlatego że przez ten chrzest będę 

mógł uczynić was nosicielami Ognia, jakby wichrami, które będą się poruszać 

we wszystkich i przeciw wszystkim warstwom społeczeństwa, żeby uczynić z 

nich jedno: trzódkę Chrystusa.  

Czy sądzicie, że przyszedłem przynieść pokój ziemi – takim sposobem, jaki ona 

sobie wyobraża? Nie. Przeciwnie – niezgodę i podział. Dlatego też odtąd i aż do 

chwili, w której cała ziemia stanie się jedynym stadem, z pięciu, którzy są w 

domu, dwóch będzie przeciw trzem; ojciec będzie przeciw synowi, a ten przeciw 

swemu ojcu; matka – przeciw swym córkom, a one przeciw niej; synowe i 

teściowe będą mieć jeszcze jeden powód więcej, żeby się nie zrozumieć, gdyż 

pojawi się nowy język na niektórych ustach i powstanie jakby [wieża] Babel, 

gdyż głębokie rozruchy wstrząsną królestwem uczuć ludzkich i ponadludzkich. 

Potem nadejdzie godzina, w której jeden nowy język połączy wszystko. Będą 

nim mówić wszyscy, których Nazarejczyk ocali. Wody uczuć oczyszczą się: męty 
opadną na dno i na powierzchni zabłysną przejrzyste wody niebiańskich jezior. 

Moja służba naprawdę nie jest odpoczynkiem w takim znaczeniu, jakie człowiek 

nadaje temu słowu. Trzeba niestrudzonego heroizmu. Mówię wam jednak, że na 

koniec będzie Jezus, zawsze i wciąż Jezus. Przepasze szatę, żeby wam 

usługiwać, i potem zasiądzie z wami do uczty wiecznej i zapomni się o 

zmęczeniu i bólu. 

Teraz, ponieważ już nikt nas nie szuka, chodźmy w kierunku jeziora. 

Odpoczniemy w Magdali. W ogrodach Marii, siostry Łazarza, jest miejsce dla 

wszystkich. Ona oddała swój dom do dyspozycji Pielgrzyma i Jego przyjaciół. 

Nie trzeba wam mówić, że Maria z Magdali umarła ze swym grzechem i że z jej 

skruchy zrodziła się Maria, siostra Łazarza, uczennica Jezusa z Nazaretu. Wy już 

o tym wiecie, bo nowina rozeszła się jak podmuch wiatru w lesie. Powiem wam 

jednak to, czego wy nie wiecie: że wszystkie osobiste dobra Marii, siostry 
Łazarza, są dla sług Bożych i dla biednych Chrystusa. Chodźmy...» 

141. W OGRODZIE MARII Z MAGDALI 
Napisane 16 września 1945. A, 6444-6456 

Jezus nie jest już w tym samym miejscu, co w czasie ostatniej wizji. Znajduje 

się w dużym ogrodzie, który ciągnie się aż do jeziora. Za tym ogrodem, czy 

raczej pośrodku niego, znajduje się dom. Przed nim i wokół niego jest ogród, 

trzy razy większy w tyle niż na bokach i przed domem. 

Rosną tu kwiaty, liczniejsze są też drzewa i krzewy oraz spokojne zakątki 

zieleni. Rośnie ona wokół kosztownych marmurowych zbiorników. Są tu [też] 

altany, otaczające stoły i kamienne siedzenia. Tu i tam musiały znajdować się 

posągi, wzdłuż ścieżek i pośrodku zbiorników. Teraz jako pamiątka po nich 

pozostały blisko wawrzynów i bukszpanów jedynie cokoły, odbijające się w 

zbiornikach wypełnionych przejrzystą wodą. Obecność Jezusa z Jego [uczniami] 

oraz osób z Magdali, pomiędzy którymi jest mały Beniamin, który ośmielił się 

powiedzieć Iskariocie, że jest zły, nasuwa mi myśl, że są to ogrody domu 

Magdaleny. Są jednak uporządkowane i zmienione zgodnie z nową funkcją. 

Zostało usunięte to, co mogłoby wywoływać niesmak lub zgorszenie i 
przypominać przeszłość. 

Jezioro jest całe jak pomarszczona, szaro-lazurowa krepa, w której przegląda 

się niebo. Przemieszczają się po nim obłoki, obciążone pierwszymi jesiennymi 

deszczami. A jednak [jezioro] jest piękne w tym spokojnym, łagodnym świetle 

dnia, który choć nie jest całkiem pogodny, to nie jest też całkiem deszczowy. Na 



 676 

brzegach jest już niewiele kwiatów, są za to ubarwione przez wielkiego 

malarza, jakim jest jesień. Widać pociągnięcia pędzla ochrą i purpurą. Bledną 

słabnące i umierające liście na drzewach oraz winoroślach. Zmieniają barwę, 
nim spadną na ziemię, by [utworzyć] jej żywą szatę. 

W ogrodzie miasta położonego nad jeziorem, takiego jak to, wszystko jest 

plamą, która czerwieni się [odbijając się w] wodzie, jakby wlano do niej krew. 

[Dzieje się tak] z powodu parkanu o giętkich gałęziach, którym jesień przydała 

barwy miedzi i [sprawiła, że] przypominają pochodnie. Wierzby rosnące w 

niewielkiej odległości od brzegu drżą swym niebiesko-zielono-srebrzystym 

ulistnieniem, delikatnym i – teraz gdy obumierają – jeszcze bledszym niż 

zwykle. 

Jezus nie przygląda się temu, co ja obserwuję. Patrzy na biednych chorych, 

których obdarza zdrowiem. Spogląda na żebrzących starców, którym daje 

pieniądze. Przygląda się dzieciom, które matki pokazują Mu, żeby je 

pobłogosławił. Patrzy z litością na grupę sióstr. Opowiadają Mu o zachowaniu 

się ich jedynego brata, który spowodował, że matka umarła ze smutku i 

doprowadził je do ruiny. Te biedne niewiasty proszą Jezusa, żeby im udzielił 
rady i modlił się za nie. 

«Oczywiście, będę się modlił. Będę prosił Boga, żeby dał wam pokój i żeby wasz 

brat się nawrócił; żeby przypomniał sobie o was i żeby wam oddał to, co wam 

się należy. Przede wszystkim zaś [będę prosił], żeby znowu was kochał. Jeśli 

bowiem to uczyni, zrobi też wszystko inne. Czy jednak go kochacie, czy może 

jest w was niechęć? Czy mu przebaczacie z głębi serca, czy może raczej 

zachowujecie w nim wasz żal? On bowiem jest bardziej nieszczęśliwy niż wy. 

Pomimo bogactw jest biedniejszy od was, dlatego trzeba się nad nim ulitować. 

On sam nie posiada już miłości i jest pozbawiony miłości Boga. Widzicie, jak jest 

nieszczęśliwy? Wy, podobnie jak wasza matka, przez śmierć zakończycie 

radośnie smutne życie, do jakiego on was doprowadził. On zaś – nie. 

Przeciwnie, przejdzie od radości złudnej i nietrwałej do udręki wiecznej i 
straszliwej. Podejdźcie do Mnie. Zwrócę się do wszystkich, mówiąc do was.» 

Jezus wychodzi na środek polany usianej krzewami w kwiatach, pośrodku 

której musiała być wcześniej jakaś statua. Teraz pozostała tylko jej podstawa, 

otoczona niskim parkanem z mirtu i małych róż. Jezus staje tyłem do tego 
parkanu i zaczyna mówić. Wszyscy milkną i otaczają Go. 

«Pokój niech będzie z wami. Posłuchajcie. 

Jest powiedziane: “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Kogo jednak 

nazywamy tym imieniem? Cały rodzaj ludzki razem wzięty. Potem, zacieśniając 

[to pojęcie] – współrodaków; następnie, jeszcze bardziej uściślając – 

mieszkańców tego samego miasta; dalej, zacieśniając jeszcze bardziej [pojęcie 

bliźniego] – wszystkich krewnych; wreszcie, w ostatnim kręgu miłości – 

ściśniętym jak płatki róży wokół serca kwiatu – jest miłość do rodzonych braci, 

pierwszych z bliźnich. Ośrodkiem serca kwiatu miłości jest Bóg. Miłość do Niego 

jest pierwszą [miłością], jaką trzeba posiadać. Wokół centrum [kwiatu] jest 

miłość do krewnych – druga, jaką trzeba mieć. Ojciec bowiem i matka to jakby 

mali “bogowie” tej ziemi, stwarzający nas i współpracujący z Bogiem przy 

stwarzaniu, a także troszczący się o nas z niestrudzoną miłością. Tak więc 

wokół tej zalążni – z której jak płomienie [wychodzą] słupki i która wydziela 

najwyborniejsze zapachy miłości – ściśnięte są kręgi rozmaitych miłości. 

Pierwsza – to miłość do braci zrodzonych z tego samego łona i z tej samej krwi, 
z której my się rodzimy. 
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Jak jednak trzeba kochać brata? Czy tylko dlatego, że jego ciało i krew są takie 

same jak nasze? Tyle potrafią robić też ptaki zgromadzone w jednym gnieździe. 

One w rzeczywistości mają tylko to wspólne, że zrodziły się z tego samego lęgu 

i że mają na języku ten sam smak matczynej i ojcowskiej śliny. My, ludzie, 

jesteśmy czymś więcej niż ptaki. Posiadamy coś więcej niż ciało i krew. Mamy 

Ojca [w Niebie], prócz tego, że posiadamy ojca i matkę [na ziemi]. Posiadamy 

duszę i mamy Boga, który jest Ojcem wszystkich. Dlatego też trzeba umieć 

kochać brata jako brata z powodu ojca i matki, którzy nas zrodzili, oraz jako 

brata z powodu Boga, który jest Ojcem wszystkich.  

Mamy więc kochać miłością duchową, prócz miłości cielesnej. Powinniśmy 

kochać nie tylko przez wzgląd na ciało i krew, lecz z powodu ducha, który jest u 

wszystkich. Winniśmy kochać ducha właściwie i bardziej niż ciało naszego 

brata, gdyż duch jest czymś więcej niż ciało, a Bóg Ojciec – kimś więcej niż 

ojciec - człowiek. Wartość ducha przewyższa wartość ciała. Nasz brat byłby o 

wiele bardziej nieszczęśliwy tracąc Boga - Ojca niż człowieka - ojca. Osierocenie 

przez ojca - człowieka jest bolesne, lecz czyni nas tylko połowicznie sierotami. 

Ono rani jedynie to, co ziemskie: naszą potrzebę [doświadczania] pomocy i 

pieszczot. Ducha jednak – o ile potrafi [mocno] wierzyć – śmierć ojca nie rani. 

Przeciwnie, duch syna, chcąc podążyć tam, gdzie znajduje się [jego] 

sprawiedliwy [ojciec], wznosi się, jakby przyciągany siłą miłości. I zaprawdę 

powiadam wam, że to jest miłość: miłość do Boga i do ojca, uniesiona przez 

ducha do miejsca, [w którym mieszka] mądrość. [Miłość syna] wznosi się ku 

tym miejscom, którórym Bóg jest najbliższy. Syn działa z największą prawością, 

gdyż nie brak mu prawdziwej pomocy, jaką są modlitwy ojca, który teraz potrafi 

całkowicie kochać, oraz [hamującego] wędzidła, jakim jest pewność, że teraz 

jego ojciec widzi, lepiej niż za życia, dzieła swego dziecka. To budzi pragnienie 
spotkania ojca przez święte życie. 

Trzeba się zajmować bardziej duchem niż ciałem swojego brata. Miłość byłaby 

bardzo biedna, gdyby kierowała się tylko ku temu, co zniszczalne, lekceważąc 

to, co nie ulega zniszczeniu i co, jeśli to zaniedbamy, może utracić radość 

wieczną. Zbyt wielu jest tych, którzy trudzą się dla rzeczy bezużytecznych, 

wyczerpują się dla tego, co przynosi jedynie względną korzyść, a tracą z oczu 

to, co jest naprawdę konieczne. Prawdziwe siostry, dobrzy bracia nie powinni 

troszczyć się jedynie o uszycie i wypranie szat, o przygotowanie posiłków lub o 

pomoc braciom w ich pracy. Muszą się pochylić nad duchami [rodzeństwa], 

wsłuchać się w ich głosy, zauważać ich braki. Z cierpliwością pełną miłości 

powinni starać się o przywrócenie im ducha oddychającego zdrowiem i 

świętością, o ile w głosach [ich duchów] i w ich brakach widzą 

niebezpieczeństwo dla ich życia wiecznego. Muszą też, jeśli zgrzeszono przeciw 

nim, dołożyć starań, żeby przebaczyć i żeby otrzymać dla nich przebaczenie 
Boże przez ich powrót do miłości, bez której Bóg nie przebacza. 

Jest powiedziane w Księdze Kapłańskiej: “Nie będziesz żywił w sercu nienawiści 

do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.” 

Jednak pomiędzy nieobecnością nienawiści a miłością jest przepaść. Może się 

wam wydawać, że antypatia, brak kontaktów i obojętność nie są grzechami, 

gdyż nie są nienawiścią. Nie [jest tak]. Przychodzę rzucić wam nowe światło na 

miłość i koniecznie na nienawiść. Co bowiem oświetla miłość pod każdym jej 

względem, może też oświetlić we wszystkichszczegółach i nienawiść. Samo 

wzniesienie miłości ku wyższym sferom powoduje większe oddalenie się od 

nienawiści. Im bardziej bowiem pierwsza się wznosi, tym bardziej druga spada 
niżej, coraz niżej.  

Moja nauka to doskonałość, subtelność uczucia i osądu. To Prawda bez metafor 

i peryfraz. Mówię wam więc, że antypatia, brak kontaktów i obojętność to już 

nienawiść. Po prostu dlatego, że to nie jest miłość. Przeciwieństwem miłości 
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jest nienawiść. Czy możecie nazwać inaczej antypatię? A oddalenie się od 

jakiejś istoty? A obojętność? Człowiek, który kocha, darzy sympatią tego, kogo 

kocha. Zatem, kto odczuwa antypatię, już nie kocha. Kto kocha, nawet jeśli go 

życie oddala fizycznie od osoby kochanej, nadal jest jej bliski duchem. Jeśli więc 

ktoś oddziela się od drugiego duchem, to już nie kocha. Kto kocha, ten nigdy nie 

jest obojętny wobec miłowanego, lecz przeciwnie, wszystko, co się do niego 

odnosi, interesuje go. Jeśli więc ktoś jest obojętny wobec drugiego, to znak, że 

go już nie kocha. Widzicie więc, że te trzy postawy są trzema odgałęzieniami 

jednej rośliny: nienawiści. A co się dzieje, kiedy ktoś, kogo kochamy, obraża 

nas? Dziewięćdziesiąt razy na sto, jeśli nie pojawia się nienawiść, to pojawia się 

antypatia, oddalenie lub obojętność. Nie. Nie działajcie w ten sposób. Niech nie 
lodowacieje wasze serce przez te trzy formy nienawiści. Kochajcie. 

Zadajecie sobie pytanie: “Jak możemy to uczynić?” Odpowiadam wam: “Tak 

samo jak [czyni] to Bóg, kochający nawet tego, który Go znieważa. Miłość 

bolesna, lecz zawsze dobra.” Pytacie: “Ale jak to zrobimy?” Daję nowe prawo 

dotyczące odnoszenia się do winnego brata. Mówi ono: “Jeśli twój brat cię 

znieważa, nie upokarzaj go publicznie, napominając go publicznie, lecz niech 

miłość skłoni cię do ukrycia winy brata przed oczyma świata”. Będziesz miał 

wielką zasługę w oczach Boga, bo miłością zamkniesz drogę wszelkiej formie 
zaspokojenia swojej pychy. 

O! Jakże człowiek lubi dawać poznać, że został znieważony i jak cierpiał z 

powodu zniewagi! Chodzi jak szalony żebrak, który nie szuka jałmużny złota u 

króla, lecz idzie do innych głupców i żebraków, podobnych do niego, prosić ich o 

garść popiołu i gnoju oraz o łyk palącej trucizny. To właśnie daje świat 

człowiekowi, który został obrażony i chodzi, skarżąc się i żebrząc o pociechę. 

Bóg - Król daje czyste złoto temu, który – znieważony – idzie bez urazy 

wypłakać swój ból tylko u Jego stóp i prosić Jego, Miłość i Mądrość, o pociechę 

miłości oraz o pouczenie w tej strasznej sytuacji. Jeśli więc pragniecie pociechy, 
idźcie do Boga i postępujcie z miłością. 

[por. Mt 18,15-18] Ja wam mówię, poprawiając stare prawo: “Jeśli twój brat 

zawinił przeciw tobie, idź, napomnij go, kiedy będziecie sami. Jeśli cię posłucha, 

zdobędziesz na nowo swego brata i równocześnie osiągniesz bardzo wiele 

błogosławieństw Bożych. A jeśli twój brat [nie tylko] cię nie posłucha, lecz 

odepchnie cię, trwając uparcie w swym błędzie, wtedy ty – żeby nie 

powiedziano, iż jesteś wspólnikiem winy lub obojętnym na dobro duchowe 

brata – weź dwóch lub trzech świadków, poważnych, dobrych, pewnych, i 

powróć z nimi do twego brata. W ich obecności powtórz życzliwie swe uwagi. 

Świadkowie będą mogli swymi ustami potwierdzić, że uczyniłeś wszystko, co 

możliwe, żeby w sposób święty napomnieć brata. To bowiem jest obowiązkiem 

dobrego brata, gdyż grzech popełniony przez niego wobec ciebie jest raną 

zadaną jego duszy i musisz się zająć jego duszą.  

[por. Mt 18,17n] Jeśli to także na nic się nie zda, daj znać synagodze, żeby go w 

imię Boga doprowadziła do porządku. Jeśli się nie poprawi, nawet w tym 

wypadku, i jeśli odrzuci synagogę lub Świątynię, jak odrzucił ciebie, uznaj go za 
celnika i poganina.” 

Tak czyńcie wobec tych, którzy są waszymi braćmi przez krew lub z którymi 

łączą was więzy braterskiej miłości. Nawet wobec bliźniego najbardziej 

oddalonego powinniście postępować w sposób święty, bez chciwości, bez 
nieprzejednania, bez nienawiści.  

[por. Mt 5,25-26, Łk 12,58] A kiedy są takie przypadki, że trzeba udać się do 

sędziów i idziesz tam razem z twym przeciwnikiem, to mówię ci, o człowiecze, 

który często z własnej winy popełniasz gorsze czyny i jesteś sam winien 
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większego zła, usiłuj w czasie, gdy jesteś jeszcze w drodze – czy jesteś w 

błędzie, czy masz rację – pojednać się z nim. Ludzka sprawiedliwość jest 

bowiem zawsze niedoskonała i na ogół podstępna. Winny może więc zostać 

uznany za niewinnego, a ty, niewinny – za winnego. Wtedy mogłoby więc dojść 

nie tylko do tego, że nie zostanie uznane twe prawo, lecz – że przegrasz 

rozprawę. Wtedy ty, niewinny, zostałbyś uznany za winnego oszczerstwa i 

sędzia wysłałby cię do wykonawcy wyroku, który nie pozwoliłby ci odejść, 
zanim byś nie zapłacił ostatniego drobnego pieniążka. 

Bądź ustępliwy. Twoja pycha cierpi z tego powodu? Bardzo dobrze. Twoja 

sakiewka opróżnia się? Jeszcze lepiej. Wystarczy, że rośnie twoja świętość. Nie 

miejcie tęsknej miłości za złotem. Nie bądźcie chciwi na pochwały. Czyńcie tak, 

żeby to Bóg was chwalił. Czyńcie tak, żeby gromadzić sobie wielki skarb w 

Niebie. I módlcie się za znieważających was, żeby się nawrócili. Jeśli to się 

stanie, sami oddadzą wam cześć i dobra. Jeśli tego nie zrobią, Bóg o tym 

pomyśli.  

Idźcie teraz, gdyż jest godzina posiłku. Niech pozostaną tylko żebracy, żeby 

zasiąść do stołu apostołów. Pokój niech będzie z wami.» 

142. JEZUS WYSYŁA SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCH, ABY GO GŁOSILI 

Napisane 17 września 1945. A, 6456-6466 

Po posiłku i po odesłaniu ubogich Jezus pozostaje z resztą apostołów i uczniów 

w ogrodzie Marii z Magdali. Idą usiąść na jego granicy, akurat nad spokojnymi 

wodami jeziora, po którym pływają w łodziach [rybacy] zajęci łowieniem ryb. 

«Będą mieli dobry połów» – zauważa Piotr obserwujący łodzie. 

«Ty także będziesz miał dobry połów, Szymonie, synu Jony.» 

«Ja, Panie, kiedy? Chcesz, żebym wypłynął na połów, abyśmy mieli jutro 

jedzenie? Idę zaraz i...» 

«Nie potrzebujemy jedzenia w tym domu. Twój połów dotyczy przyszłości i 

dziedziny duchowej. Wraz z tobą większość z obecnych tu będzie wspaniałymi 
rybakami.» 

«Nie wszyscy, Nauczycielu?» – dopytuje się Mateusz. 

«Nie wszyscy. Ci jednak, którzy wytrwają, staną się Moimi kapłanami i ich 

połów będzie dobry.» 

«Nawrócenia, prawda?» – pyta Jakub, syn Zebedeusza. 

«Nawrócenia, przebaczenia, powroty do Boga. O, tyle rzeczy!» 

[por. Mt 18,17n] «Posłuchaj, Nauczycielu. Powiedziałeś nam wcześniej, że jeśli 

ktoś nie słucha swego brata, nawet w obecności świadków, ma się nim zająć 

synagoga. Teraz, o ile dobrze pojąłem to, co nam powiedziałeś, odkąd się 

znamy, wydaje mi się, że synagogę zastąpi Kościół, który ustanowisz. Gdzież 
więc pójdziemy, żeby nakazywać [poprawę] upartym braciom?» 

«Pójdziecie do siebie, bo to wy będziecie Moim Kościołem. Wierni przyjdą więc 

do was po to, żeby otrzymać radę dla siebie albo po to, żeby udzielić rady 
innym.  

[por. Mt 18,18] Powiem wam jeszcze więcej. Nie tylko będziecie udzielać rad. 

Będziecie też mogli rozgrzeszać w Moje Imię. Będziecie rozwiązywać łańcuchy 
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grzechu i będziecie mogli wiązać dwie osoby, które się kochają, czyniąc z nich 

jedno ciało. A to, co uczynicie, będzie ważne w oczach Boga, jakby sam Bóg to 

uczynił. Zaprawdę powiadam wam: to, co zwiążecie na ziemi, będzie związane 
w Niebie; to zaś, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w Niebie.  

[por. Mt 18,19n] Mówię wam jeszcze, żebyście zrozumieli moc Mojego Imienia 

w odniesieniu do miłości braterskiej oraz do modlitwy: jeśli dwaj Moi uczniowie 

– a Ja uważam teraz za takich wszystkich, którzy będą wierzyć w Chrystusa – 

zgromadzą się, żeby prosić o coś słusznego w Moje Imię, Mój Ojciec udzieli im 

tego. Modlitwa bowiem posiada wielką siłę. Ogromną moc posiada braterska 

jedność. Wielką, nieskończoną moc posiada Moje Imię i Moja obecność pośród 

was. Gdzie zaś dwaj albo trzej zgromadzą się w Imię Moje, Ja będę pośród nich 

i będę się modlił z nimi, a Ojciec nie odmówi niczego tym, którzy modlą się ze 

Mną. Wielu nie otrzymuje, modlą się bowiem sami albo z powodów zakazanych 

lub z pychy, lub z grzechem w sercu. Sprawcie, aby wasze serce było czyste – 

żebym Ja mógł być z wami – i potem módlcie się, a zostaniecie wysłuchani.» 

[por. Mt 18,21n, Łk 17,3n] Piotr jest zamyślony. Jezus widzi to i pyta go o 

przyczynę. Piotr wyjaśnia: 

«Zastanawiam się, do jak wielkiego zadania jesteśmy przeznaczeni i boję się. 

Obawiam się, że nie będę umiał dobrze tego zrobić.» 

«Istotnie, Szymon, syn Jony, ani Jakub, syn Alfeusza, ani Filip czy ktoś inny nie 

potrafiłby tego dobrze zrobić. Jednak kapłan Piotr, kapłan Jakub, kapłan Filip 

czy Tomasz będą umieli to zrobić, gdyż będą działali razem z Boską Mądrością.» 

«A... ile razy powinniśmy przebaczyć braciom? Ile razy, jeśli zgrzeszą wobec 

kapłanów? I ile razy – jeśli zgrzeszą wobec Boga? Jeśli bowiem będzie tak, jak 

teraz, to z pewnością będą grzeszyć wobec nas, gdyż tak wiele razy grzeszą 

przeciw Tobie. Powiedz mi, czy powinienem zawsze przebaczyć czy tylko ileś 
razy. Siedem razy czy na przykład jeszcze więcej?» 

«Nie mówię ci siedem razy, lecz siedemdziesiąt razy siedem. To liczba 

nieograniczona, bo Ojciec Niebieski przebaczy wam wiele razy, wielką ilość razy 

– wam, którzy powinniście być doskonali. I jak On zachowuje się wobec was, 

tak wy powinniście się zachowywać, gdyż reprezentujecie Boga na ziemi. 

Zresztą... posłuchajcie. Opowiem wam przypowieść, która będzie dla was 
pożyteczna.» 

I Jezus, którego otaczali jedynie apostołowie w miejscu zamkniętym przez 

krzewy, zwraca się do uczniów zgromadzonych z szacunkiem na uboczu, na 

polanie ozdobionej zbiornikiem pełnym przejrzystej wody. Uśmiech Jezusa jest 

jakby znakiem, że będzie przemawiał. I idzie [ku nim] Swym powolnym, długim 

krokiem, dzięki któremu – nie śpiesząc się – w niewielkim czasie pokonuje dużą 

odległość. Wszyscy się cieszą i otaczają Go kołem, jak dzieci [stojące] wokół 

kogoś, kto sprawia im radość. Jezus [ma wokół Siebie] wieniec uważnych 
twarzy. Znajduje miejsce i opierając się o drzewo zaczyna mówić. 

«To, co powiedziałem najpierw do ludu, [przedstawię] wam w doskonalszej 

[formie], bo jesteście wybranymi. Apostoł Szymon, syn Jony, zapytał Mnie: “Ile 

razy mam przebaczyć? Komu? Dlaczego?” Odpowiedziałem tylko jemu, a teraz 
powtórzę wszystkim Moją odpowiedź, gdyż powinniście ją odtąd znać. 

Posłuchajcie dobrze, ile razy i jak, i dlaczego trzeba wybaczać. Trzeba 

wybaczać, jak Bóg przebacza. On, wobec którego grzeszy się tysiące razy, 

[przebacza], jeśli [człowiek] nawraca się tysiące razy. Byle tylko widział, że u 

winnego nie ma pragnienia grzeszenia, poszukiwania tego, co skłania do 

grzechu, lecz przeciwnie – grzech jest tylko owocem ludzkiej słabości. Kiedy 
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jednak [człowiek] dobrowolnie trwa w grzechu, nie może być wybaczenia za 

znieważanie Prawa. Nawet jeśli czyjeś błędy zasmucają was osobiście, 

przebaczajcie. Przebaczajcie zawsze temu, kto was krzywdzi. Przebaczajcie, 

żeby uzyskać przebaczenie, gdyż i wy popełniacie błędy wobec Boga i waszych 

braci. Przebaczenie otwiera Królestwo Niebieskie tak człowiekowi 

otrzymującemu przebaczenie, jak i temu, który go udziela. To przypomina 
wydarzenie, do jakiego doszło pomiędzy królem i jego sługami. 

[por. Mt 18,23-35] [Nielitościwy dłużnik] 

Pewien król chciał uregulować rachunki ze swymi sługami. Przywoływał 

jednego po drugim, rozpoczynając od tych, którzy byli najwyżsi rangą. Przybył 

jeden, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów, lecz nie miał z czego 

spłacić pożyczek danych mu przez króla na wybudowanie domów i [nabycie] 

różnych dóbr. Stało się tak, gdyż w rzeczywistości – z powodów mniej lub 

bardziej słusznych – nie używał ze zbytnią starannością sumy otrzymanej na 

[realizację] swych planów. Król - pan uniósł się gniewem z powodu jego 

lenistwa i niedotrzymania słowa. Nakazał, żeby sprzedano jego samego, jego 

żonę, dzieci i wszystko, co posiadał, aż zostanie spłacony dług. Sługa jednak 

rzucił się do stóp króla i prosił go ze łzami i z błaganiami: “Pozwól mi odejść. 

Miej jeszcze trochę cierpliwości, a oddam ci wszystko, co jestem ci winien, aż do 

ostatniego denara.” Król poruszony tak wielkim bólem – bo to był dobry król – 

nie tylko zgodził się na jego prośbę, ale dowiedziawszy się, że pomiędzy 

przyczynami jego braku pilności i niespłacenia [długu] były też choroby, 
darował mu dług.  

Poddany odszedł szczęśliwy. Wychodząc jednak stamtąd, spotkał na drodze 

innego poddanego, ubogiego, któremu pożyczył sto denarów z dziesięciu tysięcy 

talentów otrzymanych od króla. Przekonany przez [otrzymaną od] króla łaskę, 

że wolno mu wszystko, schwytał nieszczęśliwego za gardło i powiedział mu: 

“Oddaj mi natychmiast to, co mi jesteś winien”. Daremnie człowiek pochylał się, 

płacząc, całując jego stopy, jęcząc: “Miej nade mną litość, spotkało mnie tyle 

nieszczęść! Miej jeszcze trochę cierpliwości, a oddam ci wszystko aż do 

ostatniego pieniążka.” Bezlitosny sługa wezwał żołnierzy i kazał odprowadzić 

nieszczęśliwca do więzienia, żeby go zmusić do zapłacenia, grożąc mu utratą 
wolności, a nawet życia. 

O sprawie dowiedzieli się przyjaciele nieszczęśnika. Głęboko zasmuceni poszli 

donieść o tym królowi i panu. On zaś, dowiedziawszy się, co zaszło, rozkazał, 

żeby mu przyprowadzono nielitościwego sługę. Patrząc na niego surowo, rzekł 

mu: “Zły sługo, ja przedtem pomogłem ci, żebyś się stał miłosiernym. Uczyniłem 

cię bogatym i pomogłem ci jeszcze darując twój dług, kiedy tak bardzo prosiłeś 

mnie o cierpliwość. Ty nie miałeś litości nad jednym z twoich bliźnich, a ja, król, 

miałem ją dla ciebie. Dlaczego nie uczyniłeś tego, co ja zrobiłem dla ciebie?” I 

oburzony oddał go strażnikom więzienia, żeby go zatrzymali aż wszystko 

zapłaci. Powiedział: “Nie miał litości wobec kogoś, kto był mu winien bardzo 

mało, ja zaś, choć jestem królem, miałem dla niego tak wiele litości. Niech więc 

[teraz] i on nie korzysta z mojej litości.” 

W taki sam sposób Ojciec Mój postąpi wobec was, jeśli będziecie nielitościwi 

wobec waszych braci; jeśli, otrzymawszy od Boga tak wiele, staniecie się 

winnymi bardziej niż jakiś wierny. Pamiętajcie, że macie obowiązek być bez 

winy bardziej niż wszyscy inni. Pamiętajcie, że Bóg pożycza wam wielki skarb, 

lecz chce, żebyście się rozliczyli z niego przed Nim. Pamiętajcie, że bardziej niż 

inni powinniście praktykować miłość i przebaczenie. 

[por. Łk 10,1n] Nie bądźcie sługami, którzy dla siebie żądają wiele, a potem nie 

dają nic tym, którzy ich proszą. Jak wy czynicie, tak wam uczynią. Zażądają też 
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od was rozliczenia się z postępowania innych, których waszym przykładem 

doprowadziliście do dobra lub do zła. O, zaprawdę, jeśli będziecie tymi, którzy 

uświęcają, posiądziecie ogromną chwałę w Niebie! Jeśli jednak będziecie 

deprawatorami lub leniwymi w pracy nad uświęcaniem, zostaniecie surowo 

ukarani. 

Powiadam wam jeszcze raz: jeśli ktoś z was nie ma odwagi, żeby być ofiarą 

swej misji, niech odejdzie. Niech jednak jej nie uchybia. Mówię też o 

nieuchybianiu w sprawach, które mogą być naprawdę zgubne dla waszej 

formacji i dla drugiego. [Trzeba] mieć Boga za przyjaciela, mając zawsze w 

sercu przebaczenie dla słabych. Każdy z was, kto potrafi wybaczać, sam 

otrzyma od Boga Ojca przebaczenie. 

Wypoczynek się skończył. Czas Święta Namiotów jest bliski. Ci, do których 

mówiłem, szczególnie dziś rano, od jutra pójdą przede Mną i będą Mnie ogłaszać 

mieszkańcom. Ci, którzy pozostają, niech nie ulegają zniechęceniu. 

Pozostawiłem niektórych z powodu roztropności, a nie ze wzgardy. Pozostaną 

ze Mną i wkrótce wyślę ich tak, jak wysyłam siedemdziesięciu dwóch 

pierwszych. Żniwo jest obfite, a robotnicy są wciąż niezbyt liczni do pracy, jaką 

trzeba wykonać. Wszyscy więc będą mieli pracę. I jeszcze nie wystarczy 

robotników. Proście zatem, bez zazdrości, Pana żniwa, żeby wysyłał wciąż 
nowych robotników na Swoje żniwo. 

Teraz idźcie. Powtarzając to, co powiedziałem przed wysłaniem dwunastu, 

apostołowie i Ja, w tych dniach odpoczynku, dopełniliśmy waszego pouczenia, 

[aby przygotować was] do pracy, jaką macie wykonać. Jeden z was zapytał 

Mnie: “Jak mam uzdrawiać w Twoje Imię?” Uzdrawiajcie najpierw ducha. 

Obiecujcie chorym Królestwo Boże, jeśli potrafią uwierzyć we Mnie. Po ujrzeniu 

w nich wiary nakażcie chorobie odejść i ona odejdzie. Działajcie tak również 

wobec tych, którzy mają chorego ducha. Najpierw rozpalajcie Wiarę. Przez 

upewniające słowo przekazujcie Nadzieję. Potem Ja przybędę, żeby w nich 

umieścić Miłość Bożą, jak ją złożyłem w waszych sercach, gdy już uwierzyliście 

we Mnie i złożyliście nadzieję w Moim Miłosierdziu. Nie lękajcie się też ani ludzi, 

ani demona. Nie uczynią wam krzywdy. Jedyne, czego powinniście się lękać, to 

zmysłowość, pycha, pożądliwość. Przez nie możecie się oddać szatanowi i 
ludziom-szatanom, którzy też istnieją. 

Idźcie więc przede Mną po drogach [doliny] Jordanu. Po przybyciu do 

Jerozolimy idźcie na spotkanie pasterzy do doliny w Betlejem. Przyjdźcie Mnie 

odnaleźć wraz z nimi w znanym wam miejscu. Razem będziemy obchodzić 

świętą uroczystość. Potem zaś powrócimy bardziej niż dotąd utwierdzeni w 
naszej posłudze.  

Idźcie w pokoju. Błogosławię was w Święte Imię Pana.»  

143. SPOTKANIE Z ŁAZARZEM W OBOZIE GALILEJCZYKÓW 

Napisane 18 września 1945. A, 6468-6472 

Osławiony obóz Galilejczyków – sądzę, że takie jest znaczenie słowa użytego 

przez Jezusa, żeby wskazać miejsce spotkania z siedemdziesięcioma dwoma 

uczniami, wysłanymi wcześniej – nie jest niczym innym, jak tylko częścią Góry 

Oliwnej, najbliższą drogi do Betanii, która nawet przechodzi przez nią. Jest to 

też dokładnie to miejsce, w którym, w dawnej wizji, widziałam obozujących 

Joachima i Annę z całkiem małym Alfeuszem, blisko innych szałasów z gałęzi, w 
czasie Święta Namiotów przed poczęciem Dziewicy. 
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Góra Oliwna ma wierzchołek zaokrąglony. Wszystko jest na niej łagodne: drogi 

prowadzące na górę, widoki, szczyt. [Góra] tchnie pokojem, okryta oliwkami i 

ciszą. Nie w tej chwili, gdyż roi się tu od ludzi zajętych budowaniem namiotów. 

Zwykle jednak jest to prawdziwe miejsce odpoczynku, medytacji. Po lewej 

stronie – dla tego, kto patrzy zwracając się ku północy – znajduje się lekka 

depresja, a potem nowe wzniesienie, jeszcze łagodniejsze niż to z gajem 

oliwnym. To tu, na tej płaszczyźnie, obozują Galilejczycy. Nie wiem, czy taki był 

zwyczaj religijny, a może też świecki. Być może [obozują tu] w następstwie 

rozkazu rzymskiego, w celu uniknięcia kłótni pomiędzy Judejczykami i 

mieszkańcami innych regionów, mało uprzejmych wobec Galilejczyków? Nie 

wiem. Widzę wielu Galilejczyków. Jest wśród nich Alfeusz, syn Sary z Nazaretu; 

Juda, stary właściciel pól, [mieszkający] niedaleko jeziora Meron; 

przewodniczący synagogi - Jair oraz inni z Betsaidy, z Kafarnaum i z innych 
miejscowości w Galilei, lecz ich imion nie znam. 

Jezus wskazuje miejsce, które mają zająć [uczniowie] z namiotami, dokładnie 

na wschodniej granicy obozowiska Galilejczyków. Apostołowie z kilkoma 

uczniami zajmują się budową chatek. Pomiędzy nimi jest kapłan Jan i uczony w 

Piśmie Jan, przewodniczący synagogi Tymon, a prócz nich Szczepan, Hermastes, 

Józef z Emaus, Abel z Betlejem Galilejskiego. Kiedy zajmują się swą pracą, 

Jezus rozmawia z dziećmi z Kafarnaum, które tłoczą się wokół Niego. Zadają Mu 

setki pytań i powierzają Mu setki spraw. Tymczasem drogą prowadzącą z 

Betanii przybywa Łazarz z nieodłącznym [sługą] Maksyminem. Jezus jest 

odwrócony tyłem i nie widzi ich nadejścia. Iskariota zauważa to i uprzedza 

Nauczyciela, który zostawia dzieci i śpieszy z uśmiechem ku przyjacielowi. 

Maksymin zatrzymuje się, żeby ich nie krępować w pierwszym spotkaniu. 

Łazarz pokonuje ostatnie metry tak szybko, jak tylko potrafi. Idzie z większym 

trudem niż dotąd, z uśmiechem, w którym drży cierpienie i łzy. [Ból widać] 

równocześnie na ustach i w oczach. Jezus otwiera przed nim ramiona i Łazarz 

upada na Jego pierś z wielkim szlochem. 

«I cóż, Mój przyjacielu? Jeszcze płaczesz?...» – pyta Jezus całując jego skronie. 

Przewyższa Łazarza o całą głowę, a teraz wydaje się jeszcze wyższy, gdyż pełen 

miłości i szacunku Łazarz trwa pochylony w tym objęciu. Wreszcie Łazarz 
podnosi głowę i mówi: 

«Płaczę, tak. W ubiegłym roku dałem Ci perły moich łez smutku. To słuszne, 

żebyś posiadał też perły moich radosnych łez. O! Nauczycielu, mój Nauczycielu! 

Sądzę, że nie ma nic bardziej pokornego i świętszego niż łzy radości... i daję Ci 

je, żeby powiedzieć: “dziękuję” za moją [siostrę] Marię, która teraz jest już 

słodkim, szczęśliwym, pogodnym, czystym i dobrym dzieckiem... O! Jest o wiele 

lepsza, niż kiedy była małą dziewczynką. A ja, ja... w swej pysze Izraelity 

wiernego Prawu uważałem się za kogoś większego od niej... teraz czuję się taki 

mały... jestem niczym w porównaniu z nią, bo ona nie jest już stworzeniem, lecz 

płomieniem. Płomieniem uświęcającym. Ja... Nie mogę pojąć, gdzie ona 

znajduje mądrość... Jej słowa, czyny budują cały dom. Patrzę na nią jak na 

tajemnicę. Jakże tak wielki ogień i takie klejnoty mogły ukrywać się pod takim 

brudem i żyć w nim? Ani ja, ani Marta nie wznosimy się tam, dokąd ona się 

wznosi. Jak może to robić, skoro miała skrzydła złamane przez występek? Nie 
rozumiem tego...» 

«I nie musisz tego rozumieć. Wystarczy, że Ja rozumiem. Mówię ci: Maria 

zwróciła ku Dobru całą potężną moc swego bytu. Skierowała swój temperament 

ku Doskonałości. Wchodzi na tę drogę bez zastrzeżeń, bo jej temperament ma 

moc absolutną. Wykorzystuje swe doświadczenie [nabyte] w złu, żeby być w 

dobru tak mocną, jak była w złu. Posługuje się tą samą metodą całkowitego 

oddawania się, jaką stosowała w grzechu – [teraz jednak] cała oddaje się Bogu. 

Zrozumiała nakaz “miłowania Boga całą sobą, swoim ciałem, duszą, ze 
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wszystkich swych sił”. Gdyby Izrael składał się z [samych] Marii, gdyby na 

świecie były [tylko] Marie, mielibyśmy na ziemi Królestwo Boże takie, jakie 
będzie na wyżynach Nieba.» 

«O! Nauczycielu! Nauczycielu! I to Maria z Magdali zasłużyła na te słowa!...» 

«To Maria Łazarza. Wielka przyjaciółka, siostra Mojego wielkiego przyjaciela. 

Skąd wiedzieliście, że tu jestem, przecież Moja Matka jeszcze nie przyszła do 

Betanii?» 

«Przybył pośpiesznie zarządca z “Pięknych Źródeł” powiedzieć, że przyszedłeś. 

Ja zaś co dnia wysyłałem tu sługę. Przed chwilą przyszedł powiedzieć mi: “Jezus 
przybył i jest w Obozie Galilejczyków”. Zaraz przyszedłem...» 

«Ależ ty cierpisz...» 

«O, bardzo, Nauczycielu! Te nogi...» 

«Przybyłeś jednak! Przecież Ja przyszedłbym i to szybko...» 

«Zbytnio dręczył mnie pośpiech, żeby [jak najszybciej] powiedzieć Ci o mojej 

radości. Już od miesięcy odczuwam ją w sobie. List! Czy w liście można to 
zawrzeć? Nie mogłem dłużej czekać... Przyjdziesz do Betanii?» 

«Oczywiście. Zaraz po Święcie.» 

«Jesteś bardzo oczekiwany... Ta Greczynka... Co za umysł! Rozmawiam z nią 

wiele. Jest spragniona wiedzy o Bogu. Jest bardzo wykształcona... Ja 

przegrywam, gdyż nie znam dobrze wielu spraw. Wkrótce przybędzie z 
dzieckiem.» 

Jezus podchodzi do Maksymina, który klęka, by Go powitać... 

144. SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCH RELACJONUJE JEZUSOWI, CO UCZYNILI 

Napisane 19 września 1945. A, 6472-6478 

[por.  Łk 10,17-20] W czasie długiego wieczoru, w ten pogodny październikowy 

dzień, siedemdziesięciu dwóch uczniów powraca z Eliaszem, Józefem i Lewim. 

Zmęczeni, okryci kurzem, lecz jakże szczęśliwi! Trzej pasterze są szczęśliwi, że 

teraz są wolni, żeby służyć Nauczycielowi. Szczęśliwi także [z tego powodu], że 

po tylu latach oddzielenia połączyli się z dawnymi towarzyszami. 

Siedemdziesięciu dwóch raduje się, że dobrze wypełnili pierwszą misję. Twarze 

jaśnieją bardziej niż małe lampki oświetlające chatki, zbudowane przez liczne 
grupy pielgrzymów. 

Pośrodku znajduje się [szałas] Jezusa, a niżej – Maryi oraz Margcjama, który 

pomaga Jej przygotować wieczerzę. Wokół są chatki apostołów. Maria 

Alfeuszowa jest razem z Jakubem i Judą. Z Janem i Jakubem jest Maria Salome 

wraz z małżonkiem. Obok – Zuzanna z mężem, który nie jest apostołem ani... 

oficjalnie uczniem. Musi jednak posiadać prawo przebywania z nimi, bo pozwolił 

swej małżonce na całkowite przynależenie do Jezusa. Dalej, wokół, znajdują się 

chatki uczniów, takich, którzy mają rodzinę, oraz tych, którzy jej nie posiadają. 

Ci, którzy są sami – a jest to grupa najliczniejsza – gromadzą się z jednym lub z 

wieloma towarzyszami. Jan z Endor jest z samotnym Hermastesem. Poszukał 

chatki możliwie najbliżej Jezusa. Margcjam zagląda więc do niego często, 

zanosząc to czy tamto i ciesząc go swymi uwagami inteligentnego dziecka, 

napełnionego szczęściem przebywania z Jezusem, Maryją, Piotrem oraz z 
powodu święta. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-10.htm#17
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Po wieczerzy Jezus kieruje się ku zboczom Góry Oliwnej i uczniowie tłumnie 

podążają za Nim. Oddzieleni od hałasu i od tłumu, po wspólnej modlitwie, w 

sposób bardziej rozwinięty relacjonują Jezusowi to, co było im dane uczynić 
wcześniej, kiedy odchodzili i powracali. Są zdumieni i radośni. Mówią: 

«Czy wiesz, Nauczycielu, że nie tylko chorzy, lecz także demony poddawały się 

nam pod wpływem potęgi Twego Imienia? Coś takiego! Nauczycielu! My, biedni 
ludzie, mogliśmy uwolnić człowieka z budzącej trwogę mocy demona!...» 

I opowiadają o licznych wydarzeniach tu i tam. O jednym jednak mówią: 

«Krewni lub raczej matka oraz sąsiedzi przyprowadzili nam go siłą. Demon 

jednak drwił z nas, mówiąc: “Powróciłem tutaj z jego woli, po wypędzeniu mnie 

przez Jezusa z Nazaretu. I nie opuszczę go, bo on mnie kocha bardziej niż 

waszego Nauczyciela i szukał mnie”. Jednym zamachem, potężną siłą wyrwał 

człowieka temu, który go trzymał, i zrzucił z urwiska. Pobiegliśmy zobaczyć, czy 

czegoś sobie nie złamał. Ale nie! Biegał jak młoda gazela, wypowiadając 

niesamowite bluźnierstwa... Matka budziła naszą litość... Ale on! On! O, czy 

demon może tak działać?» 

«Może... i jeszcze bardziej...» – mówi zasmucony Jezus. 

«Być może... gdybyś Ty tam był...» 

«Nie. Powiedziałem mu: “Idź i nie chciej ponownie wpaść w swój grzech”. On 

jednak chciał tego. Wiedział, że pragnie Zła i chciał tego. Jest stracony. Inaczej 

jest z tym, który staje się opętany z powodu swej prymitywnej niewiedzy, a 

inaczej z tym, który wie, że działając w jakiś sposób na nowo zaprzedaje się 

demonowi. Nie mówcie jednak o nim. To członek odcięty, bez nadziei. To 

zwolennik Zła. Uwielbiajmy raczej Pana za zwycięstwa, które wam dał. Znam 

imię winnego i znam imiona tych, którzy są ocaleni. Widziałem szatana 

spadającego z Nieba jak błyskawica, przez waszą zasługę połączoną z [mocą] 

Mojego Imienia. Widziałem także wasze ofiary, modlitwy i miłość, z jaką szliście 

ku nieszczęśliwym, żeby czynić to, co wam nakazałem zrobić. Działaliście z 

miłością i Bóg wam pobłogosławił. Inni też uczynią to, co wy czyniliście, lecz 

będą to robić bez miłości. I nie doprowadzą do nawróceń... Nie radujcie się 

jednak z tego, że duchy wam się poddawały, lecz cieszcie się, że wasze imiona 
są zapisane w Niebie. Nigdy ich stamtąd nie usuwajcie...» 

«Nauczycielu – pyta uczeń, którego imienia nie znam – kiedy przyjdą ci, którzy 

nie doprowadzą do nawróceń? Być może wtedy, gdy Ciebie nie będzie już z 
nami?» 

«Nie, Agabosie, w każdym czasie...» 

«Jak to? Nawet teraz, gdy nas pouczasz i okazujesz miłość?» 

«Nawet teraz. A co do miłości, to będę was zawsze kochał, nawet jeśli będziecie 

daleko ode Mnie. Moja miłość zawsze przybędzie do was i odczujecie ją.» 

[Uczeń odzywa się:] 

«O! To prawda. Odczułem to pewnego wieczoru, kiedy byłem smutny, bo nie 

potrafiłem odpowiedzieć komuś, kto mi zadał pytanie. Zamierzałem uciec ze 

wstydu, lecz przypomniałem sobie Twoje słowa: “Nie lękajcie się. Słowa, które 

trzeba powiedzieć, zostaną wam dane w stosownym momencie”. Wzywałem 

więc Ciebie w duchu. Powiedziałem sobie: “Jezus z pewnością mnie kocha. 

Wzywam Jego miłość na pomoc”. I miłość przyszła do mnie jak ogień, światło... 

siła... Człowiek, który stał naprzeciw mnie, przyglądał mi się z szyderczym 
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uśmiechem, z ironią, mrugał do swych przyjaciół. Był pewny, że odniesie 

zwycięstwo w dyspucie. Otwarłem usta i jakby potok słów wyszedł radośnie z 

moich głupich ust. Nauczycielu, czy Ty naprawdę przyszedłeś, czy też to było 

złudzenie? Nie wiem tego. Wiem tylko, że na koniec ten mężczyzna, a był to 

młody uczony w Piśmie, zarzucił mi ręce na szyję, mówiąc: “Szczęśliwy jesteś i 

błogosławiony jest ten, który cię doprowadził do tej mądrości”. Wydawało mi 
się, że pragnie udać się na poszukiwanie Ciebie. Czy przyjdzie?» 

[Jezus odpowiada mu:] 

«Myśl człowieka jest niestała jak słowo napisane na wodzie, a jego wola 

porusza się jak skrzydła jaskółki, która frunie na ostatni posiłek w ciągu dnia. 

Módl się jednak za niego... Tak. To Ja przyszedłem do ciebie. A oprócz ciebie 

mieli Mnie również Maciej i Tymon, Jan z Endor oraz Szymon, Samuel i Jonasz. 

Jedni Mnie zauważyli, inni – nie. Ja jednak byłem z wami. I będę z tym, który Mi 

służy w miłości i prawdzie aż do końca wieków.» 

«Nauczycielu, jeszcze nam nie powiedziałeś, czy pomiędzy obecnymi są osoby 

bez miłości...» 

«Nie jest konieczne, żebyście to wiedzieli. Jeśli okazałbym gniew wobec 
towarzysza, który nie potrafi kochać, byłby to brak miłości z Mojej strony.» 

«Czy jednak tacy są? To możesz powiedzieć...» 

«Są. Miłość to coś najprostszego, najsłodszego i zarazem najrzadszego, co 

istnieje. Nawet jeśli się ją zasiewa, nie zawsze kiełkuje.» 

«Ale jeśli my Cię nie kochamy, to któż może Cię kochać?»  

Wybucha, jeśli można tak rzec, oburzenie pośród apostołów i uczniów, 
poruszonych podejrzeniem i bólem. 

Jezus zamyka oczy. Nie chce nawet Swoim wzrokiem dać im wskazówki. 

Otwierając jednak dłonie, wykonuje gest pełen poddania się, łagodności i 

smutku, gest zrezygnowanego wyznania i posłusznego stwierdzenia. Mówi: 

«Powinno tak być. Tak jednak nie jest. Wielu jeszcze nie zna siebie, lecz Ja ich 

znam i żal Mi ich.» 

«O! Nauczycielu! Nauczycielu! Ale to nie będę ja, prawda? – dopytuje się Piotr. 

Podchodzi całkiem blisko Jezusa i miażdżąc biednego Margcjama pomiędzy sobą 

a Nauczycielem. Chwyta krótkimi, umięśnionymi dłońmi Jezusa za ramiona i 

potrząsa Nim, szalony z przerażenia, że to być może on jest tym, który Go nie 

kocha. 

Jezus otwiera oczy – promienne, a jednak smutne – i patrzy na twarz Piotra, 
pytającą i przerażoną. Odpowiada mu: 

«Nie, Szymonie, synu Jony. To nie ty. Ty potrafisz kochać i będziesz umiał coraz 

bardziej miłować. Ty jesteś Moim Piotrem [- Skałą], Szymonie, synu Jony: dobrą 

skałą. To na niej oprę to, co jest dla Mnie najdroższe, i jestem pewien, że ty to 
udźwigniesz, nie znając zamętu.» 

«Zatem to ja?» «Ja?» «Ja?» – pytanie przechodzi z ust do ust. 

«Spokój! Uspokójcie się! Zachowajcie pokój i usiłujcie wszyscy posiadać 

miłość.» 
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«Ale kto z nas potrafi najbardziej kochać?» 

Jezus patrzy po kolei na wszystkich. To pieszczota uśmiechu... Potem spuszcza 

oczy na Margcjama, wciąż ściśniętego pomiędzy Nim a Piotrem. Odsuwa nieco 

Piotra i zwracając głowę dziecka ku małemu tłumowi mówi: 

«Oto ktoś z was, kto potrafi kochać najbardziej. Dziecko. Nie drżyjcie jednak 

wy, którzy macie już zarost na policzkach i nawet białe nitki między włosami. 

Kto rodzi się ponownie we Mnie, staje się “dzieckiem”. O! Idźcie w pokoju!  

[por. Mt 13,16n] Chwalcie Boga, który was powołał, gdyż własnymi oczami 

oglądacie cuda Pana. Błogosławieni, którzy ujrzą to, co wy widzicie. Zapewniam 

was bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło gorąco ujrzeć to, co wy 

widzicie, a nie ujrzeli. Wielu patriarchów chciało wiedzieć to, co wy wiecie, a nie 

wiedzieli. Wielu sprawiedliwych chciało usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie było 

im dane usłyszeć tego. Teraz jednak wszyscy, którzy Mnie kochają, poznają 
wszystkie sprawy.» 

«A potem? Kiedy odejdziesz, jak mówisz...» 

«Potem wy będziecie mówić o Mnie. A potem... O! Wielkie [będą] zastępy – nie 

z powodu liczby lecz ze względu na łaskę – tych, którzy zobaczą, poznają i 

usłyszą to, co wy teraz widzicie, wiecie, słyszycie! O! Wielkie umiłowane 

zastępy Moich “małych - wielkich”! Oczy wieczne, umysły wieczne, uszy 

wieczne! Jakże to wytłumaczyć wam, którzy Mnie otaczacie, czym będzie życie 

na sposób wieczny, bardziej niż wieczny, [życie] bez granic tych, którzy będą 

Mnie kochać, i których Ja będę kochał aż do skończenia czasu? Będą 

“obywatelami Izraela” – nawet gdy będą żyli wtedy, gdy Izrael będzie jedynie 

wspomnieniem jako naród – i będą współczesnymi Jezusa, żyjącymi w Izraelu. I 

będą ze Mną, we Mnie, aż do poznania tego, co czas zatarł i co zmąciła pycha. 

Jakie dam im imię? Wy, apostołowie, wy, wierzący uczniowie, zostaniecie 

nazwani “chrześcijanami”. A oni? Jakie imię będą posiadać? Imię, które 

zostanie poznane w Niebie. Jaką nagrodę będą posiadać już na tej ziemi? Mój 

pocałunek, Moje słowo, ciepło Mojego ciała: całego, całego, całego Mnie. Ja – 
ich, oni – Mnie. Całkowita komunia... 

Idźcie. Ja pozostaję, żeby się rozkoszować w duchu oglądaniem tych, którzy w 

przyszłości poznają Mnie i pokochają bez zastrzeżeń. Pokój niech będzie z 
wami.» 

145. W ŚWIĄTYNI PODCZAS ŚWIĘTA NAMIOTÓW 

Napisane 20 września 1945. A, 6478-6505 

Jezus udaje się bezpośrednio do Świątyni. Przed Nim idą uczniowie w grupach, 

a za Nim, też w grupie – uczennice: Jego Matka, [córka] Kleofasa – Maria, Maria 

Salome, Zuzanna, Joanna, małżonka Chuzy, Eliza z Betsur, Annalia z Jerozolimy. 

Nie ma Marty ani Marii z Magdali. Wokół Jezusa jest dwunastu apostołów i 
Margcjam. 

Jerozolima jest wspaniała w tych dniach święta. Na wszystkich drogach 

znajdują się ludzie z wszystkich regionów. Śpiewy, rozmowy, szepty modlitw, 

złorzeczenia poganiaczy osłów, płacz niemowląt, a ponad wszystkim jasne 

niebo... Ukazuje się ono między domami i słońcem, które radośnie świeci, 

ożywiając kolory szat, rozpalając barwy umierających altan i drzew, 
zauważanych tu i tam za murami zamkniętych ogrodów lub tarasów. 

Czasem Jezus przechodzi obok znanych Mu ludzi. Mijane osoby, zależnie od 

nastroju, pozdrawiają Jezusa z mniejszym lub większym szacunkiem. Głębokie, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#16
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lecz wyniosłe jest [powitanie ze strony] Gamaliela. Patrzy on uważnie na 

Szczepana, który uśmiecha się do niego z grupy uczniów. Po skłonieniu się 

przed Jezusem Gamaliel wzywa go na bok i mówi do niego kilka słów, po czym 

Szczepan powraca do grupy. Pełne szacunku jest pozdrowienie starego 

przewodniczącego synagogi, Kleofasa z Emaus, który idzie ze swoimi 

współmieszkańcami w kierunku Świątyni. Twarda jak przekleństwo jest 

odpowiedź faryzeuszy z Kafarnaum na pozdrowienie skierowane do nich przez 
Jezusa. 

Wieśniacy Giokany, prowadzeni przez zarządcę, upadają na twarz w prochu 

drogi i całują stopy Jezusa. Tłum zatrzymuje się, obserwując ze zdziwieniem tę 

grupę mężczyzn, którzy u zbiegu dróg podbiegli z krzykiem do stóp młodego 

człowieka. Nie jest On ani faryzeuszem, ani znanym uczonym w Piśmie, ani 

ważnym urzędnikiem, ani potężnym na Dworze. Ktoś pyta więc, kim On jest. 
Rozchodzi się szept: 

«To Rabbi z Nazaretu. To ten, o którym się mówi, że jest Mesjaszem.» 

Prozelici i poganie otaczają więc Jezusa z ciekawością, odpychając grupę w 

kierunku muru. Tworzą zaporę na małym placu, więc rozprasza ich grupa 
poganiaczy osłów, przeklinając ich za przeszkadzanie [w przejściu]. 

Tłum szybko gromadzi się ponownie, oddzielając niewiasty od mężczyzn, 

wymagający i brutalny w swym zachowaniu, które jednak [wypływa z] wiary. 

Wszyscy chcą dotknąć szat Jezusa, powiedzieć Mu słowo, zapytać o coś. Ten 

wysiłek jest jednak daremny, gdyż sam ich pośpiech, niepokój, wzburzenie, 

żeby dojść do pierwszych szeregów, wzajemne odpychanie się sprawia, że 

nikomu się nie udaje. Nawet pytania i odpowiedzi rozpływają się w 
niezrozumiałym zgiełku. 

Jedynym, który wyróżnia się w tej scenie, jest dziadek Margcjama. Okrzykiem 

odpowiedział na okrzyk swego wnuka i natychmiast, po oddaniu hołdu 

Nauczycielowi, tuli dziecko do serca. Klęczy na ziemi, oparty na piętach. 

Posadził chłopca na swych kolanach, podziwia go, głaszcze ze łzami i całuje 

radośnie. Zadaje mu pytania i słucha. Starzec już znajduje się w Raju, tak jest 
szczęśliwy. 

Przybiegają rzymscy żołnierze, sądząc, że to jakaś bójka, i torują sobie 

przejście. Kiedy jednak widzą Jezusa, uśmiechają się i odchodzą uspokojeni. 

Ograniczają się tylko do poradzenia obecnym, żeby pozostawili wolne to ważne 

skrzyżowanie [dróg]. Jezus natychmiast się dostosowuje, korzystając z wolnej 

przestrzeni, jaką utworzyli Rzymianie, idący o kilka kroków przed Nim. 

Powracają na swe stanowiska. Rzymski garnizon został bardzo wzmocniony. 

Piłat wiedział, iż tłum nie jest zadowolony, obawiał się więc rozruchów w tych 
dniach, gdy Jerozolimę wypełniają przybyli zewsząd Hebrajczycy. 

Piękny jest widok Jezusa poprzedzanego przez rzymski sztandar. [Idzie] jak 

król, przed którym otwiera się drogę, gdy udaje się do swych posiadłości. 
Powiedział, idąc, do dziecka i do starca: 

«Pozostańcie razem i idźcie za Mną.» 

A do zarządcy [dóbr Giokany]: 

«Proszę cię, żebyś Mi pozostawił twoich ludzi. Będą Moimi gośćmi do 

wieczora.» 

Zarządca odpowiada z szacunkiem: 
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«Niech się stanie we wszystkim, jak Ty chcesz.» 

I odchodzi po złożeniu głębokiego ukłonu.  

[Jezus] jest już blisko Świątyni. Ustawiczny ruch ludzi, podobnych do mrówek 

w pobliżu mrowiska, jest jeszcze silniejszy. Jeden z wieśniaków Giokany woła 
nagle: «To [nasz] pan!» 

I wraz z innymi pada na kolana, żeby oddać cześć [faryzeuszowi Giokanie]. 

Jezus stoi pośrodku grupy wieśniaków, którzy tłoczą się wokół Niego, i odwraca 

głowę, patrząc we wskazany punkt. Napotyka spojrzenie faryzeusza, bogato 

odzianego, który nie jest dla mnie nieznajomym, chociaż nie wiem, gdzie go już 

widziałam. Faryzeusz Giokana jest z innymi ze swej grupy. Mnóstwo 

kosztownych tkanin, frędzli, sprzączek, pasów, filakterii, wszystko to błyszczy 

bardziej niż zwykle. Giokana patrzy uważnie na Jezusa. To spojrzenie czystej 

ciekawości, jednak nie lekceważące. Nawet pozdrawia Go, choć pozostaje 

wyprostowany. Skłania jedynie głowę. Mimo wszystko jest to powitanie, na 

które Jezus odpowiada z szacunkiem. Także dwóch lub trzech faryzeuszów wita 

Go. Inni zaś patrzą z pogardą lub udają, że patrzą gdzie indziej. Jeden znieważa 

Go. To pewne, gdyż widzę, jak otaczający Jezusa podskakują i nawet Giokana 

zaraz się odwraca, by spiorunować spojrzeniem mężczyznę obrażającego 
[Jezusa], młodszego od siebie, o rysach wyraźnych i twardych. 

Kiedy [grupy] minęły się i wieśniacy ośmielają się odezwać, jeden z nich mówi: 

«To Doras przeklął Cię, Nauczycielu.» 

«Zostaw go. Mam was, którzy Mnie błogosławicie» – mówi spokojnie Jezus. 

Pod archiwoltą, oparty o nią wraz z innymi, znajduje się Manaen. Na widok 

Jezusa unosi ramiona z okrzykiem radości: 

«To wspaniały dzień, bo Cię znalazłem!» – i idzie w stronę Jezusa, a za nim ci, 

którzy mu towarzyszą.  

Oddaje Mu hołd w cieniu archiwolty, gdzie głosy rozbrzmiewają jak pod kopułą. 

W chwili kiedy [Manaen] oddaje Mu cześć, tuż obok grupy apostołów 

przechodzą kuzyni Szymon i Józef wraz z innym Nazarejczykami... nie 

pozdrawiają Go jednak... Jezus patrzy na nich ze smutkiem, lecz nie wypowiada 

ani jednego słowa. Juda i Jakub, wzburzeni, rozmawiają ze sobą. Juda, 

rozpalony gniewem, oddala się biegiem, zanim jego brat zdołał go powstrzymać. 
Jezus woła go jednak tonem tak władczym:  

«Judo, chodź tutaj!» ...że syn Alfeusza wraca. 

[Jezus mówi mu:] «Zostaw ich. To są ziarna, które jeszcze nie odczuły wiosny. 

Zostaw je w mrokach opornej skiby ziemi. Ja i tak ich przeniknę, nawet jeśli 

gleba stanie się jaspisem otaczającym ziarno. Uczynię to w swoim czasie.» 

Mocniej jednak od odpowiedzi Judy, syna Alfeusza, brzmi płacz zrozpaczonej 

Marii Alfeuszowej. Długa skarga upokorzonej matki... Jezus jednak nie odwraca 

się, żeby ją pocieszyć, choć ta skarga brzmi wyraźnie pod archiwoltą, która 
odbija ją wielokrotnym echem. Rozmawia nadal z Manaenem, który Mu mówi: 

«Ci, którzy są ze mną, to uczniowie Jana. Chcą jak i ja należeć do Ciebie.» 

«Pokój dobrym uczniom. Tam, na przedzie, jest Maciej, Jan i Symeon, na 

zawsze ze Mną... Przyjmuję was, jak ich przyjąłem, gdyż drogie Mi jest 
wszystko, co pochodzi od świętego Poprzednika.» 
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Po dojściu do obrębu Świątyni Jezus wydaje polecenia Iskariocie i Szymonowi 

Zelocie, żeby zakupili, co nakazuje obrzęd i zwyczajowe ofiary. Potem 
przywołuje kapłana Jana i mówi: 

«Należysz do tego miejsca. Zajmiesz się więc zaproszeniem któregoś z lewitów, 

którego uznasz za godnego poznania Prawdy. Tego roku mogę jeszcze 
obchodzić święto radośnie. Nigdy ten dzień nie będzie już tak słodki...» 

«Dlaczego, Panie?» – pyta Jan, uczony w Piśmie. 

«Bo wszystkich was mam przy Mnie, obecnych fizycznie lub duchowo.» 

«Ależ zawsze tu będziemy! I z wieloma innymi» – stwierdza porywczo apostoł 

Jan i wszyscy chórem przytakują. 

Jezus uśmiecha się i milknie. Kapłan Jan idzie w tym czasie do przodu ze 

Szczepanem, żeby wykonać polecenie. Jezus woła do nich: «Dołączcie do nas w 
Portyku Pogan.» 

Wchodzą i niemal natychmiast spotykają Nikodema, który kłania się głęboko, 

lecz nie podchodzi do Jezusa. Wymienia jednak z Nim uśmiech, wyraźny, pełen 

pokoju. 

Gdy niewiasty zatrzymują się w miejscu, w którym wolno [im przebywać], Jezus 

z mężczyznami udaje się na modlitwę do miejsca przeznaczonego dla 

Hebrajczyków. Potem, po spełnieniu wszystkich obrzędów, wraca, żeby się 
spotkać z oczekującymi w Portyku Pogan.  

Tłum wypełnia krużganki bardzo przestronne i bardzo wysokie. Słuchają 

pouczeń rabinów. Jezus idzie w kierunku miejsca, gdzie widzi dwóch apostołów 

i dwóch uczniów, których wysłał przed Sobą. Zaraz wiele osób, które były tu i 

tam na marmurowym dziedzińcu wypełnionym ludźmi, otacza Jego, apostołów i 

uczniów. Ciekawość jest tak wielka, że niektórzy uczniowie rabinów – nie wiem, 

czy spontanicznie, czy też wysłani przez swych mistrzów – podchodzą do kręgu 
otaczających ściśle Jezusa, który pyta niespodzianie: 

«Dlaczego tłoczycie się wokół Mnie? Powiedzcie. Macie rabbich znanych i 

mądrych, dobrze widzianych przez wszystkich. Ja jestem Nieznanym i Źle 
widzianym. Dlaczegóż więc przychodzicie do Mnie?» 

«Bo Cię kochamy...» – mówią niektórzy. 

A inni: «Bo Ty masz słowa inne niż wszyscy.» 

Jeszcze inni: «Aby ujrzeć Twoje cuda.» 

«Bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego i [czynisz] dzieła, które odpowiadają 

słowom...» 

I wreszcie: «Bo chcemy przyłączyć się do Twoich uczniów.» 

Jezus patrzy na ludzi, którzy się odzywają, jakby chciał przeszyć ich wzrokiem, 

żeby wyczytać ich najskrytsze uczucia. Niektórzy z nich, nie wytrzymując tego 

spojrzenia, odchodzą lub ukrywają się dobrze za jakąś kolumną lub za 
wyższymi od siebie. 

Jezus znowu zabiera głos: 

[por. Łk 14,25n; Mt 10,37n] «Czy wy jednak wiecie, co oznacza i czego wymaga 

pójście za Mną? Odpowiem tylko na te słowa, gdyż [sama] ciekawość nie 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-14.htm#25
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-10.htm#37
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zasługuje na odpowiedź. Ten, kto odczuwa głód Moich słów, daje Mi w 

rezultacie swą miłość i pragnie przyłączyć się do Mnie. Pośród tych, którzy 

mówili, są dwie grupy: ciekawscy, którymi się nie zajmuję, oraz chętni, których 
bez oszukiwania pouczam o surowości tego powołania. 

Pójść za Mną jako uczeń znaczy wyrzec się wszelkich miłości dla jednej miłości: 

Mojej. [Trzeba wyzbyć się] miłości egoistycznej wobec siebie, miłości grzesznej 

do bogactw, zmysłowości lub władzy; miłości szlachetnej wobec małżonki, 

miłości świętej wobec matki, ojca, miłości czułej do dzieci i rodzeństwa oraz 

miłości ze strony dzieci i rodzeństwa. Wszystko musi ustąpić przed Moją 

miłością, jeśli chce się należeć do Mnie. Zaprawdę powiadam wam, że Moi 

uczniowie muszą być bardziej wolni niż ptaki, które fruwają po niebie; bardziej 

wolni niż wiatry przemierzające przestrzenie, a nikt ich nie zatrzyma: nikt ani 

nic. [Powinni być] wolni, bez ciężkich łańcuchów, bez więzów miłości cielesnej, 

nawet bez pajęczych nitek najbardziej delikatnych przeszkód. Duch jest jak 

delikatny motyl zamknięty w ciężkim kokonie ciała. Jego lot może być 

obciążony, a nawet całkiem zatrzymany, przez działanie mieniącej się barwami 

tęczy i nieuchwytnej sieci pajęczej, sieci zmysłowości, braku 

wspaniałomyślności w ofierze. Ja chcę wszystkiego, bez zastrzeżeń. Duch 

potrzebuje tej wolności dawania, tej wspaniałomyślności dawania, żeby móc 

być pewnym, że go nie pochwyci pajęcza sieć uczuć, przyzwyczajeń, rozmyślań, 

obaw, rozciągniętych jak nitki tej straszliwej sieci, jaką jest szatan, złodziej 

dusz. 

Jeśli kto chce przyjść do Mnie, a nie ma w świętej nienawiści swego ojca, swojej 

matki, swojej żony, swoich dzieci, swoich braci i sióstr i nawet swego życia, nie 

może być Moim uczniem. Powiedziałem: “w świętej nienawiści”. Wy w waszych 

sercach mówicie sobie: “On uczy nienawiści, a przecież ona nigdy nie jest 

święta. Zatem On Sobie zaprzecza”. Nie. Ja Sobie nie zaprzeczam. 

Powiedziałem, żeby znienawidzić ociężałość miłości, cielesną gwałtowność 

miłości do ojca i matki, do żony i dzieci, do braci i sióstr, i do samego życia. Z 

drugiej zaś strony nakazuję kochać krewnych i życie z lekkością wolności, 

właściwej duchom. Kochajcie ich w Bogu i ze względu Boga, nigdy nie stawiając 

Boga po nich, zajmując się i troszcząc o doprowadzenie ich tam, gdzie doszedł 

uczeń, czyli do Boga Prawdziwego. I tak będziecie kochać w sposób święty 

krewnych i Boga, godząc dwie miłości. Uczynicie z więzów krwi nie obciążenie, 

lecz skrzydła, nie winę, lecz sprawiedliwość.  

Macie być gotowi znienawidzić nawet wasze życie, żeby pójść za Mną. Ma w 

nienawiści swe życie ten, kto bez lęku, że je utraci lub że stanie się ono po 

ludzku smutne, poświęca je na Moją służbę. To jednak tylko pozorna nienawiść. 

To uczucie, które myśl człowieka – nie potrafiącego się wznieść, człowieka 

ziemskiego tylko, niewiele wyższego od zwierzęcia – niewłaściwie nazywa 

“nienawiścią”. W rzeczywistości ta pozorna nienawiść – która jest odrzuceniem 

zmysłowych zaspokojeń w życiu, aby dawać coraz większe życie duchowi – jest 
miłością.  

To miłość, najwznioślejsza z istniejących, najbardziej błogosławiona. To 

odrzucenie niskich zaspokojeń, to zakazanie [sobie] zmysłowości uczuć, to 

narażenie się na wymówki i komentarze niesprawiedliwe, kary, oddalenia, 

przekleństwa i być może prześladowania, to łańcuch cierpień. Trzeba je jednak 

objąć i nałożyć jak krzyż, jak szubienicę, na której wynagradza się za wszystkie 

przeszłe winy, żeby iść do Boga usprawiedliwionym. Dzięki temu uzyskuje się 

od Boga wszelką łaskę – prawdziwą, mocną, świętą – dla tych, których 

kochamy. Kto nie niesie swego krzyża i nie idzie za Mną, kto nie potrafi tego 
czynić, nie może być Moim uczniem. 
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Myślcie o tym wiele, wiele, wy, którzy mówicie: “Przyszliśmy, bo chcemy się 

przyłączyć do Twoich uczniów.” To nie wstyd, lecz mądrość osądzić siebie, 

ocenić i wyznać sobie oraz innym: “Nie ma we mnie materiału na ucznia”. I cóż? 

[Nawet] poganie, dzięki jednemu z ich pouczeń, widzą konieczność “poznania 

samego siebie”, a wy, Izraelici, aby zdobyć Niebo, nie umielibyście tego 
uczynić?  

Pamiętajcie zawsze o tym, że błogosławieni są ci, którzy przyjdą do Mnie. 

Jednak zamiast przyjść, żeby zdradzić Mnie i Tego, który Mnie posłał, lepiej nie 
przychodzić wcale i pozostać synem Prawa, jakim był dotąd każdy z was. 

Biada tym, którzy powiedziawszy: “Idę”, szkodzą Chrystusowi, zdradzają ideę 

chrześcijańską, gorszą małych, ludzi szlachetnych! Biada im! A jednak będą 
tacy, zawsze będą! 

[por. Łk 14,28n] Naśladujcie człowieka pragnącego wybudować wieżę. 

Rozpoczyna on od uważnego obliczania koniecznych wydatków, od przeliczania 

swoich pieniędzy dla stwierdzenia, czy ma za co ukończyć [budowę], żeby po 

postawieniu fundamentów nie musiał zawiesić prac z powodu braku pieniędzy. 

W tym bowiem wypadku straciłby nawet to, co posiadał wcześniej, pozostając 

bez wieży i bez talentów. W zamian zaś ściągnąłby na siebie szyderstwa ludzi, 

którzy by mówili: “Rozpoczął budować, a nie umie skończyć. Teraz może sobie 

napełnić żołądek ruinami swej niedokończonej budowli”. 

[por. Łk 14,31n] Naśladujcie też królów ziemi. Niech biedne wydarzenia tego 

świata posłużą do nadprzyrodzonego pouczenia. Kiedy chcą wypowiedzieć 

wojnę innemu królowi, rozważają wszystko spokojnie i uważnie. [Badają] za i 

przeciw, zastanawiają się, żeby wiedzieć, czy korzyść ze zdobyczy jest warta 

ofiary życia ich poddanych. Zastanawiają się, czy możliwe jest zdobycie tego 

miejsca, czy ich oddziały, o połowę mniejsze od wojsk ich rywala – nawet jeśli 

są o wiele waleczniejsze – zdołają zwyciężyć. Myśląc zaś słusznie – że nie jest 

prawdopodobne, żeby dziesięć tysięcy pokonało dwadzieścia tysięcy – zanim 

dochodzi do potyczki, wysyłają do przeciwnika poselstwo z bogatymi darami i 

uspokajają rywala już zaniepokojonego ruchami oddziałów [wrogich wojsk]. 

Rozbrajają go przez zaświadczenie o przyjaźni i sprawiają, że znikają 

podejrzenia. Zawierają z nim układ pokojowy, zaprawdę zawsze korzystniejszy 

niż wojna, tak dla [życia czysto] ludzkiego jak i duchowego. 

W taki sposób powinniście działać, zanim rozpoczniecie nowe życie i i stawicie 

czoła światu. Bycie Moim uczniem tego wymaga: iść na przekór burzliwemu i 

gwałtownemu prądowi świata, ciała, szatana. Jeśli nie czujecie odwagi, żeby 

wszystko odrzucić z miłości do Mnie, nie przychodźcie do Mnie, gdyż nie 
możecie być Moimi uczniami.» 

«Dobrze. To co mówisz jest prawdą – uznaje jakiś uczony w Piśmie, który 

wmieszał się w tłum – Jeśli jednak wszystkiego się pozbędziemy, to czym 

potem będziemy Ci służyć? W Prawie są przykazania. To jakby pieniądz, dany 

człowiekowi przez Boga, żeby on – posługując się nim – zapewnił sobie życie 

wieczne. Ty zaś mówisz: “Odrzućcie wszystko”, i wskazujesz ojca, matkę, 

bogactwa, honory. A jednak Bóg dał to wszystko. Powiedział nam przez usta 

Mojżesza, żebyśmy się tym posługiwali w sposób święty, żeby być 
sprawiedliwymi w oczach Boga. Jeśli wszystko nam zabierzesz, co nam dasz?» 

«Prawdziwą miłość, powiedziałem to, o rabbi. Daję wam Moją naukę, która nie 

odejmuje ani joty od Starego Prawa, lecz przeciwnie – doskonali je.» 

«W takim razie wszyscy jesteśmy równymi uczniami, bo wszyscy posiadamy to 

samo.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-14.htm#28
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-14.htm#31
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«Wszyscy mamy to samo, według Prawa Mojżeszowego. Nie wszyscy – według 

Prawa udoskonalonego przeze Mnie poprzez Miłość. Nie wszyscy osiągają w tym 

Prawie tę samąumę zasług. Nawet nie wszyscy uczniowie, którzy do Mnie 

należą, dojdą do tej sumy zasług. Niektórzy z nich nie tylko nie będą mieć tej 

sumy, lecz stracą nawet swój jedyny pieniądz: własną duszę.» 

«Jak to? Komu dano więcej, ten będzie posiadał więcej. Twoi uczniowie, czy 

raczej Twoi apostołowie, idą za Tobą w Twojej misji i są obeznani z Twoimi 

sposobami postępowania. Otrzymali więc bardzo wiele. Twoi umiłowani 

uczniowie otrzymali wiele, mniej jednak ci, którzy są uczniami jedynie z nazwy, 

a nic – ci, którzy jak ja słuchają Cię tylko przypadkowo. To [chyba] oczywiste, 

że apostołowie otrzymają ogromną ilość w Niebie, dużo – umiłowani uczniowie, 
mniej ci, którzy są nimi tylko z nazwy, a nic ci, którzy są jak ja.» 

«To oczywiste po ludzku, ale nawet po ludzku – złe. Nie wszyscy bowiem są 

zdolni sprawić, że zaowocują otrzymane przez nich dobra. Posłuchaj tej 

przypowieści i wybacz Mi, jeśli zbytnio tutaj rozwijam Moje nauczanie. Jestem 

jednak przelotną jaskółką i tylko przez krótki czas przebywam w Domu Ojca. 

Przybyłem do całego świata, ale ten mały świat, jakim jest Świątynia w 

Jerozolimie, nie chce, żebym zatrzymał się w locie i żebym pozostał tutaj, gdzie 
wzywa Mnie chwała Boga.» 

«Dlaczego to mówisz?» [– pyta uczony.] 

«Bo taka jest prawda» [– odpowiada mu Jezus.] 

Uczony w Piśmie rozgląda się wokół siebie, a potem spuszcza głowę. Że taka 

jest prawda, odczytuje to na zbyt wielu twarzach członków Sanhedrynu, rabbich 

i faryzeuszów, którzy coraz bardziej powiększają grupę otaczającą Jezusa. 

[Widzi] twarze sine z wściekłości lub czerwone z gniewu; spojrzenia 

równoznaczne ze słowami przekleństwa i trującymi splunięciami; urazę, 

fermentującą wszędzie wokół. [Dostrzega] pragnienie sponiewierania 

Chrystusa, pozostające samym pragnieniem jedynie z obawy przed tłumem 

otaczającym Nauczyciela: oddanym i gotowym na wszystko dla obronienia Go. 

Być może [powstrzymuje ich] też lęk przed ukaraniem przez Rzym, życzliwy 
wobec łagodnego galilejskiego Nauczyciela. 

Jezus zaczyna spokojnie przedstawiać myśl w przypowieści: 

[por. Mt 25,14n, por. Łk 3,19n] «Pewien człowiek, który miał się udać w daleką 

podróż i być nieobecny przez długi czas, wezwał wszystkie swoje sługi i 

powierzył im swe wszystkie dobra. Jednemu dał pięć talentów srebra, drugiemu 

– dwa talenty srebra, a trzeciemu – jeden talent złota. Każdemu według jego 

sytuacji i zdolności. Potem odjechał. 

Sługa, który otrzymał pięć talentów srebra, odszedł, żeby dokonać zręcznych 

transakcji. Posługiwał się otrzymanymi talentami i po jakimś czasie przyniosły 

mu one pięć innych. Ten, który otrzymał dwa talenty, uczynił to samo i podwoił 

otrzymaną sumę. Ten zaś, któremu pan dał najwięcej: jeden talent czystego 

złota, sparaliżowany ze strachu, że nie będzie potrafił nic z nim uczynić, 

[lękając się] złodziei i mając tysiące urojonych obaw, a przede wszystkim z 
powodu lenistwa, zrobił wielką dziurę w ziemi i ukrył tam pieniądze pana. 

Minęło wiele miesięcy i pan powrócił. Wezwał od razu swe sługi, żeby mu oddali 

pieniądze dane im do przechowania. Ten, któremu dał pięć talentów srebra, 

stanął przed nim i powiedział: “Oto, mój panie, dałeś mi pięć talentów. 

Wydawało mi się, że będzie źle, jeśli z mojego powodu dane mi przez ciebie 

pieniądze nie przyniosą zysku, dlatego postarałem się zyskać pięć dodatkowych 
talentów. Nie umiałem zarobić więcej...”  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-25.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-19.htm
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“Dobrze, bardzo dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małym, pracowity 

i uczciwy. Dam ci więc władzę nad wieloma. Wejdź do radości twojego pana.” 

Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: “Pozwoliłem 

sobie wykorzystać twoje dobra z zyskiem dla ciebie. Oto rachunki, które 

pokazują, jak wykorzystałem pieniądze. Widzisz? Były dwa talenty srebra, a 
teraz są cztery. Czy jesteś zadowolony, mój panie?”  

Pan udzielił dobremu słudze takiej samej odpowiedzi, jak pierwszemu. 

Na koniec przyszedł ten, który cieszył się największym zaufaniem pana i 

otrzymał talent złota. Wyjął go ze schowka i powiedział: “Powierzyłeś mi 

największą wartość, bo wiesz, że jestem roztropny i wierny. Ja zaś wiem, że ty 

jesteś nieprzejednany i wymagający, nie znosisz utraty pieniędzy, a w 

przypadku straty odbijasz to sobie na tym, który jest najbliżej. Ty bowiem 

kosisz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz, gdzie nie rozrzuciłeś. Nie darujesz 

najmniejszej monety twemu bankierowi ani zarządcy, z żadnego powodu. Tyle 

musi być pieniędzy, ile mówisz. Otóż ja – obawiając się, żeby nie pomniejszyć 

tego skarbu – wziąłem go i ukryłem. Nie ufałem nikomu, nawet sobie samemu. 
Teraz go wykopałem i oddaję ci go. Oto twój talent.” 

[Pan mu odpowiedział:] “O, sługo niegodziwy i leniwy! Nie kochałeś mnie 

prawdziwie, ponieważ mnie nie znałeś. Nie miłowałeś też moich dóbr, gdyż nic z 

nimi nie robiłeś. Zawiodłeś mnie, a ja cię szanowałem. Sam sobie zaprzeczasz, 

oskarżasz się i skazujesz. Wiedziałeś, że ja żnę, gdzie nie posiałem, i zbieram, 

gdzie nie rozsypałem. Dlaczegóż więc nie uczyniłeś tak, żebym żął i zbierał? To 

w taki sposób odpowiadasz na moje zaufanie? To tak mnie znasz? Dlaczego nie 

zaniosłeś moich pieniędzy bankierom, ażebym po powrocie odebrał je z 

zyskiem? Pouczyłem cię w tym celu szczególnie troskliwie, ale ty, leniwy i głupi, 

nie zważałeś na to. Niech więc ci odbiorą talent i każde inne dobro i niech go 
dadzą temu, który ma dziesięć talentów.” 

“On przecież ma już dziesięć, a ten pozostanie bez niczego...” – powiedziano 

mu. 

“To dobrze. Temu, który ma i pomnaża, będzie dane jeszcze więcej, tak że 

będzie miał nadmiar. Temu zaś, który nie ma – bo nie chciał mieć – odbiorą 

nawet to, co mu zostało dane. A sługę bezużytecznego, który zawiódł moje 

zaufanie i pozostawił bezowocnymi udzielone mu przeze mnie dary, niech 

wyrzucą z mojej posiadłości i niech odejdzie płakać i dręczyć się w swym 
sercu.” 

Oto przypowieść. Jak widzisz, o rabbi, temu, który otrzyzymał najwięcej, 

pozostało najmniej, gdyż nie zasłużył na zatrzymanie daru Boga. Może więc być 

i tak, że jeden z tych – o których mówisz, że są uczniami tylko z nazwy i mają 

niewiele do pomnażania, a nawet z tych, którzy, jak mówisz, słuchają Mnie tylko 

przez przypadek i jako jedyny kapitał mają swą duszę – otrzyma złoty talent 

wraz z tym, co ten może przynieść. A zostanie on odebrany jednemu z bardziej 

obdarowanych. Nieskończone są niespodzianki Pana, gdyż niezliczone są 

reakcje ludzi [na dary Boże]. Ujrzycie pogan osiągających życie wieczne i 

Samarytan biorących Niebo w posiadanie. Ujrzycie też czystych Izraelitów, 
Moich naśladowców, jak utracą Niebo i Życie wieczne.» 

Jezus milknie i – jakby chciał uciąć wszelką dyskusję – odwraca się ku murom 

Świątyni.  

[por. Łk 10,25n] Jednak poważny doktor Prawa, który siedział pod portykiem i 

słuchał, wstaje i podchodzi [do Jezusa]. Zadaje Mu pytanie: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-10.htm#25
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«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Odpowiedziałeś 

innym, odpowiedz i mnie.» 

«Dlaczego zamierzasz Mnie kusić? Dlaczego chcesz kłamać? Czy masz nadzieję, 

że powiem coś, co zniekształci Prawo, dodając do niego myśli [niby] jaśniejsze i 

doskonalsze? Co jest napisane w Prawie? Odpowiedz! Jakie jest Jego 
podstawowe przykazanie?» 

«Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego swego serca, z całej swojej 

duszy, ze wszystkich swych sił, całym swym umysłem. Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego.» 

«Dobrze odpowiedziałeś. Czyń tak, a będziesz miał życie wieczne.» 

«Ale kto jest moim bliźnim? Świat pełen jest ludzi dobrych i złych, znanych i 

nieznanych, przyjaciół i nieprzyjaciół Izraela. Kto jest moim bliźnim?» 

[por. Łk 10,30n] «Pewien człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha przez 

wąwozy w górach, wpadł w ręce rozbójników. Ci po zadaniu mu okrutnych ran, 

po zabraniu mu wszystkiego, co posiadał – nawet odzienia – pozostawili go 
niemal umarłego na skraju drogi.  

Tą samą drogą przechodził kapłan, który zakończył służbę w Świątyni. O! 

Jeszcze pachniał kadzidłami [miejsca] Świętego! Powinien był jednak mieć 

duszę [ogarniętą] zapachem nadprzyrodzonego dobra i miłości, gdyż był w 

Domu Boga i niemal dotykał Najwyższego. Kapłan śpieszył się, żeby wrócić do 

domu. Spojrzał więc na rannego, ale się nie zatrzymał. Przeszedł obok szybko, 
pozostawiając nieszczęśliwego na skraju drogi. 

Nadszedł lewita. Czy miał się zanieczyścić on, idący służyć w Świątyni? Dalej 

więc! Uniósł płaszcz, żeby się nie poplamić krwią. Rzucił niepewne spojrzenie na 

tego, który jęczał zalany krwią, i przyspieszył kroku, udając się do Jerozolimy, 

do Świątyni. 

Jako trzeci przybył z Samarii, od strony brodu, Samarytanin. Ujrzał krew, więc 

się zatrzymał. Znalazł rannego w [zapadającym] zmierzchu, zsiadł z klaczy, 

podszedł do rannego, pokrzepił go łykiem mocnego wina. Rozdarł swój płaszcz, 

żeby z niego uczynić bandaże. Potem przemył rany octem, namaścił je oliwą i 

starannie owinął. Umieściwszy rannego na swoim zwierzęciu, poprowadził je 

ostrożnie, podtrzymując zranionego i pocieszając go dobrymi słowami. Nie 

troszczył się o zmęczenie i nie okazywał wzgardy rannemu, który był z narodu 

żydowskiego. Przybywszy do miasta zaprowadził go do gospody. Całą noc 

czuwał przy nim. O świcie zaś, widząc, że czuje się lepiej, powierzył go 

oberżyście. Dał mu denary, żeby zapłacić z góry, i powiedział: “Zatroszcz się o 

niego tak, jak ja sam bym to zrobił. Po moim powrocie oddam ci to, co wydałeś 
nadto, i [dodam] według dobrej miary, jeśli uczynisz to dobrze.” I odszedł. 

Doktorze Prawa, odpowiedz Mi, który z tych trzech był “bliźnim” dla człowieka, 

który wpadł w ręce zbójów? Być może kapłan? Może lewita? A czy nie 

przypadkiem Samarytanin? On się nie pytał, kim był ranny, dlaczego był ranny. 

[Nie zastanawiał się,] czy robił źle ratując go, tracąc czas, pieniądze i narażając 
się na oskarżenie, że to on go zranił?» 

Doktor Prawa odpowiada:  

«Bliźni to ten ostatni, gdyż był miłosierny.» 

«Ty też czyń tak samo, a będziesz miłował bliźniego i Boga w bliźnim, 

zasługując przez to na życie wieczne.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-10.htm#30
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Nikt już nie ośmiela się mówić i Jezus korzysta z tego, żeby dojść do niewiast, 

które czekały na Niego przy murach, i z nimi wejść ponownie do miasta. Teraz 

do uczniów dołączyli dwaj kapłani lub raczej kapłan i lewita. [Lewita –] bardzo 

młody, a kapłan w wieku sędziwym. Jezus rozmawia teraz z Matką. Pomiędzy 

Nim a Matką stoi Margcjam. Pyta Ją:  

«Czekałaś na Mnie, Matko?» 

«Tak, Mój Synu, i do smutku Marii, [córki] Kleofasa, dołączył się Mój ból. Ona 

płakała przed wejściem do Świątyni...» 

«Wiem o tym, Matko. Znam przyczynę. Nie powinna jednak płakać, lecz modlić 

się.» 

«O! Tak wiele się modli! Przez te wieczory, w swej chacie, między śpiącymi 

synami, modliła się i płakała. Słyszałam jej płacz, bo sąsiaduję z nią przez 

cieniutką ścianę z liści. Widzieć o kilka kroków Józefa i Szymona... bliscy, a tak 

oddzieleni!... I nie tylko ona płacze. Płacze ze Mną też Joanna, która wydawała 

Ci się tak pogodna...» 

«Dlaczego, Matko?» 

«Bo Chuza... zachowuje się... w sposób nie do wyjaśnienia. Niby jej towarzyszy 

we wszystkim, a jednak odrzuca ją we wszystkim. Gdy są sami, jest mężem 

przykładnym, jak zawsze. Jeśli jednak ma przy sobie inne osoby, oczywiście z 

Dworu, wtedy staje się władczy i pogardliwy wobec łagodnej małżonki. Ona nie 
rozumie, dlaczego...» 

«Mówię Ci: Chuza jest sługą Heroda, zrozum Mnie, Matko. “Sługą”. Nie powiem 

tego Joannie, żeby nie zadawać jej bólu. Ale tak jest. Kiedy nie lęka się nagany 

ani szyderstwa ze strony pana, wtedy jest dobrym Chuzą. Kiedy zaś tego się 
obawia, nie jest już taki sam.» 

«To dlatego że jest bardzo wzburzony z powodu Manaena i...» 

«I dlatego że Herod stał się szalony z powodu spóźnionych wyrzutów sumienia, 

iż uległ Herodiadzie. Joanna jednak doznała już tak wiele dobra w swym życiu. 
Powinna [umieć] pod diademem nosić też włosiennicę [swego cierpienia].» 

«Annalia też płacze...» 

«Dlaczego?» 

«Bo narzeczony zwraca się przeciw Tobie...» 

«Niech nie płacze. Powiedz jej to. To rozwiązanie. Dobroć Boża. Jej ofiara na 

nowo przyciągnie Samuela do Dobra. Dzięki temu na razie nie będzie jej skłaniał 
do zaślubin. Obiecałem, że wezmę ją ze Sobą. Wyprzedzi Mnie w śmierci...» 

«Synu!...» – Maryja ściska rękę Jezusa. Jej twarz blednie. 

«Droga Mamo! To dla ludzi. Wiesz o tym. To z miłości do ludzi. Wypijemy Nasz 

kielich chętnie. Prawda?» 

Maryja przełyka łzy i odpowiada: «Tak...» 

Jest to “tak” bardzo bolesne i rozdzierające. Margcjam podnosi głowę i mówi do 

Jezusa: 
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«Dlaczego mówisz o takich smutnych sprawach, które zadają Matce ból? Nie 

pozwolę Ci umrzeć. Jak broniłem owiec, tak i Ciebie obronię...» 

Jezus głaszcze go i żeby pocieszyć dwoje zasmuconych, pyta chłopca: «A co 

robią teraz twoje owce? Nie tęsknisz za nimi?» 

«O! Jestem z Tobą! Zawsze jednak o nich myślę i zastanawiam się, czy Porfirea 

zaprowadziła je na pastwisko, czy czuwała, żeby Piana nie wchodziła do jeziora. 

Piana jest bardzo żywa, wiesz? Jej matka woła ją, woła... ale nic z tego! Robi, co 

chce. A Śnieżka jest tak łakoma, że je, aż będzie chora. Wiesz o tym, 

Nauczycielu? Rozumiem, co znaczy być kapłanem w Twoje Imię. Lepiej od 

innych Cię rozumiem. Oni... (wskazuje ręką apostołów, którzy idą za nimi), oni 

wypowiadają wiele pięknych słów, mają plany... na potem. A ja mówię: “Będę 

takim pasterzem dla ludzi, jak dla owiec. I to wystarczy.” Matka, moja i Twoja, 

powiedziała mi wczoraj piękny fragment z [pism] proroków... i dodała: “Właśnie 

taki jest nasz Jezus”. Ja zaś powiedziałem sobie w sercu: “Też będę właśnie 

taki”. Potem powiedziałem do naszej Matki: “Na razie jestem barankiem, potem 

będę pasterzem. Jezus przeciwnie: teraz jest Pasterzem, a potem będzie 

Barankiem. A Ty jesteś zawsze Owieczką, naszą Owieczką – białą, piękną, 

kochaną, mającą słowa słodsze niż mleko. To dlatego Jezus jest takim 
Barankiem, bo urodził się z Ciebie, Owieczki Pana”.» 

Jezus pochyla się szybko i tuli go. Potem pyta: 

«Chcesz więc naprawdę zostać kapłanem?» 

«Oczywiście, mój Panie! To dlatego staram się być dobry i wiele wiedzieć. 

Zawsze chodzę z Janem z Endor, bo on mnie traktuje jak mężczyznę i jest 

bardzo dobry. Chcę być pasterzem owiec zabłąkanych i tych, które nie 

pobłądziły, lekarzem - pasterzem zranionych i połamanych, jak mówi Prorok. O 
jakie to piękne!» – mówi chłopiec klaszcząc w dłonie. 

«Cóż jest w tej małej czarnej głowie, że jest taka szczęśliwa?» – dopytuje się 

podchodzący Piotr. 

«On widzi swą drogę. Wyraźnie, aż do końca... A Ja Moim “tak” uświęcam tę 

jego wizję » [– odpowiada mu Jezus.] 

Zatrzymują się przed wysokim domem, który – o ile się nie mylę – znajduje się 

od strony przedmieścia Ofel, lecz miejsce jest bogatsze. 

«Czy to tu się zatrzymamy?» 

«To dom, który Łazarz ofiarował Mi na ucztę radości. Maria już tam jest.» 

«Dlaczego nie przyszła z nami? Z obawy przed wyśmianiem?» 

«O, nie! Ja jej to nakazałem.» 

«Dlaczego, Panie?» 

«Bo Świątynia jest bardziej przewrażliwiona niż małżonka spodziewająca się 

dziecka. Na ile mogę, a nie przez tchórzostwo, nie chcę jej drażnić.» 

«To na nic Ci się nie zda, Nauczycielu. Ja, gdybym był Tobą, nie tylko 

drażniłbym ją, lecz zrzuciłbym ją z góry Moria, ze wszystkimi, którzy są w 
środku» [– mówi Piotr.] 

«Jesteś grzesznikiem, Szymonie. Trzeba się modlić za bliźnich, a nie – zabijać 

ich.» 
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«Jestem grzesznikiem. Ty jednak nie... i... powinieneś to uczynić.» 

«Będzie ktoś, kto to zrobi. Kiedy miara grzechu się wypełni.» 

«Jaka miara?» 

«Taka miara, że napełni całą Świątynię i wyleje się na Jerozolimę. Nie możesz 

pojąć... O, Marto! Otwórz swój dom przed Pielgrzymem!» 

Marta ukazuje się i otwiera. Wchodzą wszyscy do długiego atrium, które kończy 

się wybrukowanym dziedzińcem. W jego czterech rogach rosną cztery drzewa. 

Przestronna sala znajduje się na piętrze. Przez otwarte okna widać całe miasto 

z jego wzniesieniami i spadami. Wnioskuję z tego, że dom jest na zboczach 
południowych lub na południowym wschodzie Jerozolimy. 

Salę przygotowano dla wielkiej liczby gości. Wiele stołów ustawiono równolegle 

do siebie. Sto osób może tu swobodnie się posilić. Przybiega Maria Magdalena. 

Była gdzie indziej, zajęta wydawaniem żywności. Upada na twarz przed 

Jezusem. Przychodzi też Łazarz, ze szczęśliwym uśmiechem na schorowanej 

twarzy. Goście wchodzą powoli: jedni nieco zakłopotani, inni z większą 
pewnością. Uprzejmość niewiast szybko sprawia, że czują się swobodnie. 

Kapłan Jan prowadzi do Jezusa dwóch, których wziął ze sobą ze Świątyni: 

«Nauczycielu, to mój dobry przyjaciel Jonatasz i mój młody przyjaciel 

Zachariasz. To prawdziwi Izraelici, bez złośliwości i bez podstępu.» 

«Pokój wam. Jestem szczęśliwy, że mam was przy Sobie. Trzeba zachować 

obrzęd nawet w tych miłych zwyczajach. To piękne, że dawna Wiara podaje 

przyjacielską dłoń nowej Wierze, pochodzącej od tego samego pnia. Usiądźcie 
przy Mnie, w oczekiwaniu na czas posiłku.» 

Młody lewita rozgląda się tu i tam, ciekawy, zdziwiony i być może nawet 

onieśmielony. Sądzę, że chce sprawiać wrażenie swobodnego, lecz w 

rzeczywistości jest jak ryba pozbawiona wody. Na szczęście Szczepan 

przychodzi mu na ratunek i przedstawia kolejno apostołów i najważniejszych 

uczniów. Sędziwy Jonatasz odzywa się. Stary kapłan mówi, gładząc swą 
śnieżnobiałą brodę: 

«Kiedy Jan przybył do mnie, akurat do mnie, swego nauczyciela, żeby mi 

pokazać swe uzdrowienie, zapragnąłem Cię poznać. Ale, Nauczycielu, nie 

wychodzę, jeśli tak mogę, powiedzieć z moich murów. Jestem stary... Miałem 

nadzieję Cię ujrzeć przed śmiercią i Dżeowa mnie wysłuchał. Niech będzie za to 

uwielbiony! Dziś słuchałem Ciebie w Świątyni. Przewyższasz Hillela – starszego, 

mędrca. Nie chcę i nie mogę wątpić, że jesteś tym, na którego czeka moje serce. 

Czy wiesz jednak, co oznacza pić przez blisko osiemdziesiąt lat wiarę Izraela 

taką, jaką się stała przez wieki... ludzkiego obrabiania? Stała się naszą krwią. A 

ja jestem taki stary! Słuchać Ciebie to pić wodę tryskającą z orzeźwiającego 

źródła. O! Tak! Woda świeża! A ja... a ja jestem nasycony wodą zużytą, 

przychodzącą z tak daleka... wodą, którą tak wiele obciążyło. Co zrobić, żebym 
się pozbył tego nasycenia i zakosztował Ciebie?» 

«Wierzyć we Mnie i kochać Mnie. Sprawiedliwy Jonatasz nie musi robić nic 

innego.» 

«Ale wkrótce umrę! Czy na czas zdążę uwierzyć we wszystko, co mówisz? Nie 

uda mi się nawet prześledzić wszystkich Twoich słów ani poznać ich z ust 
bliźniego. A zatem?» 
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«Dowiesz się o nich w Niebie. Tylko potępiony umiera dla Prawdy, podczas gdy 

ten, który umiera w łasce Bożej, dochodzi do Życia i żyje [nadal] w Mądrości. 
Kim, jak sądzisz, Ja jestem?» 

«Możesz być jedynie Oczekiwanym, którego poprzedzał syn mojego przyjaciela 

Zachariasza. Czy go znałeś?» 

«Był Moim krewnym.» 

«O! Zatem jesteś krewnym Chrzciciela?» 

«Tak, kapłanie.» 

«On nie żyje... Nie mogę jednak powiedzieć: “Nieszczęsny!” Umarł bowiem jako 

wierny sprawiedliwości i po wypełnieniu swej misji, i ponieważ... O! Okrutne to 
czasy, w których żyjemy! Czy nie lepiej wrócić do Abrahama?» 

«Tak, ale przyjdzie czas okrutniejszy, kapłanie.» 

«Tak mówisz? Rzym, prawda?» 

«Nie tylko Rzym. To grzeszny Izrael będzie tego pierwszą przyczyną.» 

[por. Łk 13,1n] «To prawda. Bóg nas uderza. Zasługujemy na to. Jednak nawet 

Rzym... Czy słyszałeś o Galilejczykach zabitych przez Piłata w czasie składania 

przez nich ofiary? Ich krew zmieszała się z krwią ofiary. Przy samym ołtarzu! 
Przy ołtarzu!» 

«Słyszałem.» 

Wszyscy Galilejczycy są wzburzeni tą niesprawiedliwością.  

Krzyczą: «To prawda, że chodziło o fałszywego Mesjasza. Po co jednak zabijać 

jego naśladowców, skoro już jego zabito? I dlaczego w takiej godzinie? Czy oni 

byli może bardziej grzeszni?» 

Jezus nakazuje spokój, potem mówi: 

«Zadajecie sobie pytanie: czy oni byli bardziej grzeszni niż tak wielu innych 

Galilejczyków i czy to dlatego zostali zabici? Nie. Zaprawdę powiadam wam, że 

oni zapłacili i że wielu innych zapłaci, jeśli wy nie nawrócicie się do Pana. Jeśli 

wszyscy nie będziecie czynić pokuty, podobnie zginiecie, w Galilei i gdzie 

indziej. Bóg jest rozgniewany na Swój lud. Ja wam to mówię. Nie należy sądzić, 

że dotknięci [nieszczęściem] zawsze są gorsi. Niech każdy przebada sam siebie 

i niech siebie osądzi – siebie, a nie innych. Również tych osiemnastu, na których 

przewróciła się wieża w Siloe i zabiła ich, nie było największymi grzesznikami w 

Jerozolimie. Powiadam wam: czyńcie, czyńcie pokutę, jeśli nie chcecie być 

zmiażdżeni jak oni, także w waszym duchu. Pójdź, kapłanie Izraela. Stół jest 

gotowy. On do ciebie należy, bo kapłan zawsze jest tym, którego trzeba uczcić 

dla Idei, jaką reprezentuje i przypomina. Do ciebie należy – patriarcho pośród 
nas, wszystkich młodszych – ofiarować i pobłogosławić.» 

«Nie, Nauczycielu! Nie mogę [tego uczynić] wobec Ciebie! Ty jesteś Synem 

Boga!» 

«Ofiarowujesz przecież kadzidło przed ołtarzem! Czy nie wierzysz, że Bóg tam 

jest?» [– pyta Jezus.] 

«Tak, wierzę w to! Ze wszystkich moich sił!» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-13.htm#1
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«A więc? Jeśli nie lękasz się składać ofiarę przed Najświętszą Chwałą 

Najwyższego, dlaczego miałbyś się lękać [uczynić to] przed Miłosierdziem, które 

przyoblekło się w ciało, żeby przynieść także tobie błogosławieństwo Boga, 

zanim ogarnie cię noc? O! Nie wiecie – wy, Izraelici – że to właśnie po to, żeby 

człowiek mógł zbliżyć się do Boga i nie umrzeć, Ja nałożyłem zasłonę ciała na 

Moją Boskość, [której bliskości człowiek] nie może znieść. Pójdź i wierz, i bądź 

szczęśliwy. W tobie czczę wszystkich świętych kapłanów, od Aarona po 

ostatniego, który będzie sprawiedliwym kapłanem Izraela, być może – aż do 

ciebie, gdyż zaprawdę świętość kapłańska traci siły pośród nas, jak roślina 
pozbawiona opieki.»  

146. JÓZEF I NIKODEM DONOSZĄ, ŻE ŚWIĄTYNIA JEST POWIADOMIONA O 

OBECNOŚCI JANA Z ENDOR I SYNTYKI [WŚRÓD UCZNIÓW] 

Napisane 21 września 1945. A, 6506-6516 

Jezus z apostołami oraz uczniami idzie w stronę Betanii. Właśnie rozmawia z 

uczniami, którym wydaje polecenie rozdzielenia się. Judejczycy mają iść przez 

Judeę. Galilejczycy – w górę Jordanu, żeby ogłaszać Mesjasza. To polecenie 

budzi kilka zastrzeżeń. Wydaje mi się, że dolina Jordanu nie cieszyła się dobrą 

opinią wśród Izraelitów. Mówią o niej jako o regionie pogańskim. To z kolei 

obraża uczniów zza Jordanu. Pośród nich głos przewodniczącego synagogi z 

“Pięknych Źródeł” brzmi najbardziej władczo ze wszystkich. Potem jakiś 

młodzieniec, którego imienia nie znam, broni zaciekle miast i mieszkańców 
[tego regionu]. 

Tymon mówi: 

«Przyjdź Panie do Aery, a ujrzysz, czy tam Cię nie szanują. Znajdziesz tam 

większą wiarę niż w Judei. I ja nie chcę tam iść. Zatrzymaj mnie przy Sobie. 

Niech idzie do mojego miasta jeden Judejczyk z jednym Galilejczykiem. 
Zobaczą, jak potrafiło ono uwierzyć w Ciebie po moim jednym słowie.» 

Młodzieniec odzywa się: 

«Ja potrafiłem uwierzyć, choć nigdy Cię nie widziałem. Szukałem Cię po 

uzyskaniu przebaczenia od mojej matki. Jestem szczęśliwy, że tam powrócę, 

choć to będzie oznaczało drwiny ze strony mieszkańców złych, takich jak ja 

kiedyś. Dobrzy zaś będą mi robić wyrzuty z powodu mojego dawnego 

zachowania. To jednak się dla mnie nie liczy. Będę Cię głosił moim 

przykładem.» 

«Dobrze powiedziałeś. Uczynisz, jak powiedziałeś. Potem Ja przyjdę. I ty także 

dobrze powiedziałeś, Tymonie. Zatem pójdzie Hermas z Ablem z Betlejem 

Galilejskiego, żeby Mnie ogłaszać w Aerze, a ty, Tymonie, pozostaniesz ze Mną. 

Jednak nie chcę tych kłótni. Nie jesteście już Judejczykami ani Galilejczykami, 

lecz – uczniami. To wystarczy. Imię i misja stawia was na równi, niezależnie od 

regionu, stopnia, od czegokolwiek. Jest tylko jedno, w czym możecie się 

wyróżniać: świętość. Ona będzie indywidualna i proporcjonalna do tego, co 

każdy osiągnie. Ja chciałbym jednak, żebyście doszli wszyscy do tego samego 

poziomu: do [pełnej] doskonałości. Czy widzicie apostołów? Oni byli jak wy: 

podzieleni pochodzeniem i innymi rzeczami. Teraz, po przeszło roku formacji, są 

jednym: apostołami. Postępujcie i wy tak samo. Ponieważ pośród was kapłan 

znajduje się obok dawnego grzesznika, a bogaty przy tym, który niegdyś żebrał, 

młodzieniec – przy starcu, dlatego postępujcie tak, żeby znikły podziały 

[związane z] pochodzeniem z tego czy innego regionu. Odtąd macie jedną 

ojczyznę: Niebo. Weszliście bowiem dobrowolnie na drogę do Nieba. Niech Moi 
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nieprzyjaciele nie mają wrażenia, iż żyjecie ze sobą w nieprzyjaźni. 

Nieprzyjacielem jest grzech. Nic innego.» 

Idą przez chwilę w milczeniu, potem Szczepan podchodzi do Nauczyciela i 

mówi: «Chciałbym Ci o czymś powiedzieć. Miałem nadzieję, że mnie o to 
zapytasz, lecz nie uczyniłeś tego. Wczoraj rozmawiał ze mną Gamaliel...» 

«Widziałem.» 

«Nie pytasz, co mi powiedział?» 

«Czekam, aż Mi to powiesz, gdyż dobry uczeń nie ma tajemnic przed swym 

Nauczycielem.» 

«Gamaliel... Nauczycielu, chodź ze mną kilka metrów do przodu...» 

«Dobrze, chodźmy, chociaż mógłbyś mówić w obecności wszystkich...» 

Odchodzą kilka metrów. Szczepan mówi, czerwieniąc się: 

«Muszę Ci udzielić rady, Nauczycielu. Wybacz mi...» 

«Jeśli jest dobra, przyjmę ją. Mów więc.» 

«Nauczycielu, Sanhedryn wcześniej lub później dowiaduje się o wszystkim. To 

instytucja, która ma tysiące oczu i sto drapieżnych ramion. Wszędzie przenika, 

widzi wszystko, wszystko słyszy. Ma więcej... donosicieli niż cegieł w murach 
Świątyni. Wielu żyje...» 

«...ze szpiegowania. Dokończ więc. To jest prawda i wiem o tym. Cóż więc 

powiedziano bardziej lub mniej prawdziwego w Sanhedrynie?» 

«Powiedziano... wszystko. Ja nie wiem, skąd oni mogą wiedzieć o pewnych 

rzeczach. Nie wiem też, czy one są prawdziwe... Mówię Ci jednak dosłownie to, 

co mi powiedział Gamaliel: “Powiedz Nauczycielowi, żeby obrzezał Hermastesa i 
żeby go na zawsze oddalił. Nie mam nic więcej do powiedzenia.”» 

«Faktycznie, nic więcej nie trzeba mówić. Po pierwsze dlatego, że właśnie po to 

idę do Betanii. Pozostanę tam, aż Hermastes będzie mógł na nowo wędrować. 

Po drugie, żadne wyjaśnienie nie usunie uprzedzeń i... zastrzeżeń Gamaliela, 

zgorszonego tym, że mam ze Sobą kogoś nieobrzezanego cieleśnie. O, gdyby się 

rozejrzał wokół siebie! Iluż nieobrzezanych jest w Izraelu!» 

«Ale Gamaliel...» 

«To doskonały przedstawiciel starego Izraela. On nie jest zły, ale... Spójrz na 

ten kamień. Mógłbym go skruszyć, jednak nie można uczynić go miękkim. Tak 

samo jest z nim. Trzeba go [najpierw] zmiażdżyć, żeby go odbudować, i uczynię 

to.» 

«Chcesz pokonać Gamaliela? Bądź ostrożny! On jest potężny!» [– uprzedza 
Jezusa Szczepan.] 

«Zwalczyć go, jakby był wrogiem? Nie. Zamiast go zwalczać okażę mu miłość. 

Zaspokoję jedno z pragnień jego zmumifikowanego mózgu. Rozleję też nad nim 

balsam, który go roztopi, żeby go zmienić.» 

«Ja też będę się modlił, żeby to się stało. Kocham go. Czy to źle?» 
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«Nie. Powinieneś go kochać i modlić się za niego. I zrobisz to. Z pewnością to 

zrobisz. I nawet to ty pomożesz przyrządzić ten balsam... Powiedz jednak 

Gamalielowi, żeby się uspokoił, bo poczyniłem już przygotowania wobec 

Hermastesa, i że mu dziękuję za jego radę. Oto jesteśmy w Betanii. 

Zatrzymajmy się tu, żebym was wszystkich pobłogosławił, bo to jest miejsce, w 
którym się rozdzielimy.» 

I przyłączając się do licznej grupy apostołów wymieszanych z uczniami, 

błogosławi ich i odprawia – wszystkich z wyjątkiem Hermastesa, Jana z Endor i 
Tymona. 

Potem z pozostałymi szybkim krokiem podchodzi do kraty [bramy domu] 

Łazarza, już otwartej na przyjęcie Go. Wchodzi do ogrodu, podnosząc rękę w 

geście błogosławieństwa dla gościnnego domu. W rozległym parku, tu i tam, 

znajdują się panie domu i pobożne niewiasty. Śmieją się z biegów Margcjama po 

ścieżkach ozdobionych ostatnimi różami. Wraz z gospodarzami oraz 

niewiastami, na ich zawołanie, pojawiają się na ścieżce Józef z Arymatei i 

Nikodem. I oni [przybyli] jako goście Łazarza, żeby móc przebywać w spokoju z 

Nauczycielem. Wszyscy biegną do Jezusa: Maryja ze Swym łagodnym 
uśmiechem, Maria z Magdali z miłosnym okrzykiem: «Rabbuni!» 

[Podchodzi] utykający Łazarz i dwaj dostojni członkowie Sanhedrynu. Na końcu 

– pobożne niewiasty z Jerozolimy i Galilei, o twarzach pomarszczonych, oraz 

młode niewiasty o twarzach gładkich, a ze słodkim jak u anioła dziewiczym 
obliczem – Annalia. Rumieni się, pozdrawiając Nauczyciela. 

«Syntyki tu nie ma?» – pyta Jezus po pierwszych powitaniach. 

«Jest z Sarą, Marcelą oraz Noemi. Przygotowują stoły, ale już nadchodzą.» 

Rzeczywiście idą ze starą Esterą, [piastunką] Joanny. To dwie [niewiasty o] 

twarzach naznaczonych wiekiem i minionymi cierpieniami oraz dwie – o 

twarzach pogodnych i różniących się rasą. Jedna zaś, twarz Greczynki, wyróżnia 

się czymś jeszcze, wszystkim: pełna godności, a jednak rozpromieniona 

pokojem. Nie mogłabym jej określić jako prawdziwej i autentycznej piękności. A 

jednak, tak... Jej oczy o czerni złagodzonej blaskami ciemnego indygo, pod 

czołem wysokim i szlachetnym, przyciągają uwagę jeszcze bardziej niż jej 

sylwetka, z pewnością piękniejsza niż twarz. Ciało smukłe, lecz nie wychudzone 

– proporcjonalne. Kroki i ruchy są harmonijne. Lecz to [przede wszystkim] 

spojrzenie przyciąga uwagę: spojrzenie inteligentne, otwarte, głębokie. Wydaje 

się ono przyciągać świat, sortować, zatrzymywać to, co dobre, użyteczne, 

święte, a odrzucać to, co złe. To spojrzenie szczere, pozwalające się przeniknąć 

aż do głębi. Z niego wyłania się dusza, żeby badać to, co ją otacza. Jeśli prawdą 

jest, że spojrzenie umożliwia poznanie osoby, to [z oczu] Syntyki [można 

wyczytać], że jest niewiastą o osądzie pewnym, o myślach zdecydowanych i 

szlachetnych. Klęka wraz z innymi i czeka z powstaniem, aż nakaże to 

Nauczyciel. 

Jezus dochodzi poprzez zielony ogród do krużganku, który znajduje się przed 

domem. Wchodzi do sali. Słudzy są tu już gotowi podać napoje dla orzeźwienia 

oraz pomóc przybyłym w obmyciu się przed posiłkiem. Kiedy wszystkie 

niewiasty oddalają się, Jezus pozostaje z apostołami w sali. Jan z Endor 

odchodzi z Hermastesem do domu Szymona Zeloty, żeby złożyć tam torby, 

którymi są obładowani.  

«Czy ten młody człowiek, który odszedł z jednookim Janem, jest tym Filistynem, 

którego przyjąłeś?» – pyta Józef. 

«Tak, Józefie. Jak to się stało, że o tym wiesz?» 
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«Nauczycielu... Nikodem i ja zastanawialiśmy się od kilku dni, skąd o tym 

wiemy i skąd mogą wiedzieć o tym, niestety, inni ze Świątyni. Pewne jest tylko 

to, że o tym wiemy. Przed Świętem Namiotów, w czasie posiedzenia 

poprzedzającego zawsze święto, niektórzy faryzeusze powiedzieli z 

przekonaniem, że pomiędzy Twoimi uczniami oprócz... wybacz, Łazarzu... 

grzesznic znanych i nieznanych oraz celników... wybacz, Mateuszu, synu 

Alfeusza... i dawnych więźniów... jest nieobrzezany Filistyn oraz poganka. Co do 

poganki, którą jest z pewnością Syntyka, rozumiemy, że można się było tego 

dowiedzieć lub przynajmniej zgadnąć. Rzymianin zrobił wiele hałasu i ośmieszył 

się zarówno przed swymi rodakami, jak i przed żydami. Chodził wszędzie, 

szukał swej uciekinierki, uskarżając się i zarazem m grożąc. Poszedł nawet 

przeszkadzać Herodowi, bo powiedział, że ona ukryła się w domu Joanny i że 

Tetrarcha powinien zobowiązać swego zarządcę do oddania jej panu. Skąd 

jednak można wiedzieć, że pomiędzy tak wieloma mężczyznami, którzy idą za 

Tobą, jeden jest nieobrzezanym Filistynem, a drugi – był niegdyś więźniem!... 

To dziwne, bardzo dziwne. Nie wydaje Ci się?» 

«Tak i nie. [– odpowiada Nikodemowi Jezus] – Podejmę odpowiednie kroki 
wobec Syntyki i dawnego więźnia...» 

«Tak. Przede wszystkim dobrze zrobisz, jeśli oddalisz Jana. Nic dobrego [nie 

przyniesie] jego [obecność] w Twojej grupie.» 

«Józefie, czyżbyś i ty stał się faryzeuszem?» – pyta surowo Jezus. 

«Nie... ale... ja...» 

«A czy Ja powinienem z powodu głupiej obawy, [wynikającej] z czystego 

faryzeizmu, upokarzać duszę, która się odrodziła? Nie, nie uczynię tego! 

Zatroszczę się o jego spokój – o jego, nie o Mój. Będę czuwał nad jego formacją, 

tak jak czuwam nad niewinnym Margcjamem. Zaprawdę, nie ma różnic 

pomiędzy ich niewiedzą duchową! Jeden wypowiada po raz pierws słowa 

mądrości, gdyż Bóg mu przebaczył, bo na nowo narodził się w Bogu, bo Bóg 

przyciągnął do Siebie grzesznika. Drugi wypowiada je, bo przechodząc od 

dzieciństwa sieroty do młodości, nad którą czuwa miłość człowieka – prócz 

miłości Bożej – otwiera swą duszę jak korona [kwiatu] na słońce i Słońce 

oświetla go Sobą. Jego Słońce: Bóg. Pierwszy wypowie niebawem swe ostatnie 

słowa... Czyżbyście nie mieli oczu, żeby ujrzeć, iż on spala się w pokucie i 

miłości? O, zaprawdę, chciałbym posiadać wielu Janów z Endor w Izraelu i 

pomiędzy Moimi sługami. Chciałbym, żebyś także ty, Józefie, oraz ty, 

Nikodemie, miał jego serce, a przede wszystkim ten, który na niego donosi: 

podły wąż, ukrywający się pod postacią przyjaciela, a będący szpiegiem, zanim 

się stanie zabójcą. To wąż, który zazdrości ptakowi jego skrzydeł i zastawia na 

niego pułapki, żeby mu je wyrwać i wrzucić go do więzienia. O, nie! Ptak 

zamieni się w anioła. A nawet gdyby wąż mógł wydrzeć mu jego skrzydła – ale 

nie będzie mógł [tego zrobić] – i gdyby je przyłożył do swego lepkiego ciała, 
one zamieniłyby się w skrzydła demona. Każdy donosiciel jest już demonem.» 

«Gdzież on jednak jest? Powiedzcież mi, żebym mógł zaraz iść wyrwać mu 

język» – krzyczy Piotr. 

«Lepiej byś uczynił wyrywając mu jego trujące zęby» – mówi Juda, syn 

Alfeusza. 

«O, nie! – mówi zdecydowanym [tonem] Judasz – Lepiej go udusić! Przez to nie 

uczyni już nic złego, w żaden sposób. Takie istoty zawsze mogą szkodzić...» 

«...i kłamać – kończy Jezus, patrząc na niego przenikliwie. – Nikt jednak nie 

powinien nic robić przeciw niemu. Nie trzeba, zajmując się wężem, pozwolić, by 
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zginął ptak. Co się tyczy Hermastesa, zatrzymam go tu, właśnie w domu 

Łazarza, żeby został obrzezany. Hermastes przyjmuje świętą religię naszego 

ludu z miłości do Mnie i dla uniknięcia prześladowania ze strony małych 

umysłów hebrajskich. To tylko przejście z ciemności do Światła. I nie jest to 

konieczne dla wejścia Światła do serca. Przystaję na to tylko dla uspokojenia 

przewrażliwionego Izraela i dla pokazania prawdziwego pragnienia Filistyna, 

który chce dojść do Boga. Mówię wam jednak, że w czasie Chrystusa 

[obrzezanie] nie jest konieczne, żeby należeć do Boga. Wystarczy mieć [prawą] 

wolę i miłość, wystarczy mieć dobre sumienie. A jak obrzezać Greczynkę, w 

jakim miejscu jej ducha, bo przecież sama potrafiła usłyszeć Boga lepiej niż tak 

wielu w Izraelu? Wy gardzicie innymi, jako ciemnościami, jednak, zaprawdę, w 

porównaniu z nimi wielu z was tu obecnych jest ciemnością. W każdym razie 

donosiciel i wy, członkowie Sanhedrynu, możecie poinformować kogo trzeba, że 
od dziś nie ma już [powodu do] zgorszenia.»  

«Chodzi o wszystkich trzech?» [– pyta Judasz.] 

«Nie, Judaszu, synu Szymona. O Hermastesa. Innymi się zajmę. Czy chcesz 

jeszcze o coś zapytać...» 

«Ja? Nie, Nauczycielu.» 

«Ja też nie mam ci nic więcej do powiedzenia. Jednak proszę, o ile wiecie, 

powiedzcie Mi, co dzieje się z panem Syntyki.» 

«Piłat odesłał go do Italii pierwszym statkiem, jaki odpływał, żeby nie mieć 

kłopotów z Herodem i w ogóle z Hebrajczykami. Piłat przeżywa trudne chwile... 
i to mu wystarczy...» – wyjaśnia Nikodem. 

«Czy to pewna wiadomość?» [– pyta jeszcze Jezus.] 

«Mogę to sprawdzić, Nauczycielu, jeśli chcesz» – mówi Łazarz. 

«Tak. Uczyń to. Potem powiesz Mi, jak jest naprawdę.» 

«Jednak w moim domu Syntyka jest całkiem bezpieczna.» 

«Wiem. Także Izrael chroni zbiegłą niewolnicę przeciw panu obcemu i 

okrutnemu. Chcę jednak o tym wiedzieć.» 

«Ja zaś [– mówi Piotr –] chciałbym wiedzieć, kim jest donosiciel, informator, 

miły szpieg faryzeuszów... i tego można się dowiedzieć... I chcę wiedzieć, kim 

są faryzeusze - donosiciele. Chcę znać imiona faryzeuszy i ich miasta. Mówię o 

faryzeuszach, którzy wykonali piękną pracę powiadomienia Sanhedrynu o 

działaniach Nauczyciela. [Uczynili to] dzięki wcześniejszej zdradzie jednego z 

nas, bo przecież to jedynie my wiemy o pewnych sprawach – my, uczniowie 

starzy i nowi. Wszystkie czyny Jezusa są słuszne i jedynie demon mówi i myśli 
inaczej, i...» 

«Dość, Szymonie, synu Jony. Nakazuję ci.» 

«Jestem Ci posłuszny, choć wysiłek, jaki w to wkładam, rozrywa mi żyły serca. 

W każdym razie przeminęło piękno tego dnia...» 

«Nie. Dlaczego? Czy coś się zmieniło między nami? A zatem? O, Mój Szymonie! 
Chodź tu do Mnie i pomówmy o tym, co dobre...» 

«Właśnie dano znać, że posiłek jest gotowy, Nauczycielu» – mówi Łazarz. 

«Chodźmy więc...» 
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147. SYNTYKA MÓWI W DOMU ŁAZARZA 

Napisane 22 września 1945. A, 6516-6525 

Jezus siedzi na dziedzińcu otoczonym krużgankami, znajdującym się wewnątrz 

domu w Betanii. To ten dziedziniec widziałam, wypełniony uczniami, w poranek 

Zmartwychwstania Jezusa. [Nauczyciel] siedzi na marmurowym stołku 

pokrytym poduszkami, opierając plecy o mur domu. Otaczają Go gospodarze, 

apostołowie oraz uczniowie Jan i Tymon, Józef i Nikodem oraz pobożne 

niewiasty. [Jezus] słucha Syntyki, która stoi przed Nim i wydaje się odpowiadać 

na jakieś postawione jej pytania. Wszyscy, bardziej lub mniej zaciekawieni, 

słuchają w różnych pozach. Jedni siedzą na stołkach, inni na ziemi, inni stoją, a 
jeszcze inni opierają się o kolumny lub o mur. 

«...to była konieczność, żeby nie odczuwać całego ciężaru mojego położenia, 

żeby [zapanować] nad przekonaniem, którego nie chciałam przyjąć, że jestem 

sama: niewolnica i wygnana z ojczyzny. [Chciałam] myśleć, że nie utraciłam na 

zawsze mojej matki i braci, mojego ojca oraz małej i słodkiej Ismeny. 

[Myślałam], że było miejsce, które nas połączy po tym życiu, nawet gdyby cały 

świat rzucił się, aby nas rozdzielić... Tak jak Rzym nas rozdzielił i nas, ludzi 
wolnych, sprzedał jak zwierzęta robocze. 

Myślałam więc, że nasze życie nie jest samą materią, materią, którą się 

ujarzmia, lecz ma ona w swoim wnętrzu siłę wolną, jakiej żaden łańcuch nie 

zniewoli, z wyjątkiem samej woli [człowieka pragnącego] żyć w nieporządku 

moralnym i w hulankach. Wy to nazywacie “grzechem”. Ci, którzy byli mi 

światłami w mrokach mojej nocy niewolnicy, wyjaśniają to inaczej. Ale i oni 

uznają, że dusza, którą wiążą z ciałem namiętności złe i cielesne, nie dochodzi 

do tego, co wy nazywacie Królestwem Bożym, a my – życiem w Hadesie, 

wspólnym z bogami. Trzeba więc unikać popadnięcia w materializm i usiłować 

osiągnąć wolność ciała, przyjmując dziedzictwo cnoty po to, żeby posiąść 

szczęśliwą nieśmiertelność i zjednoczyć się z tymi, którzy nas kochają. 

Myślałam, że nic nie przeszkadza duszy umarłych towarzyszyć duszy żyjących. 

Dzięki temu czułam przy sobie duszę matki, odnajdywałam jej spojrzenie i głos 

przemawiający do duszy córki. I ja mogłam mówić: “Tak, matko, [zachowam 

duszę wolną,] żeby dojść do ciebie, tak... żeby nie smucić twego spojrzenia, 

tak... żeby nie słyszeć łez w twoim głosie, tak... żeby nie zasmucać Hadesu, w 

którym przebywasz spokojna, tak. Dla tego wszystkiego zachowam moją duszę 

wolną. Jedynie ją posiadam i nikt nie może mi jej odebrać. Chcę ją zachować 

czystą, żeby móc poddać mój rozum cnocie.” Myśleć tak – oto była moja 

wolność i radość. Tak właśnie chciałam myśleć i działać. Bo fałszywą filozofią 

jest myślenie, a działanie w sposób, który nie jest zgodny z myślą.  

Myśleć tak znaczyło odbudować sobie ojczyznę, nawet na wygnaniu: ojczyznę 

wewnętrzną w moim ja, z jej ołtarzami, wiarą, wierzeniami i uczuciami... 

Ojczyznę wielką, tajemniczą. Jednak w głębi duszy ona nie jest taką, bo [dusza] 

wie i nie jest nieświadoma tego co jest poza nią, nawet jeśli obecnie zna to 

tylko jak marynarz. On – pośrodku wielkiego morza w mglisty poranek – 

poznaje szczegóły wybrzeża, niewyraźnie, w zarysie. [Widzi] zaledwie kilka 

punktów, które ukazują się wyraźniej. To jednak wystarczy – o, wystarczy – 

zmęczonemu żeglarzowi, którego trapiły burze, żeby powiedzieć: “Oto port, oto 

pokój”. Ojczyzna dusz, miejsce, z którego przychodzą... miejsce Życia. Bo życie 

bierze początek z chwilą śmierci... O! To pojmowałam tylko połowicznie, aż 
poznałam jedno z Twoich słów.  

Potem... potem to było tak, jakby promień słońca dotknął diamentu moich myśli. 

Wszystko stało się światłem. Zrozumiałam, dokąd doszli mistrzowie greccy i jak 

potem się zagubili, gdyż brakowało im jednej prawdy, jedynej dla dokładnego 
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rozwiązania twierdzenia o Życiu i Śmierci. Tą prawdą jest Bóg Prawdziwy, Pan i 

Stwórca wszystkiego, co istnieje! 

Czy mogę Go nazwać moimi pogańskimi wargami? Tak, mogę, gdyż to od Niego 

pochodzę ja, jak i wszyscy inni. To On złożył w umyśle wszystkich ludzi tę 

zdolność, a u najmądrzejszych – wyższą inteligencję. Ona sprawia, że naprawdę 

wydają się półbogami dzięki mocy, która przekracza granice człowieczeństwa. 

Tak, gdyż to On kazał im zapisać te prawdy, które już są religią, jeśli nie Boską, 

jak Twoja, to przynajmniej moralną i zdolną zachować dusze “przy życiu”, nie 
tylko na ograniczony czas pobytu tu, na ziemi, lecz na zawsze. 

Odtąd zrozumiałam, co znaczy: “To przez śmierć rodzi się życie”. Ten, który to 

powiedział nie był kimś całkiem pijanym, lecz miał rozum obciążony [błędem]. 

Wyrzekł najwyższe słowo, lecz nie pojął go w pełni. Ja, o Panie, przebacz mi 

pychę, zrozumiałam lepiej niż on i od tej chwili jestem z tego powodu 

szczęśliwa.» 

«Co zrozumiałaś?» 

«Że to istnienie [na ziemi] jest zaledwie embrionalnym początkiem życia i że 

prawdziwe Życie rozpoczyna się wtedy, gdy śmierć nas rodzi... do Hadesu, jak 

[powiedziałaby] poganka, a do Życia wiecznego – wierząca w Ciebie. Czy źle 

mówię?» 

«Dobrze mówisz, niewiasto» – potwierdza Jezus. 

«Ale skąd mogłaś wiedzieć o słowach Nauczyciela?» – stawia pytanie Nikodem. 

«Kto jest głodny, szuka pożywienia, panie. Ja szukałam pokarmu. Jako lektorka 

– dzięki mojemu wykształceniu, posiadaniu pięknego głosu, wymowy – mogłam 

swobodnie wiele czytać w bibliotekach moich panów. Ale jeszcze nie byłam 

nasycona. Odczuwałam, że jest coś więcej poza murami historii ludzkiej wiedzy. 

Jako więźniarka w więzieniu ze złota uderzałam w mury, forsowałam drzwi, 

żeby wyjść, żeby znaleźć... Kiedy przybyłam do Palestyny z ostatnim panem, 

bałam się, że wpadnę w ciemności... przeciwnie, szłam ku Światłości. Słowa 

sług w Cezarei były jakby wiele uderzeń kilofem, które kruszyły mury, 

otwierając szczeliny coraz większe, przez które przenikało Słowo. A ja 

zbierałam te słowa i uwagi. Jak dziecko nawleka perły, tak ja układałam te 

słowa i robiłam sobie z nich ozdobę, czerpałam z nich siłę, aby coraz bardziej 

oczyścić się na przyjęcie Prawdy. Uświadomiłam sobie, że przez to oczyszczenie 

znajduję. I to na ziemi... Chciałam być czysta, nawet za cenę mojego życia, żeby 

spotkać Prawdę, Mądrość, Boskość. Panie, wypowiadam szalone słowa. Oni 
patrzą na mnie zdziwieni. Ale to Ty o to pytałeś...» 

«Mów, mów, to konieczne» [– zachęca Jezus.] 

«Z mocą i umiarkowaniem stawiałam opór zewnętrznym naciskom. Mogłam być 

wolna i szczęśliwa, według świata. Wystarczyło, żebym tego chciała. Lecz ja nie 

chciałam zamienić mądrości na przyjemność, gdyż bez mądrości niczemu nie 

służy posiadanie innych cnót. Filozof rzekł: “Sprawiedliwość, umiarkowanie i 

siła, jeśli nie mają za towarzyszki mądrości, są jak namalowane dekoracje. To 

prawdziwe cnoty niewolników, lecz nie ma w nich nic mocnego ani 

rzeczywistego”. Ja zaś chciałam rzeczy prawdziwych. Pan, głupiec, mówił o 

Tobie w mojej obecności. Wtedy stało się tak, jakby mury były zasłoną. 
Wystarczyło chcieć rozedrzeć tę zasłonę i połączyć się z Prawdą. Uczyniłam to.» 

Iskariota odzywa się: «Nie wiedziałaś, że nas spotkasz.» 
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«Umiałam wierzyć w to, że Bóg wynagradza cnotę. Nie chciałam złota ani 

zaszczytów, ani wolności fizycznej, nawet jej. Lecz chciałam Prawdy. Prosiłam 

Boga o nią albo o śmierć. Chciałam, żeby mi zaoszczędzono upokorzenia stania 

się “przedmiotem” i jeszcze bardziej zgody na bycie nim. Odrzuciłam wszystko, 

co cielesne, szukając Ciebie, o Panie. Poszukiwania bowiem, gdy dokonuje się 

ich poprzez zmysły, zawsze są niedoskonałe. Widziałeś więc, jak na Twój widok 

rzuciłam się do ucieczki, zmylona moimi oczyma. Zdałam się wtedy na Boga, 

który jest ponad nami i w nas i powiadamia duszę o Sobie. I znalazłam Ciebie, 

bo moja dusza poprowadziła mnie ku Tobie.» 

«Twoja dusza to dusza pogańska» – zauważa Iskariota. 

«Ale dusza ma zawsze coś boskiego w sobie, zwłaszcza kiedy podejmuje 

wysiłek wystrzegania się błędu... I dąży przez to ku rzeczom o tej samej 
naturze» [– broni się Syntyka.] 

«Ty się porównujesz z Bogiem?» [– pyta Judasz.] 

«Nie» [– odpowiada mu Syntyka.] 

«Zatem dlaczego to mówisz?» 

«Jak to? Ty, uczeń Nauczyciela pytasz mnie o to? Mnie, Greczynkę wolną 

dopiero od niedawna? Kiedy On przemawia, nie słyszysz? A może kwas ciała 

jest tak wielki, że czyni cię głuchym? Czyż On nie mówi zawsze, że jesteśmy 

dziećmi Boga? Jesteśmy więc bogami, jeśli jesteśmy dziećmi Ojca: Ojca, który 

jest Jego i naszym; Ojca, o którym On zawsze mówi. Mógłbyś mi zarzucić, że nie 
jestem pokorna, ale nie to, że nie dowierzam i nie jestem uważna.» 

[Judasz odpowiada:] «Do tego stopnia, że uważasz się za kogoś większego ode 

mnie? Czy sądzisz, że [już] wszystkiego się nauczyłaś w księgach twojej 
Grecji?» 

«Nie. Ani jedno, ani drugie. Jednak księgi mądrości, skądkolwiek były, dały mi 

minimum, żeby mnie poprowadzić. Nie wątpię, że Izraelita jest większy ode 

mnie. Lecz jestem szczęśliwa w moim losie, który pochodzi od Boga. Czegóż 

więcej mogę pragnąć? Znalazłam wszystko, znajdując Nauczyciela. I pomyśl, że 

takie było moje przeznaczenie. Naprawdę widzę, iż Moc czuwa nade mną. Ona 

mnie naznaczyła wielkim przeznaczeniem, któremu ja tylko pomagam, gdyż 

uświadomiłam sobie, że było dobre.» 

«Dobre? Byłaś niewolnicą i miałaś okrutnych panów... Gdyby ostatni na 

przykład cię odzyskał, jakbyś mogła pomóc twojemu losowi, ty, tak mądra?» 

«Nazywasz się Judasz, prawda?» 

«Tak. I co z tego?» 

«Co z tego... nic. Chcę prócz twojej ironii zapamiętać twoje imię. Strzeż się, bo 

ironia to brak roztropności, nawet u cnotliwych... W jaki sposób dopomogłabym 

losowi? Być może bym się zabiła. Gdyż [wydawało mi się wtedy, że] w pewnych 

wypadkach naprawdę lepiej umrzeć niż żyć. Chociaż filozof mówi, że nie jest 

dobre i że jest bezbożne samemu [chcieć sobie] zapewnić to dobro, bo tylko 

bogowie mają prawo wezwać nas do siebie. I tylko to oczekiwanie na znak od 

bogów, żeby to uczynić, zawsze mi przeszkadzało zabić się w kajdanach mojego 

smutnego losu. Ale gdybym została ponownie ujęta przez tego nieczystego 

pana, wtedy ujrzałabym najwyższy znak i wolałabym śmierć niż życie. Ja też, 
mężu, mam swoją godność...» 



 708 

«A gdyby cię teraz ujął? Czy wciąż stawiałabyś te same warunki?» 

«Teraz już bym się nie zabiła. Teraz wiem, że gwałt zadany ciału nie rani ducha, 

który się na to nie zgadza. Teraz wytrwałabym, aż do złamania mnie siłą, aż do 

zabicia przemocą. Bo to także wzięłabym za znak od Boga, który by mnie przez 

tę przemoc wezwał do Siebie. I umarłabym spokojna, wiedząc, że to byłoby 
tylko utracenie tego, co zniszczalne.» 

«Dobrze odpowiedziałaś, niewiasto» – mówi Łazarz. Nikodem także to 

potwierdza. 

«Samobójstwo nigdy nie jest dozwolone» – mówi Iskariota. 

«Wiele jest rzeczy zabronionych, a nie przestrzega się zakazu. Ale ty, Syntyko, 

powinnaś myśleć, że jak Bóg zawsze cię prowadził, tak teraz zachowałby cię od 

przemocy. Teraz idź. Będę ci wdzięczny, jeśli odszukasz i przyprowadzisz Mi 
dziecko» – mówi łagodnie Jezus. 

Niewiasta kłania się aż do ziemi i odchodzi. Wszyscy wiodą za nią spojrzeniem. 

Łazarz szepcze: 

«Zawsze tak jest! Nie pojmuję, dlaczego to, co w niej było “życiem”, dla nas, w 

Izraelu, stało się “śmiercią”. Gdybym miał jeszcze sposobność dalej ją badać, 

ujrzałbym, że ocalił ją hellenizm, który nas zepsuł: nas, już posiadających 
Mądrość. Dlaczego?» 

«Dlatego że drogi Pana są niezwykłe i On otwiera je przed tymi, którzy na to 

zasługują. A teraz, przyjaciele, żegnam was, gdyż zbliża się wieczór. Cieszę się, 

że wszyscy usłyszeliście Greczynkę. Odkrywając, że Bóg objawia się 

najlepszym, wyciągnijcie z tego wniosek, że usuwanie z Bożej wspólnoty osoby, 

która nie należy do Izraela, jest ohydne i niebezpieczne. Przyjmijcie to jako 

zasadę na przyszłość... Nie narzekaj, Judaszu, synu Szymona. I ty, Józefie, nie 

miej nieodpowiednich skrupułów. W niczym nie jesteście zanieczyszczeni, nikt z 

was, dlatego że mieliście w pobliżu tę Greczynkę. Czyń ty, czyńcie wy, czyńcie 

tak [wszyscy], żeby nie zbliżać się do demona i nie udzielać mu gościny. Żegnaj, 

Józefie. Żegnaj, Nikodemie. Czy będę się mógł jeszcze z wami zobaczyć w czasie 

Mojego pobytu tutaj? Oto Margcjam... Chodź, Moje dziecko, pożegnaj 
przywódców Sanhedrynu. Co im powiesz?» 

«Pokój niech będzie z wami i... jeszcze: w godzinie ofiary kadzielnej módlcie się 

za mnie.» 

«Nie potrzebujesz tego, mały. Ale dlaczego akurat o tej godzinie?» 

«Bo za pierwszym razem, kiedy wszedłem do Świątyni z Jezusem, On mówił mi 
o modlitwie wieczornej... O! To takie piękne!...» 

«A ty będziesz się modlił za nas? Kiedy?» 

«Będę się modlił... Będę się modlił rano i wieczorem, żeby Bóg zachował was od 

grzechu w dzień i w nocy.» 

«A co powiesz, mały?» 

«Powiem: Panie Najwyższy, spraw, by Józef i Nikodem byli prawdziwymi 

przyjaciółmi Jezusa”. I to wystarczy, bo kto jest prawdziwym przyjacielem, ten 

nie sprawia bólu przyjacielowi. A ten, kto nie zadaje bólu Jezusowi, może być 
pewien, że posiądzie Niebo.» 
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«Niech Bóg i ciebie zachowa, moje dziecko!» – mówią obydwaj członkowie 

Sanhedrynu.  

Potem żegnają Nauczyciela, następnie Dziewicę i szczególnie – Łazarza. 

Pozostałych [żegnają] razem i odchodzą. 

148. MISJA CZTERECH APOSTOŁÓW W JUDEI 

Napisane 23 września 1945. A, 6525-6529 

Jezus powraca z apostołami po obejściu okolic Betanii. Wędrówka musiała być 

krótka, bo nie mają nawet toreb z jedzeniem. Rozmawiają ze sobą. Mówią: 

«Dobry pomysł ma przewoźnik Salomon, prawda Nauczycielu?» 

«Tak, to dobry pomysł» [– odpowiada im Jezus.] 

Oczywiście Iskariota nie podziela zdania innych: 

«Ja nie widzę w tym nic wielkiego ani dobrego. Dał to, co jemu, uczniowi, już 

nie służyło. Nie ma powodu do chwalenia go...» 

«Dom jest zawsze przydatny» – odzywa się poważnie Zelota. 

«Gdyby był jak twój. Ale to? Co to jest? Niezdrowa nędzna chata.» 

«To wszystko, co Salomon posiada...» – odpowiada Zelota. 

«A ponieważ zestarzał się i nie jest chory będziemy mogli przebywać tam od 

czasu do czasu. Czegóż ty chcesz? Wszystkich domów takich jak u Łazarza?» – 
dodaje Piotr. 

«Ja nic nie chcę. Nie widzę potrzeby tego daru. Kiedy jesteśmy w tym miejscu, 

możemy być też w Jerychu. Jest tylko kilka stadiów odległości. A dla ludzi, 

którzy jak my – na podobieństwo prześladowanych – zmuszeni jesteśmy do 

nieustannego marszu, cóż to jest tych kilka stadiów?» 

Jezus wkracza, zanim wyczerpie się cierpliwość innych, czego jasne oznaki już 

widać. [Mówi:] 

«Salomon – w stosunku do tego, co posiada – dał więcej niż wszyscy. Bo on dał 

wszystko. Dał z miłości. Dał ten dom, żeby nam zapewnić schronienie, gdyby w 

tej mało gościnnej okolicy zaskoczył nas deszcz lub przybór wody. [Udostępnił 

go nam] przede wszystkim na wypadek, gdyby nieżyczliwość Judejczyków stała 

się tak silna, że lepiej byłoby oddzielić się od nich rzeką. To tyle w odniesieniu 

do daru. Wielkiej radości zaś dostarcza Mi to, że uczeń pokorny i mało 

wykształcony, lecz wierny i pełen dobrej woli, mógł dojść do tej 

wspaniałomyślności, ujawniającej, że z całą oczywistością pragnie na zawsze 

być Moim uczniem. Zaprawdę widzę, że wielu uczniów, którzy otrzymali ode 

Mnie tak niewiele pouczeń, przewyższyło was, którzy otrzymaliście tak wiele. 

Wy nie potraficie poświęcić Mi, a ty w szczególności, nawet tego, co nic nie 

kosztuje: osobistego osądu. Twój [osąd, Judaszu,] zachowujesz twardy, oporny 
na wszelką zmianę.» 

«Mówisz, że walka z sobą samym jest tym, co najbardziej się liczy...» [– 

odzywa się Judasz.] 

«I chcesz Mi przez to powiedzieć, że mylę się, mówiąc, że to nic nie kosztuje. 

Prawda? Ty jednak dobrze zrozumiałeś, co chcę powiedzieć! Dla człowieka – a 

ty naprawdę jesteś prawdziwym człowiekiem – wartość posiada jedynie to, co 
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można łatwo sprzedać. Swojego “ja” nie sprzedaje się za pieniądze. Chyba że... 

chyba że sprzedaje się siebie komuś, z nadzieją wyniesienia z tego korzyści. To 

handel podobny do tego, jaki dusza dokonuje z szatanem, a nawet większy. 

Oprócz duszy obejmuje on bowiem też myśl albo osąd, albo wolność człowieka. 

Nazwij to, jak ci się podoba. Są również tacy nieszczęśnicy... Ale teraz nie 

myślmy o nich. Pochwaliłem Salomona, gdyż dostrzegam całe dobro zawarte w 
jego czynie. I to wystarczy.» 

Nastaje cisza i potem Jezus na nowo mówi: 

«Za kilka dni Hermastes będzie mógł już bez trudu chodzić. I powrócę do 

Galilei. Jednak wy nie wszyscy powrócicie ze Mną. Część z was pozostanie w 

Judei. Przyjdziecie [potem] z uczniami judejskimi, żebyśmy wszyscy byli razem 
na Święto Świateł.» 

«Tak długo? Niestety! Kogo to dotyczy?» – rozmawiają ze sobą apostołowie. 

Jezus słyszy rozmowę i odpowiada: 

«To dotyczy Judasza, syna Szymona, Tomasza, Bartłomieja i Filipa. Ale Ja nie 

powiedziałem, że macie pozostać w Judei aż do Święta Świateł. Przeciwnie, 

chcę, żebyście zgromadzili lub zawiadomili uczniów, żeby przybyli na Święto 

Świateł. Dlatego teraz pójdziecie ich szukać, gromadzić, powiadomić. W tym 

czasie udoskonalicie ich i pomożecie im. Potem zaś przybędziecie za Mną, 

prowadząc tych, których znajdziecie, przekazując innym wiadomość, żeby 

przyszli. Mamy teraz przyjaciół w głównych miastach Judy. Z radością 

powiadomią uczniów. Idąc w górę, ku Galilei, wzdłuż drugiego brzegu Jordanu – 

pamiętając, że przejdę przez Gerazę, Bozrę, Arbelę i Aerę – gromadźcie też tych, 

którzy przy Moim przejściu nie ośmielili się podejść, żeby Mnie poprosić o 

pouczenie lub o cud. Będą cierpieć, że tego nie uczynili. Przyprowadzicie Mi ich. 
Pozostanę w Aerze aż do waszego przybycia.» 

«Zatem dobrze będzie wyruszyć od razu» – mówi Iskariota. 

«Nie. Wyruszycie w wieczór przed Moim odejściem. Idąc od Jonasza z 

Getsemani, wyruszycie dalej, przez Judeę. Dzięki temu zobaczysz też matkę i 
pomożesz jej w tym okresie prac na roli...» 

«Już od lat nauczyła się sama tym zajmować» [– mówi Judasz.] 

«O! A nie przypominasz sobie, że w ubiegłym roku byłeś jej niezbędny w czasie 

winobrania?» – pyta Piotr, dotąd nieco milczący. 

Judasz staje się bardziej purpurowy niż kogut, brzydki w swym gniewie i 

wstydzie. Jednak Jezus uprzedza wszelką odpowiedź i zabiera głos: 

«Syn jest zawsze dla matki pomocą i pociechą. Potem – aż do Paschy i po niej – 

nie ujrzy cię już. Idź zatem i czyń, co ci polecam.» 

Judasz nie odpowiada Piotrowi, lecz wylewa swą złość na Jezusa: 

«Nauczycielu, wiesz, co Ci muszę powiedzieć? Mam wrażenie, że chcesz się 

mnie pozbyć, a przynajmniej oddalić mnie, bo mnie podejrzewasz, bo osądzasz 

mnie niesprawiedliwie jako winnego czegoś... ponieważ brak Ci miłości wobec 
mnie, bo...» 

«Judaszu! Dość! Mógłbym ci powiedzieć bardzo dużo, a mówię ci tylko: “Bądź 

posłuszny”.» 
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Jezus mówi to z dostojeństwem. Wysoki, ma oczy iskrzące się i surowe 

oblicze... Wywołuje drżenie. Nawet Judasz drży. Posuwa się za innymi, Jezus 

zaś idzie sam na przedzie. Między jednym i drugim – grupa apostołów, którzy 
zaniemówili. 

149. JEZUS OPUSZCZA BETANIĘ I IDZIE DO ZAJORDANII 
Napisane 24 września 1945. A, 6529-6541 

«Łazarzu, Mój przyjacielu, proszę cię, chodź ze Mną» – mówi Jezus, pojawiając 

się na progu sali, w której Łazarz, na wpół leżąc, zajęty jest czytaniem jakiegoś 
zwoju. 

«Zaraz, Nauczycielu. Dokąd idziemy?» – pyta Łazarz, wstając natychmiast. 

«W pole. Chcę być z tobą sam...» 

Łazarz patrzy na Niego niespokojny i pyta: 

«Czy masz mi do przekazania w tajemnicy jakieś smutne wieści? Albo... Nie, nie 

chcę o tym myśleć...» 

«Nie. Chcę zasięgnąć twojej rady i nawet powietrze nie może wiedzieć, o czym 

rozmawiamy. Przywołaj wóz, bo nie chcę cię trudzić. Kiedy będziemy na polach, 
porozmawiam z tobą.» 

«W takim razie ja sam będę powoził. Dzięki temu nawet sługa nie dowie się, o 

czym rozmawiamy.» 

«Dobrze. Zgoda.» 

«Zaraz przybędę, Nauczycielu. Za chwilę będę gotowy» [– mówi Łazarz] i 

wychodzi. 

Po chwili zadumy w bogatej sali Jezus także wychodzi. Cały czas rozmyślając, 

przesunął bezwiednie kilka przedmiotów, podniósł zwój, który upadł na ziemię. 

Potem położył go na miejsce na półce, przez wrodzony instynkt porządku, który 

jest u Niego tak silny. Stał z podniesionymi ramionami, oglądając przedmioty 

obcej sztuki, a przynajmniej odmiennej od palestyńskiej, ułożone na półkach. To 

amfory i kubki, bardzo stare – jak się wydaje – rzeźbione, ozdobione motywami 

przestawiającymi szczegóły świątyń starożytnej Grecji i pogrzebowych urn. Co 

widzi za tymi przedmiotami, nie wiem... Wychodzi i idzie na wewnętrzny 
dziedziniec, gdzie znajdują się apostołowie. 

«Dokąd idziemy, Nauczycielu?» – pytają widząc, że Jezus ubiera płaszcz. 

«Nigdzie. Ja wychodzę z Łazarzem. Wy zostaniecie tutaj, czekając na Mnie, 

wszyscy razem. Szybko wrócę.» 

Dwunastu spogląda na siebie... Są niezbyt zadowoleni... Piotr mówi: «Idziesz 

sam? Uważaj...» 

«Nie bój się. Czekając na Mnie nie próżnujcie. Pouczajcie jeszcze Hermastesa, 

żeby poznał lepiej Prawo, i bądźcie dobrymi towarzyszami. Żadnych kłótni, 
żadnych niegrzeczności. Bądźcie mili, kochajcie się.» 

Udaje się w kierunku ogrodu i wszyscy idą za Nim. Zaraz przybywa lekki i 

zakryty wóz, w którym znajduje się już Łazarz. 

«Wyjeżdżasz wozem?» 
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«Tak, żeby Łazarz nie męczył nóg. Żegnaj, Margcjamie. Bądź dobry. Pokój wam 

wszystkim.» 

Wchodzi do wozu, który – trzeszcząc na żwirze drogi – opuszcza ogród i 

wyjeżdża na główną drogę. 

«Jedziesz do “Pięknych Źródeł”, Nauczycielu?» – woła głośno za Nim Tomasz. 

«Nie. Jeszcze raz wam mówię: Bądźcie dobrzy.» 

Koń szybko kłusuje. Droga, która prowadzi z Betanii do Jerycha, ciągnie się 

przez ogołocone pola. Widać obumieranie przyrody, w miarę jak [droga] opada 
ku równinie. 

Jezus rozmyśla. Łazarz milczy, zajęty jedynie prowadzeniem konia. Są już 

daleko na równinie: urodzajnej, już w pełni przygotowanej na wykarmienie 

przyszłego ziarna, pokrytej winnicami śpiącymi jak niewiasta, która właśnie 

wydała na świat swój owoc i odpoczywa po słodkim trudzie. Jezus daje znak do 

zatrzymania. I Łazarz, posłuszny, zatrzymuje konia i prowadzi go na małą 
podrzędną drogę, idącą ku oddalonym domom... i wyjaśnia: 

«Tu będziemy spokojniejsi niż na głównej drodze. Te drzewa skryją nas przed 

oczyma wielu.» 

Istotnie, zagajnik niskich i zielonych drzew spełnia rolę parawanu przed 

ciekawskimi przechodniami. Łazarz staje przed Jezusem w oczekiwaniu. 

«Łazarzu, muszę oddalić Jana z Endor i Syntykę. Widzisz, że doradza to 

ostrożność i także miłość. Dla niego i dla niej byłoby niebezpiecznym 

doświadczeniem doznanie niepotrzebnego cierpienia z powodu prześladowań 

wzbudzonych przeciw nim... i mogłoby to, co najmniej dla jednego z dwojga, 
łączyć się z najstraszniejszymi niespodziankami.» 

«W moim domu...» 

«Nie. Nawet nie w twoim domu. Być może nie zostaliby dosięgnięci fizycznie, 

ale upokorzono by ich moralnie. Świat jest okrutny. Rozgniata swe ofiary. Nie 

chciałbym, żeby te dwie piękne siły przez to się zgubiły. Dlatego też tak jak 

połączyłem pewnego dnia starego Izmaela z Sarą, tak teraz połączę Mojego 

biednego Jana z Syntyką. Chcę, żeby umarł w spokoju i nie był sam; żeby miał 

złudzenie, iż został odesłany gdzie indziej nie dlatego, że jest “dawnym 

więźniem”, lecz dlatego że jest uczniem - prozelitą, którego można wysłać gdzie 

indziej dla głoszenia Nauczyciela. A Syntyka mu pomoże... Syntyka to piękna 

dusza i będzie wielką siłą w przyszłym Kościele i dla przyszłego Kościoła. Czy 

możesz Mi doradzić, gdzie ich wysłać? Nie do Judei, Galilei ani nawet nie do 

Dekapolu; nie tam, gdzie idę Ja, a ze Mną apostołowie i uczniowie. Nie do 

pogan. A więc? Tam gdzie byliby pożyteczni i bezpieczni...» 

«Nauczycielu... ja... ja mam Ci doradzać?»  

«Tak, tak. Powiedz. Ty Mnie bardzo kochasz, Ty nie jesteś zdrajcą. Ty kochasz 

tych, których Ja kocham, nie masz myśli zawężonych jak inni.» 

«Ja... Tak. Ja bym Ci poradził wysłanie ich tam, gdzie mam przyjaciół. Na Cypr 

lub do Syrii. Wybieraj. Na Cyprze mam pewne osoby. A w Syrii!... Mam tam 

jeszcze mały domek, którym kieruje zarządca, wierny bardziej niż baranek. 

Nasz Filip! Dla mnie zrobi wszystko, co powiem. I jeśli Mi pozwolisz, oni – 

prześladowani przez Izrael, a Tobie tak drodzy – mogą od dziś nazywać się 

moimi gośćmi, bezpiecznymi w tamtym domu... O! To nie jest pałac. To dom, w 
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którym mieszka sam Filip z wnukiem. Zajmuje się ogrodami w Antigonio. 

Ogrodami, które moja mama lubiła. Zachowaliśmy je na pamiątkę po niej. 

Zawiozła tam rośliny ze swych ogrodów w Judei. Miały rzadkie zapachy... 

Mama!... Ileż dobra czyniła dzięki nim dla ubogich... To było jej tajemne lenno... 

Moja matka... Nauczycielu, poszedłbym jej szybko powiedzieć: “Ciesz się, dobra 
matko. Zbawiciel jest na ziemi”. Czekała na Ciebie...» 

Dwa potoki łez płyną po zbolałym obliczu Łazarza. Jezus patrzy na niego i 

uśmiecha się. Łazarz się opanowuje: 

«Mówmy jednak o Tobie. Miejsce wydaje Ci się dobre?» 

«Tak. I jeszcze jeden raz dziękuję ci i za Mnie, i za nich. Odejmujesz Mi wielki 

ciężar...» 

«Kiedy odejdą? Pytam o to, żeby przygotować list dla Filipa. Powiem, że to 

dwoje moich przyjaciół stąd, potrzebujących spokoju. I to wystarczy.» 

«Tak. To wystarczy. Jednak, proszę cię, niech nawet powietrze nie wie o tym 

wszystkim. Widzisz! Jestem szpiegowany...»  

«Widzę. Nie będę rozmawiał nawet z siostrami. Ale jak to zrobisz, żeby ich tam 

zaprowadzić? Masz ze Sobą apostołów...» 

«Teraz udam się w kierunku Aery bez Judasza, syna Szymona, bez Tomasza, 

Filipa i Bartłomieja. W tym czasie udzielę dogłębnego pouczenia Syntyce i 

Janowi... żeby odeszli z wielkim zapasem Prawdy na drogę. Potem zejdę do 

[jeziora] Meron i do Kafarnaum. I tam... i tam wyślę jeszcze czterech z inną 

misją, i wtedy odprawię tych dwoje do Antiochii. Jestem zmuszony...» 

«...bać się Swoich [uczniów]. Masz rację... Nauczycielu, cierpię widząc Cię 
strapionego...» 

«Ale twoja dobra przyjaźń tak bardzo Mnie pociesza... Łazarzu, dziękuję ci... 

Pojutrze odchodzę i zabieram ci siostry. Potrzebuję wielu uczennic, żeby 

Syntyka ukryła się pośród nich. Joanna, żona Chuzy, także przyjdzie. Znad 

Meronu pójdzie do Tyberiady, bo tam spędzi zimę. Tak chce jej mąż, żeby ją 
mieć bliżej siebie. Herod powraca do Tyberiady na jakiś czas.» 

«Stanie się, jak tego pragniesz. Moje siostry należą do Ciebie, jak i ja, moje 

domy, moi słudzy, moje dobra. Wszystko do Ciebie należy, Nauczycielu. 

Posługuj się tym dla dobra. Przygotuję Ci list dla Filipa. Lepiej, żebyś teraz go 

miał.» 

«Dziękuję, Łazarzu.» 

«To wszystko, co mogłem uczynić... Gdybym był zdrowy, poszedłbym... Uzdrów 

mnie, Nauczycielu, a pójdę.» 

«Nie, przyjacielu, potrzebuję cię takiego, jaki jesteś.» 

«Nawet jeśli nic nie robię?» 

«Tak. O, Mój Łazarzu!» – Jezus obejmuje go i całuje. 

Wchodzą do wozu i wracają. Teraz Łazarz jest bardzo milczący i zamyślony. 

Jezus pyta go o przyczynę. 

«Myślę, że tracę Syntykę. Pociągała mnie jej wiedza i jej dobroć...» [– wyznaje 

Łazarz.] 
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«Jezus ją zdobywa...» 

«To prawda, to prawda. Kiedy Cię ujrzę, Nauczycielu?» 

«Na wiosnę.» 

«Dopiero na wiosnę? W zeszłym roku byłeś u mnie na święto poświęcenia 

Świątyni...» 

«W tym roku chcę sprawić radość apostołom. W przyszłym roku jednak będę 

wiele przebywał z tobą. Obiecuję ci to.» 

Ukazuje się Betania, oświetlona październikowym słońcem. Właśnie dojeżdżają, 

kiedy Łazarz zatrzymuje konia i mówi: 

«Nauczycielu, dobrze robisz, że oddalasz męża z Kariotu. Boję się go. On Cię nie 

kocha. On mi się nie podoba. Nigdy mi się nie podobał. To człowiek zmysłowy i 

chciwy. Jest zdolny do popełnienia każdego grzechu. Nauczycielu, to on na 

Ciebie doniósł...» 

«Czy masz dowody tego?» 

«Nie» [– odpowiada Łazarz.] 

«Zatem nie osądzaj. Nie masz wielkiej wprawy w osądzaniu. Przypomnij sobie, 

że uważałeś Marię za straconą bezpowrotnie... Nie mów, że to dzięki Mnie. To 
ona Mnie najpierw szukała.» 

«To też prawda... ale... strzeż się Judasza.» 

W chwilę potem wchodzą do ogrodu, w którym oczekują ich zaciekawieni 

apostołowie. 

Nieobecność czterech apostołów, a zwłaszcza Judasza, powoduje, że grupa jest 

bardziej zżyta i szczęśliwsza. To naprawdę rodzina, na czele której stoi Jezus i 

Maryja. Zwracają się tyłem do Betanii w ten pogodny październikowy poranek, 

kierując się w stronę Jerycha, żeby przejść na drugi brzeg rzeki. Niewiasty 

gromadzą się wokół Maryi. W grupie uczennic brakuje jedynie Annalii. Są więc 

trzy Marie, Joanna, Zuzanna, Eliza, Marcela, Sara i Syntyka. Przy Jezusie – Piotr, 

Andrzej, Jakub i Juda, syn Alfeusza, Mateusz, Jan i Jakub, syn Zebedeusza, 

Szymon Zelota, Jan z Endor, Hermastes i Tymon. Margcjam zaś, skacząc jak 

koziołek, biega pomiędzy dwiema grupami, które idą w odległości kilku metrów 

od siebie. Obładowani ciężkimi torbami idą radośnie po lekko nasłonecznionej 
drodze przez pola, dostojne w swym spoczynku.  

Jan z Endor idzie z trudem naprzód. Ugina się pod ciężarem niesionym na 

ramionach. Piotr zauważa to i mówi: 

«Daj mi to, skoro chciałeś znowu wziąć to jarzmo. Było ci tego żal?» 

«Nauczyciel mi to nakazał» [– wyjaśnia Piotrowi Jan z Endor.] 

«Tak? O! Coś takiego! Dlaczegóż to?» 

«Nie wiem. Wczoraj wieczorem powiedział mi: “Weź swoje książki i chodź z 

nimi za Mną”.» 

«O! Pięknie!... Skoro On tak ci powiedział, to z pewnością dobra decyzja. Być 

może są dla tej niewiasty. Ileż ona wie rzeczy! Ty też to wiesz?» 
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«Prawie tyle samo. Jest bardzo wykształcona.» 

«Ech, ale ty nie możesz iść za nami z tym ciężarem!» 

«O! Sądzę... Nie wiem... jeszcze mogę to udźwignąć...» 

«Nie, mój przyjacielu. Zależy mi, żebyś nie był chory. Nie czujesz się dobrze, 

wiesz o tym?» 

«Wiem... Czuję, że umieram.» 

«Nie żartuj! Pozwól nam choć dotrzeć do Kafarnaum. Jest nam teraz tak dobrze, 

kiedy jesteśmy sami, bez tego... Przeklęty język! Znowu uchybiłem obietnicy 
danej Nauczycielowi!... Nauczycielu! Nauczycielu!» 

«Czego chcesz, Szymonie?» 

«Powiedziałem źle o Judaszu, a obiecałem Ci, że już tego nie zrobię. Przebacz 

mi.» 

«Dobrze, ale próbuj już tego nie czynić.» 

«Jeszcze 489 razy otrzymam Twoje przebaczenie...» 

«Ależ, bracie, co ty wygadujesz?» – pyta zaskoczony Andrzej. 

I Piotr z błyskiem żartu na swej dobrej twarzy z szyją wykręconą pod ciężarem 

torby Jana z Endor mówi: 

«Czy nie przypominasz sobie, że Jezus powiedział, żeby przebaczyć 

siedemdziesiąt razy siedem razy? Zatem otrzymam jeszcze 489 przebaczeń. 

Będę dokładnie pilnował rachunków...» 

Wszyscy się śmieją, nawet Jezus jest zmuszony się uśmiechnąć. Jednak 

odpowiada:  

«Lepiej zrobisz, jeśli będziesz pilnował obliczeń za każdym razem, gdy potrafisz 
być dobry, ty – wielkie dziecko.» 

Piotr podchodzi do Niego i prawym ramieniem obejmuje Jezusa w pasie, 

mówiąc: 

«Mój drogi Nauczycielu! Jakże jestem szczęśliwy, będąc z Tobą bez... No! Ty też 

jesteś radosny... I Ty rozumiesz, co chcę powiedzieć. Jesteśmy sami. Jest Twoja 

Matka. Jest dziecko. Idziemy do Kafarnaum. Pora jest piękna... Pięć powodów, 

żeby być szczęśliwym. O! To naprawdę piękne iść z Tobą! Gdzie się zatrzymamy 
dziś wieczorem?» 

«W Jerychu.» 

«W zeszłym roku widzieliśmy tam zasłoniętą niewiastę. Kto wie, co się z nią 

stało... Ciekawiłoby mnie to... I znaleźliśmy też tego od winnic...» 

Hałaśliwy wybuch śmiechu Piotra jest zaraźliwy. Wszyscy się śmieją, myśląc na 
nowo o scenie spotkania z Judaszem z Kariotu. 

«Ależ jesteś niepoprawny, Szymonie!» – wyrzuca mu Jezus. 

«Nic nie powiedziałem, Nauczycielu. Ale nie mogłem opanować śmiechu na myśl 

o minie, jaką miał, kiedy nas tam spotkał... w swoich winnicach...» – Piotr tak 
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się śmieje z całej duszy, że musi się zatrzymać. Inni idą dalej, śmiejąc się mimo 

woli.  

Do Piotra dochodzą niewiasty. Maryja pyta go łagodnie: 

«Co ci jest, Szymonie?» 

«Ach! Nie mogę powiedzieć, bo jeszcze raz uchybię miłości. Ale... Matko, 

powiedz mi, Ty, która jesteś mądra. Jeśli czynię jakiś niesłuszny zarzut albo, 

gorzej, oczerniam, oczywiście grzeszę. Ale kiedy śmieję się z czegoś, o czym 

wszyscy wiedzą, z jakiegoś wydarzenia znanego wszystkim, z wydarzenia, które 

wywołuje śmiech, na przykład z przypomnienia sobie zaskoczenia kłamcy, jego 

zakłopotania, jego usprawiedliwień... Gdy wtedy zaczynam się śmiać, tak jak 
[teraz] śmialiśmy się, czy to też jest zło?» 

«To niedoskonałość miłości. Nie jest to grzech taki jak potwarz lub oszczerstwo 

i nie taki jak niesłuszny zarzut, ale to zawsze uchybienie miłości. To jakby nitka 

wyciągnięta z sukna. Nie jest to jeszcze prawdziwe rozdarcie, to nie jest sukno 

zużyte, ale narusza jego nieskazitelność i piękno. To coś, co przygotowuje 
rozdarcia i dziury. Nie sądzisz?» 

Piotr pociera czoło, trochę zmartwiony: 

«Tak. Nigdy o tym nie pomyślałem.» 

«Myśl o tym teraz i nie czyń już tego. Bywają wybuchy śmiechu bardziej raniące 

miłość niż uderzenia w policzek. Ktoś popełnił grzech? Przyłapaliśmy go na 

kłamstwie lub na innym grzechu? I cóż? Po co to przypominać? Po co sprawiać, 

że myślą o tym inni? Zarzućmy zasłonę na błędy brata, myśląc cały czas: 

“Gdybym to ja był winny, czy chciałbym, żeby ktoś przypomniał ten błąd i 

innych skłonił do myślenia o nim?” Są sprawy, które wywołują wewnętrzne 

czerwienienie się, Szymonie, które zadają bardzo wiele cierpienia. Nie potrząsaj 

głową. Wiem, co chcesz powiedzieć... Winni jednak także cierpią, wierz Mi. 

Zawsze wychodź od tej myśli: “Czy chciałbym tego dla siebie?”. Zobaczysz, że 

już nie zgrzeszysz przeciw miłości i będziesz miał zawsze bardzo wielki pokój w 

sobie. Spójrz na Margcjama, z jaką radością skacze i śpiewa. To dlatego, że nie 

ma w sercu żadnej myśli. Nie musi myśleć o trasach [wędrówki], o wydatkach, 

o słowach, jakie trzeba powiedzieć. Wie, że inni pomyślą o wszystkim za niego. 

Ty także tak działaj. We wszystkim zdaj się na Boga, nawet w osądzie innych 

osób. Jak długo będziesz umiał być jak dziecko, tak długo dobry Bóg cię 

poprowadzi. Po co chcieć przyjmować na siebie ciężar decydowania i osądzania? 

Nadejdzie chwila, w której będziesz musiał być sędzią i rozjemcą. Wtedy 

powiesz: “O! Jakże wtedy było łatwiej i bezpieczniej!”. I uznasz siebie za głupca 

z powodu tego, że przed czasem chciałeś obciążać się tak wielką 

odpowiedzialnością. Osądzać! Jakże trudna to rzecz! Słyszałeś, co powiedziała 

Syntyka przed kilkoma dniami? “To czego szukamy zmysłami, jest zawsze 

niedoskonałe”. Powiedziała bardzo dobrze. Wiele razy osądzamy zgodnie z 
reakcjami naszych zmysłów, a więc bardzo niedoskonale. Nie sądź...» 

«Tak, Maryjo. Obiecuję Ci to naprawdę. Ale nie znam tych wszystkich pięknych 

rzeczy, jakie zna Syntyka!» 

«I to cię smuci, mężu? [– odzywa się Syntyka –] Czy nie wiesz, że ja chcę się 

tego pozbyć, żeby przyjąć tylko to, co ty wiesz?» 

«Naprawdę? Dlaczego?» 

«Ponieważ dzięki wiedzy możesz kierować sobą na ziemi, ale dzięki mądrości 

zdobędziesz Niebo. Ja posiadam wiedzę, ty – mądrość.» 
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«Ale z twoją wiedzą potrafiłaś przyjść do Jezusa! To jest więc coś dobrego.» 

«Jednak pomieszana z bardzo wieloma błędami, których chciałabym się pozbyć, 

żeby się przyodziać w samą mądrość. Z dala ode mnie szaty ozdobne i 

bezużyteczne... Niech moja szata będzie surowa i bez zewnętrznego blasku 

Mądrości. Ona bowiem przyobleka szatą niezniszczalną nie to, co się psuje, lecz 

to, co jest nieśmiertelne. Światło Wiedzy jest drżące i chwiejne. Światło 
Mądrości rozbłyska, jednolite i niezmiennie stałe jak Boskość, która ją rodzi.» 

Jezus zwolnił kroku, zasłuchany. Odwraca się i mówi do Greczynki: «Nie 

powinnaś dążyć do całkowitego ogołocenia się z tego, co wiesz. Powinnaś tylko 

wybierać z tego, co znasz, to co jest atomem wiecznej Inteligencji, zdobywanej 
przez umysły o niezaprzeczalnej wartości.» 

«Te umysły powtórzyły więc w sobie mit o świetle skradzionym bogom?» 

«Tak, niewiasto, ale nie skradzionym. [Umysły tych ludzi] potrafiły je schwytać, 

gdy Boskość dotykała ich swymi płomieniami, pieszcząc ich jako rozproszone 

pośród upadłej ludzkości przykłady tego, czym jest człowiek wyposażony w 
rozum.» 

«Nauczycielu, powinieneś mi wskazać, co mam zachować, a co powinnam 

porzucić. Ja nie będę dobrym sędzią. A potem – zapełniając pustkę – włóż 
światła Twojej Mądrości.» 

«To mam zamiar uczynić. Wskażę ci, do jakiego punktu mądra jest znana ci 

myśl. Będę ją od tego punktu kontynuował, aż do końca myśli prawdziwej. 

Ażebyś wiedziała... To będzie dobre także dla tych, którzy w przyszłości będą 

mieć wiele kontaktów z poganami.» 

«My z tego nic nie rozumiemy, Panie» – jęczy Jakub, syn Zebedeusza. 

«Na razie niewiele. Pewnego dnia zrozumiecie jednak zarówno obecne 

pouczenia, jak i ich potrzebę. A ty, Syntyko, przedstaw Mi punkty, które dla 
ciebie są najmroczniejsze. Podczas postojów wyjaśnię ci je.» 

«Dobrze, mój Panie. To pragnienie mojej duszy łączy się z Twoim pragnieniem. 

Ja, uczennica Prawdy, i Ty, Nauczyciel... Pragnienie całego mojego życia to – 
posiąść Prawdę.» 

150. KUPIEC ZZA EUFRATU 

Napisane 25 września 1945. A, 6541-6554 

W czasie pory pogodnej i łagodnej, jaką jest koniec października, pięknie 

wędruje się po urodzajnej równinie, ciągnącej się na dużej przestrzeni za 

Jordanem. Po zatrzymaniu się w małej wiosce, leżącej u stóp pierwszych 

wzniesień znacznego łańcucha górskiego – niektóre bowiem szczyty mogłyby 

nosić prawdziwe miano gór – Jezus ponownie rusza w drogę. Przyłącza się do 

dużej karawany. Składa się ona z ludzi dobrze uzbrojonych, do których 

przemawiał, gdy poili zwierzęta w zbiorniku na placu, oraz z licznych zwierząt. 

Mężczyźni w większości są wysocy i bardzo ogorzali. Wglądają już na Azjatów. 

Na bardzo mocnym mule siedzi przywódca karawany, uzbrojony aż po zęby. 

Broń ma przytwierdzoną także do siodła. Odnosi się z wielkim szacunkiem do 
Chrystusa. Apostołowie pytają Jezusa: «Kto to jest?» 



 718 

«Bogaty kupiec zza Eufratu. Zapytałem go, dokąd zdąża, i był wobec Mnie 

bardzo grzeczny. Przechodzi przez miasta, do których zamierzam wejść. To 
opatrzność w tych górach, kiedy mamy ze sobą niewiasty.» 

«Boisz się czegoś?» 

«Jeśli chodzi o rabunek – niczego, bo nic nie posiadamy. Ale wystarczyłoby, 

żeby przestraszyli niewiasty... Garść rozbójników nigdy nie atakuje tak silnej 

karawany. Skorzystamy, poznając dzięki niej lepsze przejścia i pokonując 

najtrudniejsze... Zapytał Mnie: “Czy Ty jesteś Mesjaszem?” Kiedy 

potwierdziłem, rzekł: “Byłem na dziedzińcu Pogan przed kilkoma dniami i raczej 

słyszałem Cię niż widziałem, bo jestem niewysoki. To dobrze. Będę Ciebie 
chronił, a Ty ochronisz mnie. Mam ładunek o wielkiej wartości”.» 

«To prozelita?» 

«Nie sądzę, ale być może pochodzi z naszego ludu» [– odpowiada apostołom 

Jezus.] 

Karawana posuwa się naprzód, powoli, jakby zbyt [forsownym] marszem nie 

chciano nadwerężyć sił zwierząt. Łatwo więc za nią nadążyć, gdyż kierujący 

pomagają iść obładowanym zwierzętom, jednemu po drugim, trzymając je za 
uzdy w czasie trudnych przejść.  

Choć są to w rzeczy samej góry, region jest urodzajny i dobrze 

zagospodarowany. Być może najwyższe góry, znajdujące się na północnym 

wschodzie, stanowią ochronę przed zimnymi wiatrami z północy, szkodliwymi 

ze wschodu, co jest korzystne dla upraw. Karawana podąża wzdłuż strumienia, 

który z pewnością wpada do Jordanu. Ma wody obfite i spływa z jakiegoś 

szczytu. Widok jest piękny – coraz piękniejszy, w miarę jak idą w górę. Na 

zachodzie maluje się równina Jordanu. Dalej są pełne wdzięku pagórki i góry 

północnej Judy. Na wschodzie zaś i północy panorama stale się zmienia. 

Ukazują się odległe horyzonty i przestrzenie, ofiarowują oczom widok 

ciągnących się pagórków i szczytów zielonych lub kamienistych. Wydają się one 
zamykać drogę jak niespodziewany mur w labiryncie. 

Słońce ma akurat zajść za góry Judei, czerwieniąc mocno niebo i zbocza, kiedy 

bogaty kupiec – który się zatrzymał, przepuszczając karawanę – woła do 
Jezusa: 

«Trzeba dotrzeć do wioski przed nocą, lecz wielu z idących za Tobą wygląda na 

zmęczonych. To ciężki etap. Każ im wsiąść na muły eskorty. To spokojne 

zwierzęta. Będą miały całą noc na odpoczynek... i to nie jest męczące nieść 
niewiastę.» 

Jezus zgadza się. Mężczyzna nakazuje więc postój, żeby kobiety mogły wsiąść 

na zwierzęta. Jezus każe wsiąść także Janowi z Endor. Ci, którzy idą pieszo, 

także Jezus, biorą lejce, żeby przemarsz był bezpieczniejszy dla niewiast. 

Margcjam chce okazać się... mężczyzną i choć upada ze zmęczenia nie chce z 

nikim wsiąść na siodło. Bierze nawet lejce muła Najświętszej Maryi, która 
znajduje się przez to między Jezusem i kroczącym dzielnie dzieckiem. 

Kupiec pozostał przy Jezusie i mówi do Maryi: 

«Widzisz, Niewiasto, tę osadę? To Ramot. Tam się zatrzymamy. Oberżysta mnie 

zna, bo przechodzę tą drogą dwa razy w roku, a dwa razy idę wzdłuż wybrzeża, 

sprzedając i kupując. To moje życie: ciężkie życie. Ale mam dwanaścioro dzieci i 

są małe. Późno się ożeniłem. Opuściłem najmłodszego, kiedy miał dziewięć dni, 
a teraz znajdę go już z pierwszymi ząbkami...» 
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«Piękna rodzina... – odzywa się Maryja i kończy: – Niech ci ją Niebo zachowa!»  

«Nie mogę się uskarżać na jego pomoc, choć mało na nią zasługuję.» 

Jezus pyta: «Czy jesteś choć prozelitą?» 

«Powinienem być... moi przodkowie byli prawdziwymi Izraelitami. Potem... 

zaaklimatyzowaliśmy się tam...» 

«Jest jedno powietrze, w którym aklimatyzuje się dusza: niebiańskie.» 

«Masz rację. Ale wiesz... Pradziad poślubił niewiastę, która nie była z Izraela. 

Synowie byli mniej wierni... Synowie synów poślubili niewiasty, które nie były z 

Izraela... Mieli dzieci, które Judejczyków tylko szanowały... pochodzimy bowiem 

z Judei... Teraz ja, wnuk wnuków... już nic. Kontaktując się z całym światem, 
przyjąłem [coś] od wszystkich i teraz już nie należę do nikogo...» 

«Źle rozumujesz i dowiodę ci tego. Gdybyś szedł drogą, o której wiesz, że jest 

dobra, a znalazłbyś pięć lub sześć osób, które ci powiedzą: “Ależ nie, idź w tę 

stronę”, “Wróć się”, “Zatrzymaj się”, “Idź na wschód”, “Zawróć w kierunku 
zachodnim”, co byś im odpowiedział?» 

«Powiedziałbym: “Wiem, że ta [droga] jest najkrótsza i najłatwiejsza. Nie 

zboczę z niej”.» 

«I jeszcze [jeden przykład... – kontynuuje Jezus –] Czy przed jakąś transakcją 

– wiedząc, jak jej dokonać – posłuchałbyś tych, którzy z bezczelności lub z 
wyrachowanej przebiegłości mówiliby ci, że masz jej dokonać inaczej?» 

«Nie. Postąpiłbym w sposób, jaki doświadczenie wskazałoby mi jako 

najlepszy.» 

«Bardzo dobrze. Ty, jako pochodzący z Izraela, masz za sobą tysiące lat wiary. 

Nie jesteś głupi ani niewykształcony. Dlaczego więc w dziedzinie wiary 

wchłaniasz wszystko od całego świata, podczas gdy odrzucasz to w dziedzinie 

[transakcji] pieniężnych oraz bezpieczeństwa w drodze? Czy nie wydaje ci się 

to czymś hańbiącym, podchodząc do tego nawet tylko czysto po ludzku: 
postawić Boga po pieniądzach i drodze?...» 

«Ja nie stawiam Boga po tym, lecz straciłem Go z oczu...» 

«Bo masz za bogów handel, pieniądze, życie. A to Bóg pozwala ci mieć to 

wszystko... Dlaczego wszedłeś do Świątyni?» 

«Z ciekawości. Na drodze, wychodząc z domu, w którym dokonywałem 

transakcji, ujrzałem grupę mężczyzn, którzy oddali Ci cześć.. Przypomniała mi 

się rozmowa, jaką słyszałem w Askalonie u niewiasty wytwarzającej dywany. 

Pytałem, kim jesteś, bo podejrzewałem, że możesz być tym, o którym ta 

niewiasta opowiadała. Dowiedziawszy się o tym, szedłem za Tobą. Zakończyłem 

moje interesy w tym dniu... Potem straciłem Cię z oczu. W Jerychu widziałem 
Cię tylko przez chwilę. Dziś Cię odnalazłem... Tak...» 

«Tak oto Bóg łączy i krzyżuje nasze drogi. Nie mam darów, żeby ci wynagrodzić 

za dobroć. Jednak zanim cię opuszczę mam nadzieję ofiarować ci pewien dar, 
chyba że odejdziesz wcześniej...» 

«Nie, nie uczynię tego! Aleksander Mizas nie wycofuje się, kiedy zaofiarował 

swą [pomoc]! Oto za tym zakrętem zaczyna się osada. Idę naprzód. Spotkamy 
się w gospodzie» – [mówi.] 
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Spina ostrogami swe zwierzę i niemal galopując [oddala się] skrajem drogi. 

«To człowiek uczciwy i nieszczęśliwy, Mój Synu» – mówi Maryja. 

«Chciałabyś, żeby był szczęśliwy zgodnie z Mądrością, prawda?» 

Uśmiechają się do Siebie łagodnie w pierwszych cieniach zapadającego zmierzchu... 

...W długi październikowy wieczór wszyscy czekają na godzinę spoczynku, 

zgromadzeni w obszernej sali gospody. W kącie, całkiem sam, kupiec zajmuje 

się swoimi rachunkami. W przeciwległym kącie jest Jezus ze wszystkimi Swoimi 

[towarzyszami]. Nie ma innych gości. Ze stodół dochodzą ryki osłów, rżenie 

mułów i beczenie owiec. To każe przypuszczać, że w gospodzie są inne osoby, 
lecz być może już śpią. 

Margcjam zasnął w ramionach Dziewicy, zapominając nagle, że jest 

“mężczyzną”. Piotr też jest senny i nie tylko on. Nawet skłonne do rozmów 

starsze niewiasty prawie zasypiają i milkną. Czuwa tylko Jezus, Maryja, siostry 

Łazarza, Syntyka, Szymon Zelota, Jan i Jakub. Syntyka właśnie zagląda do torby 

Jana z Endor, jakby czegoś szukała. Jednak potem woli podejść do innych i 

posłuchać Judy, syna Alfeusza. Mówiąc o skutkach niewoli babilońskiej 

stwierdza on: «...Być może ten człowiek jest jeszcze tego konsekwencją. Każde 
wygnanie jest ruiną...» 

Syntyka czyni bezwiedny ruch głową, ale nic nie mówi.  

Juda, syn Alfeusza, kończy: «Dziwne jest jednak, że ktoś potrafi pozbawić się 

skarbu całych wieków, żeby przyjąć coś zupełnie nowego, zwłaszcza w 
dziedzinie religii i to religii takiej jak nasza...» 

Jezus odpowiada: 

«Nie powinieneś się dziwić widząc Samarię w łonie Izraela.» 

Cisza... Ciemne oczy Syntyki przyglądają się uważnie pogodnemu profilowi 

Jezusa. Patrzy na Niego bardzo intensywnie, lecz nic nie mówi. Jezus czuje to 

spojrzenie i odwraca się, żeby na nią spojrzeć. [Pyta:] «Nie znalazłaś nic, co by 
ci odpowiadało?» 

«Nie, Panie. Doszłam do tego, że nie potrafię już pogodzić przeszłości z 

teraźniejszością, myśli wcześniejszych z obecnymi. I wydaje mi się to jakby 

zdradą, bo moje dawne myśli naprawdę dopomogły mi dojść do tego, co obecnie 
myślę. Twój apostoł dobrze mówił... jednak moja ruina to szczęśliwa ruina.» 

«Co, według ciebie, uległo ruinie?» 

«Cała wiara w pogański Olimp, Panie. A jednak odczuwam mały zamęt. Czytając 

bowiem wasze Pisma – Jan mi je dał i czytam je, gdyż bez poznania nie ma 

posiadania – dowiedziałam się, że nawet w waszej historii były początki... 

rzekłabym, że były wydarzenia, które nie różnią się wiele od naszych. Teraz 

chciałabym wiedzieć...» 

«Powiedziałem ci: pytaj, a Ja ci odpowiem.» 

«Czy wszystko zatem jest błędem w religii o bogach?» 

«Tak, niewiasto. Jest tylko jeden Bóg, od którego nie pochodzą inni bogowie. 

On nie jest poddany ani namiętnościom, ani potrzebom ludzkim. To jeden 
Jedyny Bóg, Wieczny, Doskonały, Stworzyciel.» 
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«Ja w to wierzę. Lecz chcę umieć odpowiedzieć nie w formie, która nie 

przyjmuje dyskusji, lecz w formie, która podejmuje rozmowę, żeby przekonać, 

żeby odpowiedzieć na pytania, które inni poganie mogliby mi postawić. Ja sama 

i dzięki temu Bogu – życzliwemu i ojcowskiemu – dałam sobie odpowiedzi 

niewyraźne, lecz wystarczające dla ukojenia mojego ducha. Posiadałam jednak 

chęć dotarcia do Prawdy. Inni będą jej szukać z mniejszym niepokojem niż ja, 

wszyscy jednak powinni jej szukać. Nie mam zamiaru być bezczynna wobec 

dusz. To, co posiadam, chciałabym dawać. Żeby dawać, muszę wiedzieć. Pozwól 

mi wiedzieć, a ja będę Ci służyć w imię miłości. Dziś w drodze, kiedy 

przypatrywałam się górom i niektóre widoki wywoływały we mnie żywe 

wspomnienia łańcuchów Hellady i historii Ojczyzny, skojarzenie myśli stawiało 

przede mną mit o Prometeuszu oraz o Deukalionie... Wy też macie podobne 

[opowiadania]: o rażeniu gromem Lucyfera, o tchnięciu życia w glinę, o potopie 

i Noem... To niewielkie zbieżności, a jednak przypominają nasze [mity]... Teraz 

powiedz mi: jak mogliśmy dojść do ich poznania, skoro nie było kontaktów 

między nami a wami; skoro wy mieliście je z pewnością przed nami, a my 

mieliśmy też własne, i skoro nie ma sposobu dotarcia do ich źródła? Teraz nie 

wiemy o tak wielu sprawach. Skąd zatem, przed tysiącami lat, mieliśmy 
legendy, przypominające wasze prawdy?» 

«Niewiasto, powinnaś Mnie o to pytać mniej niż inni. Czytałaś przecież dzieła, 

które mogły ci dać odpowiedź na twoje pytanie. Dziś, przez skojarzenie myśli, 

przeszłaś od wspomnienia twoich rodzimych gór do przypomnienia sobie o 
mitach [twego] kraju i do ich porównania. Prawda? Dlaczego?» 

«Bo moja myśl, budząc się, przypomniała sobie.» 

«Bardzo dobrze. Otóż nawet w najdawniejszych czasach, które dały religię 

twojej ziemi, dusze [coś] sobie przypominały: niewyraźnie, jak może to czynić 

ktoś niedoskonały, oddzielony od religii objawionej. Ale jednak przypomniały 

sobie. Na świecie wiele jest religii. Gdybyśmy mieli tu ich jasny obraz, ze 

wszystkimi ich szczególnymi cechami, ujrzelibyśmy, że jest w nich jakby złota 

nitka [leżąca] w ogromie błota, nitka, na której są węzły, a w nich – zamknięte 

cząstki autentycznej Prawdy.» 

«Czy jednak nie wywodzimy się wszyscy z tego samego pnia? Tak przecież 

mówisz. Dlaczego zatem przodkowie przodków, pochodzący z tego samego 

pnia, nie potrafili nieść ze sobą Prawdy? Czyż nie jest to niesprawiedliwością 
pozbawić ich tego?» 

«Czytałaś Księgę Rodzaju, prawda? Co odkryłaś? Na początku pojawił się [w 

człowieku] grzech – grzech, który objął trzy jego sfery: materię, myśl i ducha. 

Potem było bratobójstwo, następnie podwójne zabójstwo dla przeciwstawienia 

się dziełu Henocha, który [pragnął] zachować światło w sercach. Potem 

[pojawiło się] zepsucie przez zmysłowy związek synów Bożych z córkami krwi. 

Rasa została oczyszczona potopem i odnowiona. Pochodziła od dobrego 

nasienia, a nie od kamieni, jak mówią wasze mity. Nie ożywił ich swym 

działaniem człowiek poprzez lot ognia. Pierwsza glina ukształtowana przez 

Boga na Jego obraz i w formie człowieczej ożywiła się przez wlanie 
życiodajnego Ognia za sprawą Boga.  

I oto [znowu pojawia się] nowy zaczyn pychy, zniewaga dla Boga: 

“Dosięgniemy nieba”. [Pysznych ludzi dosięga więc] Boskie przekleństwo: 

“Niech się rozproszą i niech się już nie rozumieją”... I tak podzielił się jedyny 

pień jak woda uderzająca o skałę, która dzieli się na strumienie nie łączące się 

już więcej ze sobą. Z jednej rasy powstało [wiele] ras. Ludzkość – zmuszona do 

ucieczki przez swój grzech i przez karę Bożą – podzieliła się i już się nie 

połączyła, unosząc ze sobą zamęt wywołany pychą. Duchy [ludzkie] mają 
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jednak pewne wspomnienia. Coś zawsze w nich pozostaje. Najbardziej cnotliwe 

i najmądrzejsze dostrzegają światło – choć słabe w ciemnościach mitów – 

światło Prawdy. To wspomnienie Światłości widzianej przed życiem porusza w 

nich prawdy, w których znajdują się okruszyny Prawdy objawionej. Czy 

pojmujesz?» 

«Częściowo. Teraz będę nad tym rozmyślać. Noc jest przyjaciółką tego, kto się 

zastanawia i skupia.» 

«Niech zatem każdy z nas idzie się teraz sam skupić. Chodźmy, przyjaciele. 

Pokój wam, niewiasty. Pokój wam, Moi uczniowie. Pokój z tobą, Aleksandrze 

Mizasie.» 

«Żegnaj, Panie. Bóg niech będzie z Tobą» – mówi kupiec, chyląc się w niskim 
ukłonie... 

151. Z RAMOT DO GERAZY 

Napisane 26 września 1945. A, 6554-6564 

W dość ostrym świetle nieco wietrznego poranka ukazuje się całe oryginalne 

piękno szczególnego charakteru tej osady, usytuowanej na kamienistej 

platformie. Wznosi się ona pośrodku korony szczytów bardziej lub mniej 

wysokich. Można by rzec: to wielka granitowa płaszczyzna, na której 

umieszczono domy, domki, mosty, źródła, jakby dla zabawienia gigantycznego 

dziecka. Domy są jakby wykute w wapiennej skale, stanowiącej podstawowy 

budulec tego regionu. Wzniesione z położonych na sobie [skał], bez zaprawy, 

lekko obciosane, wyglądają jak budowla skonstruowana z klocków w czasie 
zabawy tego wielkiego pomysłowego dziecka.  

Wokół tej niewielkiej osady widać małe pola, zadrzewione i urodzajne, z 

różnorodnymi uprawami. Oglądane z wysoka są jak kobierzec, na którym 

wyróżnia się kwadraty, trapezy, trójkąty. Jedne są z brunatnej ziemi, jaką 

właśnie skopano. Inne mają barwę szmaragdowej zieleni z powodu trawy, która 

wzrosła po jesiennym deszczu. Inne są zaczerwienione od ostatnich liści winnic 

i sadów; jeszcze inne – zielonoszare od topól i wierzb. Inne, jakby z zielonej 

emalii to dęby i drzewa chlebowe, a zielono-brązowe to cyprysy i drzewa 

iglaste. Bardzo, bardzo piękne!  

Potem drogi, które się wiją jakby poplątane wstęgi, od osady do dalekiej 

równiny lub w kierunku gór, jeszcze wyższych. [Czasem] toną w lasach albo 
dzielą ciemnym znakiem zielone łąki lub brunatną ziemię uprawnych pól.  

Jest tu też roześmiany strumień o srebrzystej barwie, za wioską w kierunku 

źródła. Po przeciwległej stronie staje się lazurowy z odcieniem nefrytu. Spada 

ku dolinom pomiędzy wąwozami i wzniesieniami. Pojawia się i znika, kapryśny. 

W miarę jak woda przybiera, jest coraz mocniejszy i coraz bardziej lazurowy. 

Trzcinom ani roślinom – wyrosłym w jego korycie w porze suszy – nie udaje się 

już zabarwić go na zielono. Teraz, gdy łodygi zakryła już głęboka woda, odbija 

się w nim niebo. Niebo ma kolor nadzwyczajnego lazuru: to kosztowna łuska 
ciemnolazurowej emalii bez zarysowań, wspaniale jednolita. 

Karawana ponownie rusza w drogę. Niewiasty znowu siedzą na mułach, bo – jak 

mówi kupiec – droga jest uciążliwa poza osadą, a trzeba posuwać się szybko, 

żeby przed nocą dotrzeć do Gerazy. Otuleni [płaszczami], zwinni, bo wypoczęci, 

idą szybko drogą. Wspina się ona pomiędzy wspaniałymi zaroślami, które 

ocierają się o najbardziej wzniesione zbocza samotnej góry. Jest ona jak 
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ogromny blok ponad innymi niższymi górami. To prawdziwy gigant, podobny do 

tych, które spotyka się w najwyższych punktach naszych Apeninów. 

«To Galaad» – mówi, wskazując palcem kupiec. Pozostał przy Jezusie 

prowadzącym przez cały czas uzdę muła Dziewicy. I dodaje: «Potem droga jest 
lepsza. Czy kiedykolwiek tu byłeś?» 

«Nigdy. Chciałem przybyć tu wiosną, lecz w Galgali odrzucono Mnie.» 

«Odrzucono Ciebie? Cóż to za błąd!» 

Jezus patrzy na niego i milczy. Kupiec wziął na swe siodło Margcjama, który 

naprawdę z trudem nadążał swymi małymi nogami za szybkim krokiem 

czworonogów. Piotr też wie, jak [ich krok] jest szybki! Idzie jednak naprzód, a 

za nim – inni. Usiłuje z trudem nadążyć, lecz karawana wciąż go wyprzedza. 

Jest zlany potem, ale radosny. Słyszy bowiem, że Margcjam się śmieje, 

dostrzega, że Maryja wypoczywa, a Pan jest szczęśliwy. Rozmawia zdyszany z 

Mateuszem i ze swoim bratem Andrzejem, którzy, jak on, pozostali w tyle. 

Wywołuje ich śmiech stwierdzeniem, że gdyby miał skrzydła zamiast nóg, byłby 

tego poranka szczęśliwy. Pozbył się wszelkich ciężarów, jak inni, którzy 

przymocowali torby do siodeł niewiast. Droga jest naprawdę trudna, rosa 

bowiem sprawia, że kamienie są śliskie. Dwóch Jakubów oraz Jan i Tadeusz – 

jako najdzielniejsi – idą w pobliżu mułów, [na których siedzą] niewiasty. 

Szymon Zelota rozmawia z Janem z Endor, a Tymon i Hermastes także zajmują 
się prowadzeniem mułów. 

Wreszcie najtrudniejszy [odcinek] został pokonany. Zdumionym oczom ukazuje 

się całkiem odmienny widok. Dolina Jordanu znikła całkowicie. Teraz oko 

odkrywa na wschodzie wysoką płaszczyznę, rozległą, na której – przerywając 

monotonię pejzażu – podnoszą się nieznacznie zmarszczenia wzgórz. Nigdy bym 

nie pomyślała, że w Palestynie może istnieć podobna [okolica]. Wydaje się, 

jakby rozpętała się tu kamienna górska burza, po czym skamieniała i zastygła 

jako ogromna fala, zawieszona między poziomem dna a niebem. To jedyne 

wspomnienie jej pierwotnego szału: linie wzgórz, tu i tam [jakby] piana 

skrzepłych grzebieni [fal], woda zaś tej “fali” to obszar równej powierzchni o 

niezwykłym dostojeństwie. Do tej okolicy, promieniejącej pokojem, dochodzi się 

przez ostatni dziki parów, utworzony przez przepaść pomiędzy dwoma 

uderzającymi o siebie falami [wzgórz]: dwie ostatnie fale nawałnicy. W głębi 

strumień toczy spienioną wodę ze wschodu na zachód. Jego bieg jest zmącony, 

gwałtowny. Płynie kaskadami poprzez skały. Kontrastuje z pokojem dalekiej i 
ogromnej równiny. 

«Teraz droga będzie bardzo dobra. Jeśli pozwolisz, zarządzę postój» – mówi 

kupiec. 

«Pozwalam, żebyś Mnie prowadził, mężu. Ty znasz [te okolice.]» 

Wszyscy zsiadają i rozpraszają się po zboczu. Szukają drewna, żeby ugotować 

jedzenie, wody dla zmęczonych nóg i wysuszonych ust. Zwierzęta, z których 

zdjęto brzemiona, skubią gęstą trawę lub schodzą ugasić pragnienie przejrzystą 

wodą strumienia. Woń żywicy i pieczonego mięsa unosi się znad małych ognisk, 

rozpalonych dla upieczenia baranków. Apostołowie przygotowali ogień i pieką 

na nim solone ryby, obmyte najpierw w zimnej wodzie strumienia. Kupiec 

zauważa to i idzie do nich z małym barankiem czy koźlęciem. Zmusza ich do 

przyjęcia daru. Piotr zabiera się do pieczenia, po wypchaniu go świeżymi 
pachnącymi roślinami. 

Szybko przygotowano posiłek i szybko go spożyto. Słońce jest w zenicie, kiedy 

na nowo podejmują marsz po lepszej drodze, biegnącej wzdłuż strumienia w 
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kierunku północno-wschodnim. Region jest niezwykle urodzajny i dobrze 

uprawiany, bogaty w stada owiec i w świnie, które uciekają z chrząkaniem 
przed karawaną. 

«To miasto otoczone murami, Panie, to Geraza. Miasto o wielkiej przyszłości. 

Teraz się rozwija i sądzę, że nie mylę się mówiąc, iż wkrótce będzie konkurować 

z Joppą i Askalonem, z Tyrem i wieloma innymi miastami, dzięki swemu pięknu, 

handlowi i zamożności. Rzymianie dostrzegają jego znaczenie na tej drodze 

prowadzącej do Morza Czerwonego i do Egiptu, a przez Damaszek – ku Morzu 

Pontyjskiemu. Pomagają Gerazeńczykom budować... mają dobry wzrok i dobry 

węch. Na razie są tu tylko liczne sklepy, ale później!... O! [Geraza] będzie 

piękna i bogata! Mały Rzym ze świątyniami i basenami, cyrkami i termami... 

Miałem tu tylko stragany. Teraz nabyłem już wiele terenów, żeby zbudować 

wielkie sklepy, a po okazyjnym ich zakupieniu odsprzedam je potem [z 

zyskiem]. Być może zbuduję prawdziwy dom bogacza i przybędę się tu osiedlić 

na starość... Gdy już Baldazar, Nabor, Feliks i Sydmia będą mogli kierować 

sklepami w Synopie, Tyrze, Joppie i Aleksandrii u ujścia Nilu. W tym czasie trzej 

pozostali chłopcy dorosną i dam im sklepy w Gerazie, w Askalonie, być może w 

Jerozolimie. A niewiasty, bogate i piękne, będą poszukiwane, bogato wyjdą za 

mąż i dadzą mi wnuki...»  

Kupiec śni z otwartymi oczyma o najszczęśliwszej przyszłości. Jezus pyta go 

spokojnie: «A co potem?» 

Kupiec wzdryga się, patrzy na Niego zmieszany i mówi: 

«A potem? To już wszystko. Potem przyjdzie śmierć... To smutne, ale tak jest.» 

«I porzucisz całą swą działalność? Wszystkie sklepy? Wszystkie uczucia?» 

«Ależ, Panie! Nie chciałbym tego. Ale jak się urodziłem, tak muszę też umrzeć. 

Będę musiał wszystko opuścić» – i wzdycha tak mocno, że mógłby tym 

westchnieniem niemal popchnąć w przód karawanę... 

«Któż ci jednak mówi, że po śmierci wszystko się opuszcza?» [– pyta Jezus.] 

«Kto? Ależ fakty! Kiedy się umiera... nic już nie ma. Nie ma rąk, nie ma oczu, nie 

ma już uszu...» 

«Nie jesteś przecież tylko rękami, oczami i uszami.» 

«Jestem człowiekiem. Wiem. Jest we mnie coś więcej. Wszystko jednak kończy 

się wraz ze śmiercią. To jak z zachodem słońca. Zachód sprawia, że ono 
znika...» 

«Lecz jutrzenka na nowo je stwarza, czy raczej ukazuje. Jesteś człowiekiem, 

jak powiedziałeś. Nie jesteś zwierzęciem, jak to, na którym siedzisz. Ono, kiedy 

umrze, rzeczywiście przestaje istnieć. Ty nie. Ty posiadasz duszę. Nie wiesz o 
tym? Nawet tego nie wiesz?» 

Kupiec – słysząc smutny wyrzut, smutny i łagodny – pochyla głowę i szepcze: 

«To jeszcze wiem...» 

«A zatem? Nie wiesz, że dusza żyje nadal?» [– pyta Jezus.] 

«Wiem.» 

«A więc? Czy nie wiesz, że ona wciąż działa – także tam, na drugim świecie? W 

sposób święty, jeśli jest święta. Źle, jeśli jest zła. Ona posiada swe uczucia. O! 

Naprawdę je ma! Miłość, jeśli jest święta. Nienawiść, jeśli jest potępiona. 
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Nienawiść do czego? Do przyczyn swego potępienia. W twoim wypadku to 

działania, sklepy, uczucia jedynie ludzkie. Miłość do czego? Do tych samych 

rzeczy. A ileż błogosławieństw dzieciom i ich działaniom może przynieść dusza, 
która żyje w pokoju Pana!» 

Mężczyzna trwa w zamyśleniu. Potem odzywa się: 

«Jest późno. Jestem już stary.» 

I zatrzymuje muła. Jezus uśmiecha się i odpowiada: 

«Ja cię nie zmuszam, radzę ci tylko.» 

Odwraca się, by spojrzeć na apostołów, którzy w czasie postoju przed wejściem 

do miasta pomagają niewiastom zejść z mułów i biorą ich torby. Karawana 

odchodzi pośpiesznie, żeby wejść przez bramę, której strzegą dwie wieże. 
Miasto jest ożywione.  

Kupiec powraca do Jezusa: «Czy chcesz jeszcze zostać ze mną?» 

«Skoro Mnie nie odsyłasz, dlaczego nie miałbym tego chcieć?» [– odpowiada 

Jezus.] 

«Z powodu tego, co Ci powiedziałem. W Tobie, Świętym, muszę wzbudzać 

obrzydzenie.» 

«O, nie! Przyszedłem do tych, którzy są jak ty. Kocham was, bo to wy tego 

najbardziej potrzebujecie. Nie znasz Mnie jeszcze. Jestem Miłością, która 

przechodzi żebrząc o miłość.» 

«Zatem nie nienawidzisz mnie?» 

«Kocham cię» [– odpowiada kupcowi Jezus.] 

Nagły błysk pojawia się w oczach mężczyzny. Mówi z uśmiechem: «Zatem 

zostaniemy razem. W Gerazie zatrzymam się trzy dni, z powodu interesów. Tu 

zostawiam muły i biorę wielbłądy. Tu spotykam karawany z najdalszych miejsc. 

Mam sługę, który zajmie się pozostawionymi tu zwierzętami. A co Ty będziesz 

robił?» 

«Będę ewangelizował w szabat. Opuszczę cię, jeśli nie zamkniesz [sklepu] w 

szabat, bo szabat jest poświęcony dla Pana.» 

Mężczyzna marszczy czoło, zastanawia się i jakby z wysiłkiem zgadza się: 

«Tak... prawda. To dzień poświęcony Bogu Izraela. Jest święty. Jest 

poświęcony... – patrzy na Jezusa [i mówi:] – Poświęcę Ci go, jeśli pozwolisz.» 

«Bogu. Nie Jego Słudze.» 

«Bogu i Tobie [przez to, że] Cię posłucham. Dziś i jutro rano zajmę się 

interesami. Potem będę Cię słuchał. Przyjdziesz teraz do gospody?» 

«Muszę. Mam ze Sobą niewiasty i jestem tu nieznany.» 

«Oto moja [gospoda]. Jest moja, bo tu przez lata mam swoje stajnie. Mam też 

duże pomieszczenia na towary. Jeśli uważasz...» 

«Niech Bóg cię wynagrodzi. Chodźmy.»  
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152. PRZEMOWA W GERAZIE 

Napisane 27 września 1945. A, 6564-6577 

[Jezus] sądził, że Go nie znają! Tymczasem, kiedy następnego dnia rano 

wychodzi na próg sklepu Aleksandra, znajduje już osoby, które Go oczekiwały. 

Jezus jest z samymi apostołami. Niewiasty i uczniowie pozostali w domu, żeby 
wypocząć. 

Ludzie witają Go i otaczają. Mówią, że Go znają, gdyż słyszeli, jak mówił [o Nim] 

człowiek uzdrowiony z szatańskiego opętania. Nie ma go tu teraz, bo odszedł z 

dwoma uczniami, którzy przechodzili tędy przed kilkoma dniami. Jezus słucha 

życzliwie tych wypowiedzi. Cały czas idzie przez miasto, w którym wiele jest 

rejonów, gdzie wrze niesamowity łoskot prawdziwych placów budowy. Murarze, 

kopacze, kamieniarze, ślusarze, cieśle zajęci są budową, usuwaniem przeszkód, 

wyrównywaniem terenu, ociosywaniem kamieni na mury, obróbką żelaza w tym 
lub innym celu, piłują, heblują, z potężnych pni wykonują pale.  

Jezus mija ich i patrzy. Przechodzi przez most przerzucony nad małym 

rozgadanym strumieniem, płynącym akurat pośrodku miasta. Domy stoją 

szeregiem po obu brzegach tworząc jakby nadbrzeże. Potem idzie do górnej 

części miasta, która znajduje się na nieco innym poziomie. Część południowo-

wschodnia jest bardziej wzniesiona niż część północno-wschodnia. Te dwa 

krańce są jednak położone wyżej niż centrum miasta, podzielonego na pół 

małym strumieniem wody. Z miejsca, w którym zatrzymał się Jezus, roztacza 

się piękny widok. Widać całe miasto, dość wielkie. W dali zaś – na wschodzie, 

na południu i na zachodzie – znajduje się podkowa wzgórz o łagodnych stokach, 

całkiem zielonych. Na północy zaś wzrok obejmuje odkrytą i wielką równinę, 

która na horyzoncie ukazuje lekkie wypukłości terenu. Z trudem można by je 

nazwać pagórkami. Całkowicie jaśnieją od porannego słońca, które pozłaca 

żółtawe liście winorośli okrywającej nierówności terenu, jakby tym przepychem 
pociągnięcia złotym pędzlem chciało złagodzić smutek martwych liści.  

Jezus przygląda się. Lud Gerazy stoi i patrzy na Niego. Jezus pozyskuje ich 

słowami: 

«To miasto jest bardzo piękne. Uczyńcie je pięknym także przez sprawiedliwość 

i świętość. Wzgórza, potok, zieloną równinę dał wam Bóg. Rzym pomaga wam 

teraz wznosić domy i piękne budowle. Do was jednak samych należy przydanie 

waszej miejscowości nazwy miasta świętego i sprawiedliwego. Miasto jest tym, 

czym tworzą go jego mieszkańcy. Miasto jest częścią społeczności zamkniętej w 

obrębie murów. Miasto tworzą jego mieszkańcy. Miasto samo w sobie nie 

grzeszy. Nie może grzeszyć strumień, most, domy, wieże. Nie są to bowiem 

dusze, lecz rzeczy materialne. Mogą grzeszyć ci, którzy są zamknięci w obrębie 

murów miasta, w domach, sklepach; ci, którzy przechodzą przez most, i ci, 

którzy myją się w strumieniu. O mieście buntowniczym i okrutnym mówi się: 

“To bardzo złe miasto”. Mówi się jednak źle. To bowiem nie miasto jest złe, lecz 
jego mieszkańcy są źli.  

Pojedyncze osoby, kiedy jednoczą się i tworzą coś złożonego, powodują 

powstanie czegoś, co zasługuje na miano miasta. Teraz posłuchajcie. Jeśli w 

mieście dziesięć tysięcy mieszkańców jest dobrych a tylko jeden tysiąc nie jest 

dobry, czy można mówić, że to miasto jest złe? Nie, nie można tego powiedzieć. 

Tak samo jeśli w mieście, w którym mieszka dziesięć tysięcy, jest wiele 

stronnictw i każde chce wziąć górę, czy można jeszcze mówić, że to miasto jest 

zjednoczone? Nie. Nie można tego powiedzieć. A czy myślicie, że temu miastu 
będzie się dobrze wiodło? Nie. Nie będzie tak.  
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Was wszystkich, mieszkańców Gerazy, łączy teraz jedna myśl, żeby uczynić 

wasze miasto czymś wielkim. I uda się wam, bo wszyscy chcecie tego samego i 

współzawodniczycie ze sobą dla osiągnięcia tego celu. Gdyby jednak wśród was 

wyłoniły się zróżnicowane stronnictwa i gdyby jedno powiedziało: “Nie, lepiej 

będzie budować w stronę zachodnią”, a inne: “Wcale nie. My będziemy się 

posuwać ku północy, gdzie jest równina”, a trzecie: “Ani tu, ani tam. My chcemy 

się zgromadzić w centrum, blisko strumienia”. Co wtedy by się stało? Doszłoby 

do tego, że zaczęte prace zostałyby przerwane, ci zaś, którzy pożyczyli środki, 

wycofaliby się. Ludzie, którzy mają zamiar osiedlić się tu, poszliby do innego 

miasta, bardziej scalonego. To, co już wykonano, uległoby zniszczeniu, gdyż 

jako nie ukończone zostałoby wystawione na zmienności pogody – z powodu 
podziałów pomiędzy mieszkańcami. 

Jest tak czy nie? Mówicie, że tak jest, i dobrze mówicie. Trzeba więc zgody 

pomiędzy mieszkańcami dla dobrobytu miasta, a w konsekwencji – dla samych 

mieszkańców, gdyż dobro społeczności jest dobrobytem tych, którzy ją tworzą. 

Istnieje jednak nie tylko ta społeczność, o jakiej wy myślicie: społeczność 

należących do tego samego miasta lub do tej samej wioski albo do małej i 

drogiej społeczności rodziny. Jest społeczność większa, nieskończona: 

społeczność duchów. My wszyscy, którzy żyjemy, posiadamy duszę. Ta dusza 

nie umiera wraz z ciałem, lecz żyje na wieki. Zamiar Boga - Stwórcy, który dał 

człowiekowi duszę, był taki, żeby wszystkie dusze ludzkie zgromadziły się w 

jednym miejscu: w Niebie. Stanowić je miało Królestwo Niebieskie z Bogiem 

jako władcą. Błogosławionymi poddanymi mieli być ludzie po życiu świętym i 

spokojnym zaśnięciu. Szatan przyszedł jednak, żeby dzielić i wywracać, niszczyć 

i zadawać ból Bogu i duchom. Przyniósł grzech sercom, a wraz z nim – śmierć 

ciałom na końcu życia. Miał nadzieję uśmiercić też duchy. Ich śmiercią jest 

potępienie. Ono jest jeszcze istnieniem, tak, ale – istnieniem pozbawionym 

tego, co jest prawdziwym Życiem i radością wieczną; [jest istnieniem 

pozbawionym] błogosławionego oglądania Boga i wiecznego posiadania Go w 

wiekuistej światłości. Ludzkość podzieliła się w swych pragnieniach tak, jak 

społeczność dzieli się na przeciwne stronnictwa. I działając tak, doszła do swej 

ruiny. 

[por. Mt 12,22n; Mk 3,22n; Łk 11,14n] Powiedziałem to gdzie indziej tym, 

którzy Mnie oskarżali o wypędzanie demonów z pomocą Belzebuba: “Każde 

królestwo wewnętrznie podzielone dojdzie do upadku”. I istotnie, gdyby szatan 

sam siebie przepędzał, upadłby on i jego mroczne królestwo. Ja – z powodu 

miłości, jaką Bóg ma dla stworzonej przez Siebie ludzkości – przyszedłem 

przypomnieć, że jedno jedyne Królestwo jest święte: królestwo Niebios. 

Przyszedłem głosić je, żeby najlepsi do niego doszli. O! Chciałbym, żeby 

wszyscy, nawet najgorsi doszli do niego przez nawrócenie, wyzwalając się od 

demona, który trzyma ich w niewoli. [Czyni to] otwarcie w opętaniach 

cielesnych, oprócz duchowych, lub skrycie – w opętaniach tylko duchowych. To 

dlatego chodzę – uzdrawiając chorych, wyrzucając demona z opętanych ciał, 

nawracając grzeszników, przebaczając w imię Pana, pouczając o Królestwie, 

dokonując cudów – żeby was przekonać Moją mocą, iż Bóg jest ze Mną. Nie 

można bowiem czynić cudów, gdy nie ma się Boga za przyjaciela. Skoro palcem 

Bożym wyganiam demony, uzdrawiam chorych, oczyszczam trędowatych, 

nawracam grzeszników, głoszę Królestwo, daję pouczenie, jak je osiągnąć, i w 

Imię Boga do niego wzywam, to jasny i bezsprzeczny [znak, że] Bóg jest dla 

Mnie łaskawy. Jedynie nieuczciwi wrogowie mogą mówić coś przeciwnego. 

Wszystko to jest znakiem, że Królestwo przyszło do was i musi być zbudowane, 

gdyż nadeszła godzina jego wzniesienia. 

Jak buduje się Królestwo Boże w świecie i w sercach? Poprzez powrót do Prawa 

Mojżeszowego i dokładne poznanie go, jeśli się go nie zna. Przede wszystkim 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#14
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zaś przez całkowite zastosowanie Prawa do siebie, w każdym wydarzeniu i w 

każdej chwili życia. Jaką naturę posiada to Prawo? Czy jest tak surowe, że nie 

nadaje się do zastosowania? Nie. To zespół dziesięciu przykazań, świętych i 

łatwych. Człowiek moralnie dobry – naprawdę dobry – ma świadomość, że 

trzeba je zachowywać, nawet gdy jest otoczony splątanym, roślinnym dachem 
najbardziej nieprzeniknionych lasów w tajemniczej Afryce. To [Prawo] mówi: 

“Jam jest Pan, twój Bóg, i nie będziesz miał innego Boga niż Ja. Nie wzywaj 

Imienia Pana nadaremno. Szanuj szabat według polecenia Bożego i potrzeby 
stworzenia. 

Otaczaj szacunkiem ojca i matkę, abyś długo żył i otrzymał dobro na ziemi i w 

niebie. 

Nie zabijaj. 

Nie kradnij. 

Nie popełniaj cudzołóstwa.  

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. 

Nie pragnij żony bliźniego.  

Nie zazdrość tego, co bliźni posiada.” 

Któryż człowiek dzięki posiadanej duszy, nawet jeśli jest dzikusem – obejmując 

wzrokiem to, co go otacza – nie dojdzie do stwierdzenia: “Wszystko to nie 

mogło powstać samo. To wszystko uczynił zatem Ktoś potężniejszy niż przyroda 

i niż sam człowiek”? I uwielbia tego Potężnego, którego Najświętsze Imię zna 

lub go nie zna, lecz przeczuwa Jego istnienie. I z takim szacunkiem wypowiada 

imię – jakie Mu nadał lub którym nauczono go nazywać – że drży z czci. Czuje, 

że już się modli, kiedy tylko wypowiada z szacunkiem Jego Imię. Istotnie, jest 

modlitwą wypowiadanie Imienia Bożego z zamiarem oddania Mu czci lub 
sprawienia, że poznają Go ludzie, którzy Go nie znają. 

Tak samo, przez zwykłą roztropność moralną, każdy człowiek odczuwa, że 

powinien dać odpoczynek swoim członkom, ażeby wytrzymały tak długo, jak 

długo trwa życie. Człowiek, który zna Boga Izraela, Stwórcę i Pana 

wszechświata, ma świadomość, że – oprócz wypoczywania jak zwierzę – 

powinien poświęcić ten dzień dla Pana. Inaczej upodobniłby się do zwierzęcia 

pociągowego, które zmęczone odpoczywa na swym posłaniu, przeżuwając 

obrok mocnymi zębami.  

Sama krew woła o miłość do tych, od których pochodzimy. I widzimy to nawet u 

tego małego oślęcia, które rycząc biegnie w tej chwili na spotkanie matki 

powracającej z targowiska. Bawiło się w stadzie, a na widok oślicy przypomina 

sobie, że ona je wykarmiła własnym mlekiem i że je jako matka czule lizała, 

broniła go, grzała. Widzicie? Delikatnymi nozdrzami ociera się o jej kark i 

skacze z radości, ocierając się o jej młode uda i biodra, które je nosiły. Kochać 

rodziców to obowiązek i przyjemność. I nie ma zwierzęcia, które by nie kochało 

swych rodziców. I cóż? Człowiek miałby być gorszy od robaka żyjącego w 
błocie? 

Człowiek moralnie dobry nie zabija. Przemoc wywołuje w nim odrazę. Ma 

świadomość, że nie wolno nikomu odbierać życia, bo jedynie Bóg – który je daje 

– ma prawo je odebrać. I wzdryga się przed zabójstwem. 
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Tak samo człowiek moralnie zdrowy nie odbiera rzeczy bliźniemu. Woli chleb 

jedzony ze spokojnym sumieniem nad srebrzystym źródłem niż soczystą 

pieczeń: owoc kradzieży. Woli sen na ziemi, z głową na kamieniu, niż zmącony 

sen na łożu skradzionym. Ma ponad głową gwiazdy za przyjaciółki. One 

spuszczają pokój i pociechę na uczciwe sumienie. 

I jeśli człowiek jest moralnie zdrowy, nie pożąda już kobiet, które nie są jego, 

nie wchodzi, brukający i podły, do łoża bliźniego. W żonie przyjaciela widzi 

siostrę i nie ma dla niej spojrzeń ani pragnienia, jakiego nie miałby dla siostry.  

Człowiek o duszy szlachetnej, nawet tylko naturalnie – nie mając innego 

poznania Dobra jak to, jakie daje mu prawe sumienie – nigdy nie pozwala sobie 

na dawanie nieprawdziwego świadectwa. To bowiem wydaje mu się podobne do 

zabójstwa i kradzieży. I tak jest. Ma wargi szlachetne, tak samo jak serce. 

Szlachetne jest też jego spojrzenie, pozbawione pożądliwości wobec żony 

bliźniego. Nie ma w nim pożądliwości, gdyż odczuwa, że pragnienie jest 

pierwszą podnietą do grzechu. I nie zazdrości, bo jest dobry. Dobry nigdy nie 
zazdrości. Jest zadowolony ze swego losu. 

Czy jest to prawo tak wymagające, że wydaje się wam niedostępne? Nie 

wyrządzajcie sobie samym krzywdy! Jestem pewny, że tego nie zrobicie i 

zbudujecie przez to Królestwo Boże w was i w waszym mieście. Wtedy pewnego 

szczęśliwego dnia spotkacie się w Niebie w radości bez końca z tymi, których 
kochaliście i którzy jak wy zdobyli Królestwo wieczne. 

Posiadamy w naszym wnętrzu silne uczucia. One są jak mieszkańcy miasta w 

otoczeniu murów. Wszystkie pasje człowieka muszą czuwać nad jednym, to 

znaczy – nad świętością. W przeciwnym razie na darmo jedna część będzie 

dążyć ku Niebu, bo inna pozostawi bez straży bramy i pozwoli wejść 

kusicielowi, albo też sporami i opieszałością będzie przeciwstawiać się działaniu 

części uduchowionych mieszkańców. [Ci źli mieszkańcy] pozwolą na zniszczenie 

wnętrza miasta i zostawią je na pastwę pokrzyw, trujących chwastów, perzu, 

wężów, skorpionów, szczurów i szakali, puchaczy, to znaczy – złych 

gwałtownych uczuć i aniołów szatana. Trzeba czuwać – nigdy tego nie 

zaniedbując – jak wartownicy, których stawia się na murach, żeby przeszkodzić 
Złu wejść tam, gdzie chcemy zbudować Królestwo Boże. 

[por. Mt 12,29n; Mk 3,27n; Łk 11,21n] Zaprawdę mówię wam, że jak długo silny 

człowiek strzeże z bronią wejścia do swego domu, tak długo wszystko, co się w 

nim znajduje, jest bezpieczne. Jeśli jednak przychodzi inny, silniejszy od niego, 

lub jeśli jego drzwi nie są strzeżone, wtedy mocniejszy zwycięża go, rozbraja. 

Pozbawiony zaś broni, w której pokładał ufność, uniża się i poddaje. Silny czyni 

go więźniem i grabi pokonanego. Jeśli jednak człowiek żyje w Bogu – poprzez 

wierność Prawu i przez sprawiedliwość praktykowaną w sposób święty – Bóg 

jest z Nim, Ja jestem z nim i nic złego nie może mu się przytrafić. Związek z 

Bogiem jest bronią, jakiej żaden mocarz nie może pokonać. Jedność ze Mną daje 

pewność zwycięstwa i łup wiecznych cnót, dzięki którym na zawsze będzie mu 

dane miejsce w Królestwie Bożym. Kto jednak oddziela się ode Mnie lub jest Mi 

wrogiem, ten odrzuca przez to broń i bezpieczeństwo, [jakie zapewnia] Moje 

Słowo. Kto odrzuca Słowo, ten odrzuca Boga. Kto odrzuca Boga, przyzywa 

szatana. Kto wzywa szatana, ten niszczy to, co posiadał dla zdobycia Królestwa.  

[por. Mt 12,30; Łk 11,23] Kto więc nie jest ze Mną, jest przeciw Mnie. Kto nie 

uprawia tego, co Ja zasiałem, zbiera to, co zasiał Nieprzyjaciel. Kto ze Mną nie 

zbiera, ten rozprasza i przyjdzie, biedny i nagi, do Najwyższego Sędziego. Ten 

zaś pośle go do pana, któremu się zaprzedał, woląc Belzebuba od Chrystusa. 
Mieszkańcy Gerazy, budujcie w sobie i w waszym mieście Królestwo Boże.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#29
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#27
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#30
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#23
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[por. Łk 11,27n], Jakiś przenikliwy głos niewiasty wznosi się dźwięcznie, jak 

śpiew pochwalny, ponad hałaśliwym i pełnym podziwu tłumem. Wyśpiewuje 
nowe błogosławieństwo, czyli chwałę Maryi: 

«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś!» 

Jezus odwraca się do niewiasty, która wychwala Maryję przez podziw dla Jej 

Syna. Uśmiecha się, gdyż słodka jest Mu pochwała udzielana Matce. Potem 

jednak mówi: 

«Bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w 

życie. Czyń to, o niewiasto.» 

Potem Jezus błogosławi i udaje się w kierunku pól. Za Nim idą apostołowie. 

Zadają Mu pytanie: «Dlaczego to powiedziałeś?» 

«Ponieważ – zaprawdę powiadam wam – w Niebie nie mierzy się miarami 

ziemi. I nawet Moja Matka będzie błogosławiona nie tyle dzięki Swej 

niepokalanej duszy, ile dzięki temu, że słuchała Słowa Bożego i posłusznie 

wprowadzała je w życie. “Niech powstanie dusza Maryi bez grzechu” – to cud 

Stworzyciela. Jemu więc należy się chwała. Ale “niech Mi się stanie według 

twego słowa” – to cud Mojej Matki. To jest więc Jej wielka zasługa. Tak wielka, 

że – dzięki temu słuchaniu Boga, przemawiającego przez usta Gabriela, i dzięki 

Jej woli wcielenia w życie słowa Bożego – przyszedł na świat Zbawiciel. Nie 

rozważała trudności ani boleści natychmiastowych oraz przyszłych, które 

spowoduje Jej zgoda. Widzicie więc, że Ona jest Moją błogosławioną Matką nie 

tylko dlatego, że Mnie zrodziła i wykarmiła, lecz dlatego, że słuchała Słowa 
Bożego i posłusznie je wykonywała.  

Teraz jednak pozostańmy w domu. Moja Matka wie, że wyszedłem na chwilę na 

zewnątrz, i mogłaby się lękać widząc, że się spóźniam. Jesteśmy w kraju w 

połowie pogańskim. Ale naprawdę jest on lepszy niż inne. Chodźmy więc. 

Zawróćmy za murami, żeby wymknąć się tłumowi, który mógłby Mnie 
zatrzymać. Chodźmy szybko za te gęste zarośla...»  

153. SZABAT W GERAZIE 

Napisane 28 września 1945. A, 6578-6587 

Dłużą się godziny dnia, kiedy się nie wie, co robić. A naprawdę nie wiedzą, co 

robić w czasie tego szabatu ci, którzy są z Jezusem. [Przebywają] w okolicy, w 

której nie mają znajomych, w domu, z którego [mieszkańcami] dzielą ich 

różnice języka i zwyczajów, jakby – dla wzniesienia barier między [uczniami a] 

członkami karawany i sługami Aleksandra Mizasa – nie wystarczyły hebrajskie 

uprzedzenia. Wielu pozostało więc na posłaniach lub drzemią w słońcu, 

ogrzewającym przestronny kwadratowy dziedziniec domu. Dziedziniec ten 

uczyniono dla przyjmowania karawan: są tu zbiorniki i obręcze przytwierdzone 

do murów lub do kolumn prymitywnego krużganka, ciągnącego się wzdłuż 

czterech krańców; po trzech stronach – liczne stodoły ze spichrzami z sianem 
lub słomą.  

Niewiasty odeszły do swej izby. Nie widzę ani jednej. Margcjam znajduje zajęcie 

na zamkniętym dziedzińcu. Obserwuje pracę stajennych: przywiązują muły, 

zmieniają ściółkę, oglądają kopyta, przymocowują podkowy, które już się nie 

trzymają. Z jeszcze większym zainteresowaniem – dlatego że jest to dla niego 

coś nowego – obserwuje z zachwytem, w jaki sposób poganiacze wielbłądów 

zajmują się swymi zwierzętami. Chcą przygotować już dziś załadunek dla 

każdego, proporcjonalnie do jego [wielkości], zachowując równowagę. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#27
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Nakazują im uklęknąć i powstać, żeby je załadować i rozładować. Nagradzają je 

następnie garścią suchych jarzyn, które wyglądają jak bób. Kończą rozdzielając 

owoce drzewa chlebowego, które także ludzie z przyjemnością żują. Margcjam 

jest naprawdę tym oszołomiony. Rozgląda się wokół siebie, chcąc znaleźć 

kogoś, kto by podzielał jego oczarowanie. Jest jednak przygnębiony, bo 

dorosłych nie interesują wielbłądy. Albo rozmawiają, albo drzemią. Idzie 

odszukać Piotra, który śpi błogo z głową opartą o miękkie siano. Ciągnie go za 
rękaw. Piotr otwiera lekko oczy i pyta: «Co się dzieje? Kto mnie potrzebuje?» 

«To ja. Chodź obejrzeć wielbłądy.» 

«Pozwól mi się wyspać. Widziałem ich tak wiele... Szkaradne zwierzęta.» 

Chłopiec idzie więc do Mateusza, który robi obrachunki kasy, gdyż w czasie tej 
podróży to on trzyma trzos. [Mówi do niego:] 

«Byłem przy wielbłądach, wiesz? One jedzą jak owce, wiesz? I klękają jak 

ludzie, a kiedy idą, wyglądają jak łodzie. Widziałeś je?» 

Mateusz gubi się w obliczeniach z powodu tego, że mu przerwał, więc 

odpowiada sucho: «Tak.» I powraca do [liczenia] pieniędzy. Kolejne 

rozczarowanie... Margcjam rozgląda się wokół... Oto Szymon Zelota i Juda 
Tadeusz. Rozmawiają... [Zagaduje ich:] 

«Jakie piękne są wielbłądy! I dobre! Objuczyli je i zdjęli załadunek, a one 

położyły się na ziemi, żeby człowiek się nie męczył. Potem zjadły owoce drzewa 

chlebowego. Ludzie też jedli. Też bym je lubił, ale oni mnie nie rozumieją. 
Chodź, ty...» 

p>  

Bierze Szymona za rękę. Ten, pochłonięty spokojną rozmową z Tadeuszem, 

odpowiada w roztargnieniu:  

«Tak, kochany... Idź, idź i uważaj, nie zrób sobie krzywdy.» 

Margcjam patrzy na niego zaskoczony... Szymon nie zorientował się, o co mu 

chodziło. Niemal z płaczem odchodzi i opiera się o kolumnę... Jezus wychodzi z 

jakiegoś pomieszczenia i widzi go smutnego i samego. Podchodzi do chłopca, 
kładzie mu rękę na głowie [i pyta:] «Co tu robisz, sam i smutny?» 

«Nikt mnie nie słucha...» 

«Co chciałeś powiedzieć innym?» 

«Nic... Mówiłem o wielbłądach... Są piękne... podobają mi się. Tam, na górze, 

[na ich grzbiecie] musi być jak w łodzi... I jedzą owoce chlebowca, ludzie też...» 

«I ty chciałbyś wspiąć się tam wysoko, i zjeść owoc chlebowca. Chodź. 
Chodźmy zobaczyć wielbłądy.» 

Jezus ujmuje go za rękę i idzie z całkiem już spokojnym chłopcem w głąb 

dziedzińca. Idzie prosto do poganiacza wielbłądów i wita go uśmiechem. Ten 

kłania się i nadal obserwuje swe zwierzę, któremu poprawia uzdę i wodze. 
[Jezus odzywa się:] 

«Mężu, rozumiesz Mnie?» 

«Tak, Panie. Znam was od dwudziestu lat.» 
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«To dziecko ma wielkie pragnienie: dosiąść wielbłąda... I małe: zjeść owoc 

chlebowca» – i Jezus uśmiecha się jeszcze bardziej. 

«To Twój syn?» 

«Ja nie mam syna. Nie mam małżonki.» 

«Ty, tak piękny i silny, nie znalazłeś niewiasty?» 

«Nie szukałem.» 

«Nie odczuwasz pragnienia kobiety?» 

«Nie. Nigdy.» 

Mężczyzna patrzy na niego oszołomiony, potem mówi: 

«Ja mam dziewięcioro dzieci w Iszilo... Wracam... dziecko. Wracam znowu... 

dziecko. Zawsze.» 

«Kochasz bardzo swoje dzieci?» 

«To moja krew! Ale praca jest ciężka. Ja tutaj, dzieci – tam. Daleko... Ale to dla 

chleba. Rozumiesz?» 

«Rozumiem. Zatem potrafisz zrozumieć dziecko, które chce wsiąść na wielbłąda 

i zjeść owoc chlebowca?» 

«Tak. Chodź. Boisz się? Nie? Brawo! Piękne dziecko! Ja też mam jedno takie, jak 

on. Ciemnowłose jak on. Weź to. Mocno ściśnij» – [mówi wielbłądnik] i wkłada 

mu do rąk dziwny uchwyt, który znajduje się przed siodłem. – «Trzymaj. Teraz 

ja wejdę i wielbłąd wstanie. Nie boisz się, co?» 

I mężczyzna wsiada na wysokie siodło i sadowi się w nim. Potem daje znak 

wielbłądowi, który posłusznie wstaje, silnie się kołysząc. Margcjam śmieje się, 

szczęśliwy, tym bardziej że mężczyzna włożył mu do ust wspaniały owoc 

chlebowca. Mężczyzna prowadzi wielbłąda po dziedzińcu – stępa, potem 

kłusem. W końcu – widząc, że Margcjam nie boi się – mówi głośno coś do 

jednego z towarzyszy i tamten otwiera na oścież bramę, która jest w głębi 
dziedzińca. Wielbłąd znika za nią w zieleni pól. 

Jezus wchodzi do domu, do izby, w której przebywają niewiasty. Tak bardzo się 

uśmiecha, że Maryja pyta Go: 

«Cóż się stało, Mój Synu, że jesteś taki szczęśliwy?» 

«Bo Margcjam jest szczęśliwy. Galopuje właśnie na wielbłądzie. Wyjdźcie, a 

ujrzycie go, kiedy będzie powracał.» 

Wszyscy wychodzą na podwórze i siadają na murku, blisko zbiorników. 

Podchodzą też apostołowie – ci, którzy nie spali. Ci zaś, którzy są przy oknach w 

pokojach na górze, patrzą w dół. Widzą ich i też przychodzą. Wysokie i 

młodzieńcze głosy Jana i dwóch Jakubów budzą też Piotra oraz Andrzeja i 

przyciągają uwagę Mateusza. Teraz są wszyscy, gdyż podszedł nawet Jan z 
Endor z dwoma uczniami. 

«Gdzież jest Margcjam? Nie widzę go...» – odzywa się Piotr. 

«Jedzie na wielbłądzie. Nikt z was go nie słuchał... Widziałem, że był smutny, 

więc zaradziłem temu.» 
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Przypominają sobie i mówią [kolejno.] 

Piotr: «Ach, tak! Mówił coś o wielbłądach... i o chlebowcu. Ale mnie tak się 

chciało spać!» 

Mateusz:  

«Ja musiałem dokonać obliczeń, żeby Ci zdać sprawę, ile otrzymaliśmy od 

Gerazeńczyków i co rozdzieliłem na jałmużnę.» 

Szymon: «A ja rozmawiałem o wierze z Twoim bratem!» 

[Jezus mówi im:] «Nieważne. Ja o tym pomyślałem. Jednak przy tej okazji 

mówię wam, że zajmowanie się zabawą dziecka jest [wyrazem] miłości... 

Mówmy jednak o czymś innym. Całe miasto świętuje. Jedynie ogólna radość 

przywodzi na pamięć nasz szabat. Pozostańmy w domu. Jeśli zechcą, znajdą 

nas. Wiedzą, gdzie jesteśmy... Aleksander przyszedł właśnie obejrzeć swe 
wielbłądy. Muszę mu powiedzieć, że z Mojej winy jednego brakuje.» 

Jezus podchodzi szybko do kupca i rozmawia z nim. Powracają razem. Kupiec 

stwierdza: 

«Bardzo dobrze. Trochę się zabawi, a bieg w słońcu dobrze mu zrobi. Możesz 

być pewny, że ten człowiek zajmie się nim dobrze. Kalipio to dzielny mężczyzna. 

W zamian za tę przejażdżkę proszę Cię, żebyś mi coś powiedział. Tej nocy 

rozmyślałem o Twoich słowach... o słowach, jakie powiedziałeś niewieście w 

Ramot, i o wczorajszych... Wczoraj wydawało mi się, że wspinam się na górę 

tak wysoką, jak ta w stronach, gdzie mieszkam. Rzeczywiście mają szczyty w 

chmurach. Wydawało mi się, że schwytał mnie orzeł, jeden z naszej najwyższej 

góry – pierwszy, który ukazał się po ulewie. Widziałem rzeczy nowe, o których 

nigdy nie myślałem, wszystko było samym światłem... I rozumiałem to. Potem 
mgła zakryła wszystko. Mów jeszcze...» 

«Co mam powiedzieć?» [– pyta kupca Jezus] 

«Ależ, nie wiem... Wszystko było piękne. Mówiłeś, że się spotkamy w Niebie... 

Zrozumiałem, że będziemy się tam kochać inaczej, a jednak tak samo. Na 

przykład... nie będziemy mieć trosk jak obecnie, a jednak będziemy wszyscy dla 
jednego i dla wszystkich, jakbyśmy byli jedną rodziną. Czy źle się wyraziłem?» 

«Nie, przeciwnie! Będziemy jedną rodziną, nawet z żyjącymi [jeszcze na ziemi]. 

Dusze nie oddalają się z powodu śmierci. Mówię o sprawiedliwych. Oni tworzą 

jedną wielką rodzinę. Wyobraź sobie wielką świątynię, w której są ludzie 

adorujący i modlący się. [Oprócz nich] są inni, którzy się trudzą. Pierwsi modlą 

się także za tych, którzy się trudzą, drudzy zaś pracują dla tych, którzy się 

modlą. Tak samo jest z duszami. My trudzimy się na ziemi, oni zaś wspierają 

nas modlitwami. My jednak powinniśmy ofiarowywać za nie nasze cierpienia dla 

zapewnienia im spokoju. To łańcuch bez końca. To Miłość łączy tych, którzy byli, 

z tymi, którzy są. A ci, którzy są [jeszcze na ziemi], powinni być dobrzy, żeby 

móc spotkać się z tymi, którzy byli i którzy pragną, żebyśmy przebywali z nimi.» 

Syntyka bezwiednie wykonuje gest, który natychmiast opanowuje. Jednak 

Jezus widzi to i zachęca ją do porzucenia powściągliwości [w mówieniu,] jaką 

zawsze zachowują niewiasty. 

«Zastanawiałam się... i to już od wielu dni nad tym rozmyślam... Prawdę 

powiedziawszy niepokoi mnie to. Wydaje mi się bowiem, że wierzyć w Twój Raj 

to utracić na zawsze moją matkę i siostry...» – szloch łamie głos Syntyki, która 
przerywa wypowiedź, żeby nie płakać.  
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[Jezus pyta:] «Jaka myśl niepokoi cię w tak wielkim stopniu?» 

«Ja teraz wierzę w Ciebie [– odpowiada Syntyka –] Ale moja matka była tylko 

poganką... Była dobra... O! Tak bardzo! I tak bardzo dobre były moje siostry! 

Mała Izmena była najlepszym stworzeniem, jakie żyło na ziemi. Ale to poganki... 

Ja, kiedy byłam jak one, myślałam o Hadesie i mówiłam sobie: “Połączymy się 

[tam]”. Teraz zaś nie ma już Hadesu. Jest Twój Raj, Królestwo Niebieskie dla 

tych, którzy sprawiedliwie służyli Bogu Prawdziwemu. A te biedne dusze? To nie 

ich wina, że urodziły się jako Greczynki! Żaden z kapłanów izraelskich nie 

przyszedł nam powiedzieć: “Prawdziwym Bogiem jest nasz [Bóg]”. A zatem? 

Czy ich cnoty są niczym? Czy niczym jest ich cierpienie? [Czy czekają ich] 

ciemności wieczne i wieczne oddzielenie ode mnie? Mówię Ci: ta [myśl jest dla 

mnie] udręką! Wydaje mi się, że się ich wyrzekłam. Przebacz, Panie... że 
płaczę...» 

I [Syntyka] klęka. Płacze, zrozpaczona. 

Aleksander Mizas mówi: 

«O! Ja też stawiałem sobie pytanie, czy stając się sprawiedliwym kiedykolwiek 

odnajdę ojca, matkę, braci, przyjaciół...» 

Jezus kładzie dłoń na brunatnej głowie Syntyki i mówi: 

«Wina jest wtedy, gdy poznawszy Prawdę, trwa się w Błędzie. Nie wtedy, gdy 

się wierzy, że trwa się w Prawdzie, a żaden głos nie przychodzi powiedzieć: 

“Prawdą jest to, co ja przynoszę. Pozostawcie wasze mrzonki dla tej Prawdy, a 

posiądziecie Niebo”. Bóg jest sprawiedliwy. Czy sądzisz, że nie nagradza za 

cnotę, która całkiem sama rozwinęła się pośrodku zepsucia pogańskiego 
świata? Zachowaj pokój, Moja córko.» 

«A grzech pierworodny? A haniebny kult? A...» – Izraelici dodaliby jeszcze 

wiele, żeby przytłoczyć duszę już tak zasmuconej Syntyki, gdyby Jezus nie 
nakazał im gestem milczenia. Mówi: 

«Grzech pierworodny jest wspólny: dotyka Izraelitów i innych. To nie jest cecha 

samych pogan. Pogański kult stanie się grzeszny od chwili, w której w świecie 

rozszerzy się Prawo Chrystusa. Cnota będzie zawsze cnotą w oczach Boga. 

Dzięki Mojej jedności z Ojcem mówię – i mówię to w Jego Imię, tłumacząc 

słowami Najświętszą Myśl – że drogi miłosiernej mocy Boga są bardzo wielkie i 

wszystkie tak bardzo zdecydowane rozradować cnotliwych, iż zostaną zniesione 

przeszkody pomiędzy duszami. Wtedy pokój ogarnie tych, którzy na niego 

zasługują. I nie tylko to. Powiadam wam, że ci, którzy w przyszłości – 

przekonani, że są w Prawdzie – podążą za religią ojców ze sprawiedliwością i 

świętością, nie będą źle widziani przez Boga ani ukarani przez Niego. Oddzieli 

autentycznie i na zawsze dusze sprawiedliwych od dusz grzeszników tylko życie 

występne, czyli złość, zła wola, dobrowolne odepchnięcie znanej Prawdy, a 

zwłaszcza atakowanie Prawdy objawionej i zwalczanie Jej. Niech to da pociechę 

twemu przygnębionemu duchowi, Syntyko. Ten smutek jest piekielnym atakiem, 

podjętym przez szatana z powodu wściekłości, jaką odczuwa on wobec ciebie: 

zdobyczy utraconej przez niego na zawsze. Hades nie istnieje. Jest Mój Raj. W 

nim nie ma bólu, lecz przeciwnie – radość. To, co pochodzi od Prawdy, nigdy nie 

może być przyczyną przygnębienia lub wątpliwości. Przeciwnie: jest siłą, żeby 

wierzyć coraz bardziej i z radosną pewnością. A ty zawsze mów Mi o twoich 

wątpliwościach. Chcę, żeby było w tobie światło, spokojne i stałe jak światło 
słońca.» 

Syntyka, wciąż na kolanach, ujmuje rękę Jezusa i całuje ją... 
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“Crrr, crrr” poganiacza wielbłądów daje znać, że wielbłąd przybędzie stępa, bez 

hałasu, idąc po gęstej trawie rosnącej za tylną bramą, którą sługa natychmiast 

otwiera. Margcjam – mały człowieczek posadzony wysoko w górze na zadzie 

zwierzęcia – powraca szczęśliwy, cały czerwony od szybkiego biegu 

[wielbłąda]. I śmieje się, gestykulując, kiedy wielbłąd klęka. Zsuwa się w dół z 

dziwnego siodła, głaszcze brunatnego wielbłądnika. Potem biegnie do Jezusa, 
wołając głośno: 

«Jakie to piękne! To na tych zwierzętach przybyli oddać Ci hołd mędrcy ze 

Wschodu? A ja pojadę na nich, żeby Cię wszędzie głosić! Świat wydaje się 

większy, kiedy ogląda się go z góry, i mówi: “Przyjdźcie, przyjdźcie wy, którzy 

znacie Dobrą Nowinę!” O! Wiesz, że nawet ten człowiek jej potrzebuje?... I ty 

też, kupcze, i wszyscy twoi słudzy... Iluż ludzi czeka na nią... i umierają, zanim 

mogą ją poznać... Więcej ludzi niż ziaren piasku w rzece... Wszyscy pozbawieni 
Ciebie, Jezusa! O! Szybko przekaż [Twoją prawdę] wszystkim!»  

I obejmuje Jezusa, podnosząc głowę. Jezus zaś pochyla się i całuje go. Daje mu 

obietnicę: 

«Ujrzysz, jak Królestwo Boże będzie głoszone aż po najdalsze krańce Rzymu. 

Czy jesteś zadowolony?» 

«Ja, tak. A potem pójdę Ci powiedzieć: “Oto ten i ta, i jeszcze inny kraj znają 

Ciebie”. Wtedy będę znał nazwy tych dalekich ziem. A co Ty mi powiesz?» 

«Ja ci powiem: “Chodź, mały Margcjamie. Przyjmij koronę za każde miejsce, w 

którym Mnie głosiłeś. Teraz chodź tu do Mnie, jak tego dnia w Gerazie. 

Odpocznij po twoich trudach, gdyż byłeś sługą wiernym. Teraz to słuszne, żebyś 
był błogosławionym w Moim Królestwie.» 

154. ODEJŚCIE Z GERAZY 

Napisane 29 września 1945. A, 6587-6601 

Karawana opuszcza podwórze [domu] Aleksandra, w szyku jak na wojskowej 

paradzie. Na końcu – Jezus ze wszystkimi Swoimi [uczniami i uczennicami]. 

Wielbłądy z ich ciężkim załadunkiem posuwają się naprzód, kołysząc się 

rytmicznym krokiem. Ich głowy zdają się pytać przy każdym kroku: “Dlaczego? 

Dlaczego?”. To ruch niemy, lecz charakterystyczny jak u gołębi, które w każdej 

chwili zdają się mówić: “Tak, tak” – wszystkiemu, co widzą. Karawana musi 

przejść przez miasto. Odbywa się to w czystym powietrzu poranka. Wszyscy 

mężczyźni są okryci, gdyż jest zimno. Dzwonki wielbłądów, “crrr, crrr” 

wielbłądników, skarga jakiegoś wielbłąda, któremu żal spokojnej obory, 
uprzedzają Gerazeńczyków o odejściu Jezusa. 

Nowina roznosi się lotem błyskawicy i Gerazeńczycy przybywają pozdrowić Go i 

przynieść Mu dary: owoce i inną żywność. A oto nadbiega jakiś mężczyzna z 

chorym dzieckiem: 

«Pobłogosław go, żeby wyzdrowiał. Ulituj się!» 

Jezus podnosi rękę do błogosławieństwa i dodaje: 

«Odejdź w pokoju. Miej wiarę.» 

A mężczyzna odpowiada: “tak”, z ufnością tak wielką, że jakaś kobieta zadaje 

pytanie:  

«A czy uzdrowiłbyś mojego męża, który ma wrzody na oczach?» 
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[Jezus odpowiada jej:] «Tak, jeśli jesteście zdolni uwierzyć.» 

«Zatem idę po niego. Poczekaj na mnie, Panie.» 

Odchodzi szybko jak jaskółka w locie. Zaczekać! Łatwo powiedzieć. Wielbłądy 

idą. Aleksander na czele kolumny nie wie, co się dzieje w tyle. Trzeba go 
uprzedzić. Jezus poleca: 

«Biegnij, Margcjamie. Idź powiedzieć kupcowi, żeby się zatrzymał, zanim 

opuści mury [miasta].» 

Margcjam biegnie wypełnić swą misję. Karawana zatrzymuje się, a kupiec 

podchodzi do Jezusa. 

«Co się dzieje?» [– pyta.] 

«Zostań, a zobaczysz.» 

Niewiasta z Gerazy szybko wraca z mężem o chorych oczach. To coś więcej niż 

wrzody! To dwa otwory pełne ropy pośrodku twarzy. Oczy są w środku, 

zamglone, zaczerwienione, na wpół ślepe, i sączy się z nich obrzydliwa ciecz. 

Zaledwie mężczyzna odwija ciemny bandaż, który chronił go przed światłem, 
jego skarga wzrasta, bo światło nasila ból chorych oczu. Mężczyzna jęczy: 

«Litości! Tak bardzo cierpię!» 

«Wiele także grzeszyłeś. Czy z tego powodu się nie uskarżasz? Smuci cię 

jedynie to, że możesz stracić ten biedny widok świata? Czy nic nie wiesz o 

Bogu? Czy nie lękasz się ciemności wiecznych? Dlaczego grzeszyłeś?» 

Mężczyzna płacze i pochyla się, nic nie mówiąc. Jego małżonka także płacze i 

jęczy: «Ja wybaczyłam...» 

«Ja też mu przebaczę, jeśli Mi przysięgnie, że nie popadnie znowu w swój 
grzech...» 

«Tak, tak! Przebacz mi. Teraz wiem, co grzech niesie ze sobą. Przebacz, jak 

żona mi przebaczyła. Ty jesteś Dobry.» 

«Ja ci przebaczam. Idź do strumienia i obmyj twarz w wodzie, a 

wyzdrowiejesz.» 

«Zimna woda mu szkodzi, Panie...» – jęczy niewiasta. 

Jej mąż jednak myśli już tylko o tym, żeby po omacku udać się do strumienia. 

Dopiero apostoł Jan, zdjęty litością, bierze go za rękę i prowadzi. Potem żona 

bierze go za drugą rękę. Mężczyzna schodzi na sam brzeg lodowatej wody, 

szemrzącej pośród kamieni. Pochyla się, nabiera wody w dłonie, myje się. 

Jeszcze raz przemywa twarz. Nie znać na nim znaków cierpienia, przeciwnie – 

wydaje się, że odczuwa ulgę. Potem, z twarzą jeszcze wilgotną, wspina się na 
brzeg i powraca do Jezusa, który go pyta:  

«I jak? Jesteś uzdrowiony?» 

«Nie, Panie, na razie nie. Ale Ty powiedziałeś, więc wyzdrowieję.» 

«Trwaj więc przy swojej nadziei. Żegnaj.» 

Niewiasta załamuje się i płacze... Jest zawiedziona. Jezus daje znak kupcowi, że 

może ruszyć w dalszą drogę. Kupiec, także zawiedziony, wydaje rozkaz. 
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Wielbłądy ruszają naprzód i opuszczają mury swym ruchem podobnym do łodzi, 

której dziób i dziobnica to się wznosi, to opada na falach. Idą drogą dla 
karawan, która ciągnie się, szeroka i zakurzona, ku południowemu zachodowi.  

Kiedy dwóch ostatnich z grupy uczniów – to znaczy Jan z Endor oraz Szymon 

Zelota – znajduje się jakieś dwadzieścia metrów poza murami, dochodzi do nich 

rozdzierający krzyk, który przeszywa ciche powietrze. Wydaje się napełniać 
sobą świat i powtarza się, coraz głośniej, radośniej i coraz bardziej pochwalnie: 

«Widzę! Jezu! Mój błogosławiony! Widzę! Widzę! Uwierzyłem! Widzę! Jezu, 

Jezu! Mój błogosławiony!» – i mężczyzna, którego twarz stała się zupełnie 

zdrowa, a oczy – znowu piękne: dwa węgle pełne światła i życia, przebija się 

przez szeregi apostołów. Upada do stóp Jezusa, niemal przy samych kopytach 

wielbłąda kupca, który w ostatniej chwili odsuwa go od upadłego na twarz 
mężczyzny. Ten całuje kraj szaty Jezusa, powtarzając: 

«Uwierzyłem! Uwierzyłem i widzę. Mój błogosławiony!» 

«Wstań i bądź szczęśliwy, a przede wszystkim – dobry. Powiedz twojej 

małżonce, żeby wierzyła całkowicie. Żegnaj.» 

Jezus wyzwala się z objęć cudownie uzdrowionego i rusza w drogę. Kupiec w 

zamyśleniu gładzi swą brodę... Wreszcie pyta: 

«A gdyby nie wierzył po rozczarowaniu obmyciem?» 

«Pozostałby taki, jakim był przedtem.» 

«Dlaczego wymagasz tak wielkiej wiary, żeby dokonać cudu?» 

«Bo wiara świadczy o obecności nadziei i miłości do Boga.» 

«A dlaczego chciałeś najpierw skruchy?» 

«Bo skrucha czyni człowieka przyjacielem Boga.» 

«Ja nie jestem chory. Co więc powinienem uczynić, żeby dać świadectwo, że 

posiadam wiarę?» 

«Przyjść do Prawdy» [– odpowiada mu Jezus.] 

«A czy mógłbym do niej dojść bez przyjaźni z Bogiem?» 

«Nie mógłbyś do niej dojść bez dobroci Boga. To Pan pozwala, że znajduje Go 

człowiek, który szuka jeszcze bez nawrócenia. Skrucha bowiem przychodzi 

najczęściej wtedy, gdy człowiek poznaje Boga – świadomie lub z niewielką 

świadomością tego, czego chce jego dusza. Najpierw jest jak niedorozwinięty, 

prowadzony samym tylko instynktem. Czy ty nigdy nie odczuwałeś potrzeby 

wierzenia?» 

«Wiele razy. Nie byłem zadowolony z tego, co posiadałem. Odczuwałem, że jest 

coś silniejszego niż pieniądze, niż moje dzieci, moje nadzieje... Ale potem nie 

zadawałem sobie trudu, żeby poznać to, czego nieświadomie szukałem.» 

«Twoja dusza szukała Boga. Dobroć Boża pozwoliła ci znaleźć Boga. Żal za 

twoją bezowocną przeszłość, oddaloną od Boga, da ci przyjaźń z Bogiem.» 

«Zatem, żeby... żeby otrzymać cud ujrzenia duszą Prawdy, powinienem się 

nawrócić z przeszłości?» 
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«Oczywiście. Żałować i zdecydować się na całkowitą zmianę życia...» 

Mężczyzna znowu gładzi brodę i wydaje się zajęty badaniem i liczeniem włosia 

na karku wielbłąda, tak bacznie patrzy na niego. Niechcący trąca zwierzę piętą, 

ono zaś odczuwa w tym zachętę do przyspieszenia kroku. Z tego powodu kupiec 

przesuwa się [nagle] na czoło karawany. Jezus nie zatrzymuje go. Staje, czeka 

aż miną Go niewiasty i apostołowie, aż dojdzie do Niego Szymon Zelota i Jan z 
Endor. Jezus przyłącza się do nich. 

«O czym rozmawiacie?» – pyta ich. 

«Mówiliśmy o przygnębieniu, jakie musi odczuwać człowiek, który w nic nie 

wierzy lub utracił posiadaną wcześniej wiarę. Wczoraj Syntyka była naprawdę 
przestraszona, choć doszła do wiary doskonałej...» – odpowiada Mu Zelota. 

«Powiedziałem Szymonowi, że straszne jest przejście od Dobra do Zła, ale 

[pewien] zamęt pojawia się także przy przejściu od Zła do Dobra. W pierwszym 

wypadku sumienie dręczy nas i napomina. W drugim... jesteśmy zakłopotani... 

Jak ktoś, kogo zaprowadzono do całkowicie obcego kraju... Jest to podobne do 

przerażenia człowieka ubogiego i niewykształconego, którego zaprowadzono na 

środek królewskiego dworu, pomiędzy uczonych i bogaczy. To cierpienie... Ja je 

znam... To wielkie cierpienie... Nie można uwierzyć, że to prawda, że to może 

trwać... że można na to zasłużyć... zwłaszcza wtedy, kiedy ma się duszę tak 
splamioną, jaką była moja...» 

«A teraz, Janie?» – pyta Jezus. 

Wycieńczoną twarz Jana z Endor, wychudzoną i smutną, rozświetla uśmiech, 

który sprawia, że wydaje się mniej wychudła. Mówi: «Teraz już tak nie jest. 

Pozostaje wdzięczność, a nawet ona wzrasta wobec Pana, który tego chciał. 

Pozostaje wspomnienie o przeszłości, żeby mnie utwierdzać w pokorze. Ale ma 

się poczucie pewności. Czuję, że zaaklimatyzowałem się i już nie jestem obcym 

w tym świecie słodyczy, jakim jest Twoje [królestwo] przebaczenia i miłości. 
Jestem uspokojony, pogodny, szczęśliwy.» 

«Czy osądzasz swe doświadczenie jako dobre?» 

«Tak. Gdyby nie było mojego cierpienia z powodu tego, że zgrzeszyłem – bo 

przez ten grzech zasmuciłem Boga – powiedziałbym, że moja przeszłość była 

dobra. Może mi to być bardzo przydatne w podtrzymywaniu dusz o dobrej woli, 
lecz zagubionych w pierwszych chwilach nowej wiary.» 

«Szymonie, idź powiedzieć chłopcu, żeby tak nie skakał. Wieczorem będzie 

wyczerpany.» 

Szymon spogląda [ze zdziwieniem] na Jezusa, lecz pojmuje, jaka jest 

prawdziwa [przyczyna] polecenia. Uśmiecha się domyślnie i pozostawia ich 
dwóch samych. 

«Teraz, gdy jesteśmy sami, Janie, posłuchaj Mojego pragnienia. Ty, z wielu 

przyczyn, masz rozległość osądu i myśli większą niż inni idący za Mną. Masz też 

wykształcenie większe niż wszyscy Izraelici. Chciałbym cię więc prosić o 
pomoc...» 

«Mnie, o pomoc? W czym?» 

«Chodzi o Syntykę. Jesteś tak dzielnym pedagogiem! Margcjam uczy się szybko 

i dobrze z tobą. Tak dobrze, że mam zamiar pozostawić was razem przez kilka 

miesięcy. Chcę bowiem dla Margcjama wiedzy szerszej niż ta, którą posiada 
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mały świat izraelski. Dla ciebie zajmowanie się nim jest radością. Mnie też 

sprawia radość widok waszej jedności: ciebie – nauczającego i Jego – uczącego 

się. Ty – żeby się odmłodzić, on – żeby dojrzeć w czasie tych zajęć... Powinieneś 

zająć się także Syntyką, jak zagubioną siostrą. To jest zagubienie, jak 

powiedziałeś... Pomóż jej zaaklimatyzować się w Mojej atmosferze. Czy 
wyświadczysz Mi tę przysługę?» 

«Ależ to łaska dla mnie móc to uczynić, mój Panie! Nie podchodziłem do niej, bo 

to wydawało mi się niepotrzebne. Ale jeśli Ty tego chcesz... Ona czyta moje 

zwoje. Są w nich rzeczy święte oraz takie, [które służą] tylko [ogólnemu] 

wykształceniu. To książki z Rzymu i z Aten. Widzę, że rozmyśla i bada je, ale 

nigdy nie wtrącałem się, żeby jej pomagać. Jeśli Ty tego chcesz...» 

«Tak. Chcę tego, chcę, żebyście byli przyjaciółmi. Ona pozostanie przez jakiś 

czas w Nazarecie, jak również Margcjam i ty. To będzie piękne: Moja Matka i ty 

– nauczyciele dwóch dusz, które otwierają się na Boga. Moja Matka: anielska 

Nauczycielka wiedzy Bożej; ty – nauczyciel znający ludzką wiedzę, którą jednak 

możesz teraz wyjaśniać z odniesieniami nadprzyrodzonymi. To będzie piękne i 

dobre.» 

«Tak, mój błogosławiony Panie! To zbyt piękne dla biednego Jana!...» [– mówi 

i] uśmiecha się na myśl o bliskich dniach pokoju przy Maryi, w domu Jezusa... 

Droga – która szła wzdłuż małych wzniesień znajdujących się za Gerazą – teraz 

ciągnie się przez piękne okolice, już całkiem płaskie. Coraz bardziej odczuwa się 

ciepło słońca. Droga jest w dobrym stanie. Idzie się po niej z łatwością. Po 

przerwie w południe idą dalej. Jest wieczór, kiedy po raz pierwszy słyszę 

Syntykę śmiejącą się z całej duszy. Margcjam opowiedział coś, co wywołało 

wesołość wszystkich niewiast. Widzę, że Greczynka pochyla się, żeby pogłaskać 

dziecko, i muska pocałunkiem jego czoło. Chłopiec znowu zaczyna skakać, jakby 
nie czuł zmęczenia. 

Wszyscy inni są jednak zmęczeni i z radością przyjmują wiadomość o 

postanowieniu spędzenia nocy w “Źródle Wielbłądników”. Kupiec mówi: 

«Zawsze spędzam tam noc. Zbyt długi jest odcinek drogi pomiędzy Gerazą a 

Bozrą, dla ludzi i dla zwierząt.» 

«Ludzki jest ten kupiec...» – zauważają między sobą apostołowie, porównując 

go [z pewnością] z Dorasem... 

“Źródło Wielbłądników” to zaledwie garść domostw wokół licznych studni. To 

rodzaj oazy – jednak nie na jałowej pustyni, bo nie ma tutaj suszy. Jest to oaza 

na ogromnej, bezludnej przestrzeni. Pola i sady ciągną się tu całymi milami, a 

gdy nadchodzi październikowy wieczór, tchną tym samym smutkiem, co morze 

o zmierzchu. Dlatego zauważenie domów, usłyszenie dźwięku głosów, płaczu 

niemowląt, odczucie dymu z kominów i dostrzeżenie pierwszych zapalonych 
lamp jest tak słodkie, jak przybycie do własnego domu. 

Kiedy poganiacze wielbłądów zatrzymują się, żeby po raz pierwszy napoić 

wielbłądy, apostołowie i niewiasty idą za Jezusem i kupcem. Wchodzą do... 
prehistorycznej gospody, która udzieli im schronienia na noc... 

...W zakopconym pomieszczeniu będą spać mężczyźni. Spożyli tu posiłek. Kiedy 

słudzy przygotowują już posłania z siana ułożonego na matach, wszyscy 

gromadzą się blisko dużego paleniska. Zajmuje ono cały tył pomieszczenia. 

Rozpalono ogień, gdyż wieczór przyniósł wilgoć i chłód. 

«Oby ta pogoda nie przyniosła nam deszczu» – wzdycha Piotr. 
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Kupiec zapewnia:  

«Pogoda pogorszy się pod koniec tego miesiąca. Tak jest tu wieczorem, ale 

jutro będziemy mieć słońce.» 

«To z powodu niewiast, wiesz? Nie chodzi o mnie. Ja jestem rybakiem i żyję w 

wodzie. Zapewniam cię, że wolę wodę od gór i kurzu.» 

Jezus rozmawia z niewiastami i z dwoma kuzynami. Jan z Endor i Zelota także 

Go słuchają. Tymon i Hermastes oraz Mateusz czytają zwoje Jana i dwaj 
Izraelici wyjaśniają Hermastesowi fragmenty Biblii, najtrudniejsze dla niego. 

Margcjam słucha ich z zachwytem, lecz na jego twarzy znać senność. Maria 

Alfeuszowa zauważa to i mówi: 

«Ten chłopiec jest zmęczony. Chodź, mój kochany, pójdziemy spać. Chodź, 

Elizo. Chodź, Salome. Starcom i dzieciom lepiej jest w łóżkach. Dobrze zrobicie, 
jeśli wszyscy pójdziecie [spać]. Jesteście zmęczeni.» 

Poza starszymi kobietami jednak, z wyjątkiem Marceli oraz Joanny, małżonki 

Chuzy, nikt się nie porusza. Kiedy odchodzą, po otrzymaniu błogosławieństwa, 

Mateusz szepcze: 

«Któż by mógł jeszcze niedawno temu powiedzieć tym kobietom, że będą 
musiały spać na słomie, z dala od swych domów!» 

«Nigdy tak dobrze nie spałam...» – stwierdza stanowczo Maria z Magdali. 

Marta potwierdza to samo. Piotr jednak przyznaje rację swemu towarzyszowi: 

«Mateusz ma rację. Ja też nie rozumiem i zadaję sobie pytanie, dlaczego 
Nauczyciel przyprowadził was tutaj...» 

«Ależ dlatego, że jesteśmy uczennicami!» 

«A zatem gdyby poszedł... tam gdzie są lwy, poszłybyście tam?» 

«Ależ oczywiście, Szymonie Piotrze! Wielka rzecz te kilka kroków! I blisko 

Niego!» 

«O! To wiele kroków, niewiasto, a dla kobiet nie przyzwyczajonych do tego...» 

Uczennice protestują, dlatego Piotr wzrusza ramionami i milknie. Jakub, syn 

Alfeusza, podnosząc głowę widzi tak promienny uśmiech na twarzy Jezusa, że 
pyta Go: 

«Czy zechcesz nam powiedzieć, jaki jest cel tej podróży: naszej i tych 

niewiast... i z tak nikłymi owocami, pomimo wielkiego trudu?» 

«Czy możesz rościć sobie prawo do ujrzenia teraz owoców [wyrosłych z] nasion 

złożonych na mijanych przez nas polach?» [– odpowiada mu pytaniem Jezus.] 

«Nie. Ujrzę je wiosną.» 

«Ja też ci mówię: Ujrzysz je w swoim czasie.» 

Apostołowie nic już nie mówią, rozbrzmiewa natomiast srebrzysty głos Maryi: 

«Mój Synu, dziś rozmawiałyśmy o tym, co powiedziałeś w Ramot. Każda z nas 

miała odmienne wrażenia i różne myśli. Czy mógłbyś nam przedstawić Swą 

myśl? Ja powiedziałam, że lepiej było zapytać Cię od razu, ale rozmawiałeś z 
Janem z Endor.» 
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«Właściwie to ja wywołałam to pytanie [– tłumaczy się Syntyka.] – Jestem 

biedną poganką i brak mi wspaniałych świateł waszej wiary. Musicie mi 
wybaczyć...»  

«Ja jednak chciałabym mieć twoją duszę, moja siostro!» – mówi z przejęciem 

Maria z Magdali i, jak zawsze żywiołowa, całuje ją, trzymając ją mocno 

przyciśniętą do siebie ramieniem. Wspaniała w swym pięknie [Magdalena] 

wydaje się oświetlać sobą nędzną norę i przydawać jej bogactwa okazałej 

siedziby. Greczynka siedząca tuż przy niej wygląda całkiem inaczej: to 

wyjątkowa osoba, wprowadzająca nutę zamyślenia. Krzyk miłości wydaje się 

wciąż wydobywać z miłującej gorąco Marii. Dziewica zaś jest Wieczną 

Adorującą. Z profilem bardzo wyraźnie odbijającym się od ciemnego muru siedzi 

ze Swym łagodnym obliczem podniesionym ku Synowi, ze złożonymi rękoma, 

jakby się modliła. Zuzanna siedzi w półcieniu, w kącie, i zasypia. Marta zaś 

korzysta ze światła ogniska, żeby przyczepić sprzączki do małej szaty 

Margcjama. Jest aktywna, choć i ona odczuwa zmęczenie. [Wciąż pamięta] o 
potrzebach bliźniego. 

Jezus mówi do Syntyki: 

«Nie myślałaś o niczym smutnym. Słyszałem, jak się śmiałaś.» 

«Tak, z powodu chłopca, który szybko rozwiązał problem słowami: “Ja chcę 

przejść [do tamtego życia] dopiero wtedy, gdy Jezus tam powróci. Jeśli jednak 

ty chcesz wszystko wiedzieć, idź na drugi świat, a potem wróć, żeby nam 

powiedzieć, o ile sobie [coś] przypomnisz”...» 

Wszystkie niewiasty jeszcze się śmieją i mówią, że Syntyka prosiła Maryję o 

wyjaśnienie tego, czego dobrze nie zrozumiała: o wspomnieniu zachowywanym 

przez dusze. Wyjaśnia to pewne możliwości posiadania przez pogan 
niewyraźnych wspomnień Prawdy. [Syntyka mówi:] 

«Ja powiedziałam: “Być może potwierdza to teorię o reinkarnacji, w którą 

wierzy wielu pogan?”. Ale Twoja Matka, Nauczycielu, wyjaśniła mi, że Ty uczysz 
czegoś innego. Zechciej mi to teraz wyjaśnić, mój Panie.» 

«Posłuchaj. Duchy posiadają samoistne wspomnienie Prawdy. Jednak nie 

powinnaś z tego powodu sądzić, iż dowodzi to naszego wielokrotnego życia [na 

ziemi]. Zostałaś już dostatecznie pouczona, żeby wiedzieć, w jaki sposób 

człowiek został stworzony, jak zgrzeszył i jak został ukarany. Wyjaśniono ci, jak 

w człowieka - zwierzę Bóg wcielił jedyną duszę. Jest ona stwarzana [z nicości] 

za każdym razem i nigdy nie jest używana do kolejnych wcieleń. Ta pewność 

powinna zniweczyć [w tobie błędne rozumienie] Mojego twierdzenia o 

posiadaniu wspomnień przez dusze. Powinno [się tak stać przez porównanie] z 

jakąkolwiek istotą, która nie jest człowiekiem wyposażonym w duszę stworzoną 
przez Boga.  

Otóż zwierzę, które rodzi się jeden raz, nie może sobie o niczym przypomnieć. Człowiek zaś może sobie 

przypomnieć, choć także rodzi się tylko jeden raz. Ma wspomnienia dzięki temu, co jest w nim najlepsze: 

dzięki duszy. Skąd pochodzi dusza? Każda ludzka dusza? Od Boga. Kim jest Bóg? Duchem bardzo 

inteligentnym, bardzo potężnym, doskonałym. Ten cudowny byt, którym jest dusza, byt stworzony przez 

Boga – aby dać człowiekowi Jego obraz i podobieństwo, jako wyraźny ślad Jego Najświętszego Ojcostwa – 

posiada dary właściwe Temu, który ją stwarza. Jest ona zatem inteligentna, duchowa, wolna, bezcielesna 

jak Ojciec, który ją stworzył. Wychodzi doskonała z Boskiej myśli i w chwili jej stworzenia jest podobna 

przez tysięczną część chwili do [duszy] pierwszego człowieka. To doskonałość pojmująca Prawdę, wskutek 

udzielonego jej darmowego daru. Przez tysięczną część chwili... Potem uformowaną już [duszę] rani grzech 

pierworodny. Żebyś lepiej zrozumiała, powiem, że to jest tak, jakby Bóg nosił [w łonie] stwarzaną przez 

Siebie duszę. Stworzoną zaś [istotę], kiedy się rodzi, rani niezatarty znak. Rozumiesz Mnie?» 
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«Tak, dopóki jest w myśli, dopóty jest doskonała. Tysięczna chwili to ta 

stwarzająca myśl. Potem myśl zamienia się w [stworzony] byt, a ten byt jest 
poddany prawu wywołanemu przez Grzech [pierworodny].» 

«Dobrze odpowiedziałaś. Dusza wciela się więc w ciało ludzkie i – w tajemnicy 

swego duchowego bytu – przynosi ze sobą ten ukryty klejnot: wspomnienie 

Istoty Stwórcy, czyli Prawdy. Dziecko rodzi się. Może stać się kimś dobrym, 

najlepszym, ale i przewrotnym. Wszystkim może się stać, bo jest wolne w 

decyzjach. Posługa aniołów rzuca swe światła na jego “wspomnienia”, a siewca 

zasadzek – swe ciemności. W miarę jak człowiek pragnie świateł – a dzięki 

temu i coraz większej cnoty, czyniąc duszę panią swego bytu – powiększa się w 

niej zdolność przypominania sobie, jakby cnota czyniła coraz subtelniejszym 

mur oddzielający dusze od Boga. Dlatego właśnie ludzie cnotliwi ze wszystkich 

krain przeczuwają Prawdę. [Odczuwają ją jednak] niedoskonale, gdyż są 

przytłumieni przez sprzeczne doktryny lub śmiertelną niewiedzę. [Odczuwają 

ją] jednak dostatecznie, żeby dostarczyć stronic [księgi potrzebnej] do 

moralnego uformowania ludów, do których należą. Zrozumiałaś? Czy cię 
przekonałem?» 

«Tak. Z tego wniosek, że religia cnót praktykowanych heroicznie przygotowuje 

duszę na [przyjęcie] prawdziwej Religii i na poznanie Boga.» 

«Tak dokładnie jest. A teraz idź odpocząć i bądź błogosławiona. I Ty także, 

Mamo, i wy, siostry i uczniowie. Niech pokój Boży będzie nad waszym 
odpoczynkiem.» 

155. W DRODZE DO BOZRY 

Napisane 30 września 1945. A, 6602-6609 

Kupiec miał rację. Nie mogłoby być piękniejszego dnia danego podróżującym w 

październiku. Po rozproszeniu się mgieł, które zakrywały pola, jakby natura 

chciała rozciągnąć zasłonę nad snem roślin w nocy, pola ukazują się teraz we 

wspaniałej rozciągłości upraw. Ogrzewa je słońce. Wydaje się, że mgły skupiły 

się, żeby otoczyć przezroczystą pianą dalekie szczyty, dla złagodzenia ich 
jeszcze bardziej pod pogodnym niebem. 

«Co to za góry? Czy to te, które mamy przejść?» – pyta z niepokojem Piotr. 

«Nie, nie. To góry Auran. My pozostaniemy na równinie, a nie w tych górach. 

Wieczorem będziemy w Bozrze Auranickiej. To piękne i dobre miasto. Dużo się 

tam handluje» – zapewnia kupiec. Chwali je ten, który zawsze u podstaw 
piękna jakiegoś miejsca widzi pomyślny [rozwój] handlu.  

Jezus jest cały czas sam, z tyłu, jak zawsze kiedy pragnie odosobnienia. 

Margcjam ogląda się wiele razy, żeby na Niego spojrzeć. Potem nie wytrzymuje 

już, opuszcza Piotra i Jana, syna Zebedeusza, siada na skraju drogi, na 

kamieniu, który z pewnością jest rzymskim znakiem wojskowym. Czeka. Kiedy 

Jezus jest na Jego wysokości, chłopiec wstaje nic nie mówiąc. Idzie u boku 

Jezusa, pozostając nieco z tyłu, żeby Mu nie przeszkadzać nawet swym 

widokiem. Obserwuje Go, obserwuje... Przygląda Mu się cały czas, aż wreszcie 

Jezus odwraca się, porzucając Swe rozmyślanie, bo usłyszał lekki odgłos 
kroków w tyle za Sobą. Uśmiecha się, wyciąga do niego rękę i mówi:  

«O! Margcjam! Cóż ty robisz tutaj sam?»  

«Patrzyłem na Ciebie. Już od wielu dni Ci się przyglądam. Wszyscy mają oczy, 

ale nie wszyscy widzą to samo. Ja widziałem, że bardzo często idziesz sam, 

sam... W pierwszych dniach sądziłem, że byłeś czymś urażony. Ale potem 
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ujrzałem, że robisz to zawsze o tej samej porze i że Matka, która Cię zawsze 

pociesza, gdy jesteś smutny, nic nie mówi, kiedy masz to [zamyślone] oblicze. A 

nawet, przeciwnie, jeśli rozmawia, to wtedy milknie i także się skupia. Ja to 

widzę, wiesz? Bo ja się wam cały czas przyglądam, Tobie i Jej, żeby robić to, co 

wy robicie. Pytałem apostołów, co robisz, bo z pewnością coś robisz. Oni mi 

odpowiedzieli: “Modli się”. A ja zapytałem: “Co On mówi?” Nikt mi nie 

odpowiedział, bo tego nie wiedzą. Od lat są z Tobą, a nie wiedzą tego. Dziś cały 

czas patrzyłem na Ciebie, kiedy widziałem, że przybierasz ten wyraz twarzy. 

Przyglądałem Ci się, kiedy się modliłeś. Ale nie zawsze masz takie samo oblicze. 

Patrzyłeś na rzeczy takim spojrzeniem, które – tak myślę – podnosiło je z 

mroków bardziej niż słońce. Na rzeczy i ludzi... Potem patrzyłeś na niebo i 

miałeś twarz taką, jak w chwilach, gdy przy stole ofiarowujesz chleb. Później, 

kiedy przechodziliśmy przez tę osadę, poszedłeś sam do tyłu i wydawałeś mi się 

jak ojciec, tak skwapliwie wypowiadałeś, przechodząc, dobre słowa do biednych 

tej osady. Jednemu z nich powiedziałeś: “Wytrwaj cierpliwie, gdyż wkrótce 

przyniosę ci ulgę i ulżę także tym, którzy są jak ty”. To był niewolnik tej bestii, 

która wypuściła przeciw nam psy. Potem, kiedy przygotowywano posiłek, 

patrzyłeś na nas oczyma dobroci, będącej samą miłością. Wyglądałeś jak 

matka... Ale teraz Twoja twarz miała wyraz boleści... O czym myślisz, Jezu, w 

tej chwili, że jesteś taki [smutny]?... Także czasem wieczorem, kiedy nie śpię, 

widzę, że stajesz się bardzo poważny. Powiedz mi, jak się modlisz? Dlaczego się 
modlisz?» 

«Oczywiście, powiem ci. Dzięki temu będziesz się modlił ze Mną. Dzień został 

dany przez Boga, każdy, ten promienny jak dzisiejszy i ten mroczny... Dzień i 

noc. To dar: żyć i posiadać światło. To droga uświęcenia: sposób, w jaki żyjemy. 

Prawda? Trzeba zatem uświęcać chwile całego dnia, dla wytrwania w świętości i 

dla zachowania w naszym sercu [pamięci o] obecności Najwyższego i Jego 
dobroci. Przez to równocześnie nie pozwalamy demonowi zbliżyć się do nas.  

Spójrz na ptaki. Przy pierwszym promieniu słońca śpiewają, błogosławiąc 

światło. My też powinniśmy błogosławić światło będące darem Boga. 

[Powinniśmy] błogosławić Boga, który nam je daje i który jest Światłością. 

[Mamy] pragnąć Go od pierwszego brzasku poranka, jakby [po to, żeby] 

umieścić świetlaną pieczęć, nutę światła, nad całym nadchodzącym dniem, żeby 

cały był świetlisty i święty. [Powinniśmy] połączyć się z całym stworzeniem, 

żeby śpiewać “hosanna” Stwórcy. Potem, gdy mijają godziny, w miarę 

przemijania prowadzą nas do spostrzeżenia, ile jest na świecie bólu i niewiedzy. 

[Powinniśmy więc] modlić się dalej, żeby ulżyć bólowi i rozproszyć niewiedzę, 

żeby Bóg był znany, kochany, żeby modlili się do Niego wszyscy ludzie. Jeśli 

bowiem poznają Boga, będą mieć pociechę nawet w swoich cierpieniach. A o 

szóstej godzinie [powinniśmy] modlić się o miłość w rodzinie, zakosztować tego 

daru, jakim jest jedność z tymi, którzy nas kochają. To też jest dar Boży. I 

[mamy też] modlić się, żeby pokarm nie zmienił się z czegoś użytecznego w 

grzech. A o zmierzchu [powinniśmy] modlić się, myśląc, że śmierć jest 

zmierzchem, który wszystkich czeka; modlić się, żeby zmierzch naszego dnia i 

życia zastał nas z duszą w stanie łaski. A kiedy lampy się zapalają, 

[powinniśmy] się modlić, żeby podziękować za kończący się dzień, prosić o 

opiekę i o przebaczenie, aby móc zasnąć bez obawy przed niespodziewanym 

sądem lub szturmem demona. [Trzeba] modlić się także w nocy – ale to jest dla 

tych, którzy nie są dziećmi – żeby wynagrodzić za grzechy nocne, żeby oddalić 

szatana od słabych, żeby winni zaczęli rozmyślać i odczuli skruchę oraz powzięli 

dobre postanowienia, które staną się rzeczywistością o wschodzie dnia. Tak 
właśnie i dlatego modli się sprawiedliwy przez cały dzień.» 

[Margcjam zauważa:] 
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«Ale nie odpowiedziałeś mi, dlaczego odchodzisz na bok, tak poważny i pełen 

majestatu, w godzinie nony...» 

«Dlatego... że mówię: “Niech przez Ofiarę tej godziny przyjdzie na świat Twoje 

Królestwo i niech zostaną ocaleni wszyscy, którzy wierzą w Twoje Słowo”. Ty 
też to mów...» 

«A co to za ofiara? Kadzidło, jak mówiłeś, jest ofiarowywane rano i wieczorem. 

Ofiary [są składane] o tej samej godzinie każdego dnia, na ołtarzu w Świątyni. 

Są też ofiary związane z przyrzeczeniami oraz przebłaganiem [za grzechy], 

składane o każdej godzinie. Godzina dziewiąta nie jest wskazana dla jakiegoś 

szczególnego obrzędu...» 

Jezus zatrzymuje się, obejmuje chłopca ramionami. Podnosi go. Trzymając go 
naprzeciw Siebie, z podniesionym obliczem mówi, jakby recytował psalm:  

«A między szóstą i dziewiątą godziną Ten, który przyszedł jako Zbawiciel i 

Odkupiciel, ten, o którym mówią prorocy, dopełni Swej Ofiary. [Uczyni to] po 

spożyciu gorzkiego chleba zdrady i udzieleniu słodkiego Chleba Życia, po 

zmiażdżeniu Siebie jak winogrona w kadzi, po napojeniu całym Sobą ludzi i 

roślin i po uczynieniu Sobie królewskiej purpury z własnej krwi, po nałożeniu 

korony oraz po przyjęciu berła. Przeniesie Swój tron na wywyższone miejsce, 

żeby Go widział Syjon, Izrael i świat. Wyniesiony w purpurowym odzieniu 

Swoich niezliczonych ran, w ciemnościach, żeby dać Światło, w śmierci, żeby 
dać Życie... Umrze o dziewiątej godzinie i świat zostanie odkupiony.» 

Margcjam patrzy na Niego, przestraszony, całkiem blady. Na jego ustach i w 

jego przerażonych oczach drżą łzy. Niepewnym głosem odzywa się: «Ale 
Zbawicielem jesteś Ty! To znaczy, że to Ty umrzesz o tej godzinie?»  

Łzy zaczynają spadać na policzki, a mała, lekko otwarta buzia pije je, czekając 

na zaprzeczenie. Jezus mówi jednak: 

«To będę Ja, mały uczniu. I to będzie również dla ciebie.» 

Chłopiec wybucha konwulsyjnym szlochem, dlatego [Jezus] tuli go do serca i 

mówi mu: «Smutno ci, że umrę?» 

«O, jesteś moją jedyną radością! Nie chcę tego! Ja... Zrób, żebym to ja umarł 

zamiast Ciebie...» 

«Ty musisz Mnie głosić na całym świecie. To ustalone. Ale posłuchaj: umrę 

radosny, bo wiem, że Mnie kochasz. A potem zmartwychwstanę. Pamiętasz 

Jonasza? On z brzucha ryby wyszedł piękniejszy, wypoczęty, silny. Ja też 

przyjdę zaraz do ciebie i powiem: “Mały Margcjamie, twoje łzy zaspokoiły Moje 

pragnienie. Twoja miłość towarzyszyła Mi aż po grób. Teraz przychodzę ci 

powiedzieć: “Bądź Moim kapłanem”. I pocałuję cię, mając jeszcze na Sobie 
zapach Raju.» 

«Ale gdzie ja będę? Nie z Piotrem? Nie z Matką?» 

«Ja cię ocalę przed piekielnymi falami tych dni. – [odpowiada Jezus] – 

Najsłabszych i najbardziej niewinnych ocalę. Z wyjątkiem jednego... 
Margcjamie, mały apostole, czy chcesz pomóc Mi modlić się za tę godzinę?» 

«O, tak, Panie! A inni?» 

«To jest tajemnica między tobą a Mną. Wielka tajemnica. Bóg bowiem lubi 

objawiać Siebie małym... Nie płacz już. Uśmiechaj się myśląc, że potem już 

nigdy nie będę cierpiał i że będę pamiętał jedynie o całej miłości ludzi, 
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począwszy od twojej... Chodź, chodź. Spójrz, jak daleko są inni. Biegnijmy, żeby 

ich dogonić.» 

Jezus stawia go na ziemi. Bierze go za rękę i zaczynają biec. Doganiają grupę. 

«Nauczycielu, co robiłeś?» 

«Wyjaśniałem Margcjamowi godziny dnia...» 

«I chłopiec płakał? Może był nieznośny, a Ty go usprawiedliwiasz z powodu 

[Swej] dobroci...» – odzywa się Piotr. 

«Nie, Szymonie. Widział, że się modliłem. Wy tego nie robiliście. Pytał Mnie o 

powody. Dałem mu je. Dziecko było wzruszone Moimi słowami. Teraz zostawcie 

go w spokoju. Idź do Mojej Matki, Margcjamie. A wy wszyscy posłuchajcie. To 
będzie i dla was dobre, gdy usłyszycie to pouczenie.» 

I Jezus wyjaśnia na nowo korzyść modlitwy w głównych godzinach dnia. Nie 

wyjaśnia jednak godziny nony. Na koniec mówi: 

«Być w jedności z Bogiem to mieć Go obecnym [w umyśle] w każdej chwili, 

żeby Go wychwalać i wzywać. Róbcie tak, a poczynicie postępy w życiu 
duchowym.» 

Bozra jest już blisko. Leży na równinie. Wydaje się [z daleka] wielka i piękna ze 

swymi murami i wieżami. Zapadający wieczór gasi barwy murów domów i pól, 

nadając im kolor szaroliliowy, pełen tęsknoty. Kontury zacierają się, a beczenie 

owiec i chrząkanie świń, zamkniętych w obrębie murów, przerywa ciszę wioski. 

Cisza znika wtedy, gdy – po przejściu przez bramę – karawana wchodzi w 

labirynt uliczek. Rozczarowują one tych, którzy – patrząc z zewnątrz – oceniali 

miasto jako piękne. Głosy, przykre zapachy i... smród odczuwany w krętych 

uliczkach towarzyszy podróżnym aż do placu, z pewnością targowiska, gdzie 

znajduje się gospoda. Tak więc przybyli do Bozry. 

156. W BOZRZE 

Napisane 1 października 1945. A, 6609-6616 

Bozra, albo z powodu pory roku, albo dlatego że jest zamknięta w swych 

uliczkach, ukazuje się rano cała we mgle. Zamglona i brudna. Apostołowie – 

powróciwszy z zakupów, dokonanych na targu – rozmawiają ze sobą. 

Organizacja gospod w tej epoce i w tym mieście jest tak zacofana, że każdy 

musi zajmować się swoim pożywieniem. Rozumie się, że oberżyści nie chcą 

darować nikomu ani okruszyny. Ograniczają się do pieczenia tego, co klienci im 

przynoszą. Miejmy nadzieję, że nie zabierają z tego swej części, tym bardziej, że 

kupują dla klienta lub sprzedają mu żywność, jaką posiadają w zapasie, 

wykonując przy tej okazji zawód rzeźnika na biednych barankach 

przeznaczonych na pieczeń. 

To, że trzeba kupować u oberżysty, nie podoba się Piotrowi i teraz dochodzi do 

wymiany zdań pomiędzy apostołem i właścicielem oberży. Ma on twarz zbója i 

nie powstrzymuje się przed znieważaniem apostoła, traktując go jako 

“Galilejczyka”. Ten zaś odcina się, pokazując mu prosiaka, którego oberżysta 
poderżnął dla przypadkowych klientów: 

«Ja – Galilejczyk, a ty – pogańskie prosię. W twoim śmierdzącym zajeździe nie 

zostałbym ani jednej godziny, gdybym tu był panem. Złodziej i...»  
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Dodaje jeszcze jedno określenie... bardziej wymowne, którego jednak nie 

zapisuję. Wnioskuję z tego, że Bozrę i Galilejczyków dzieli jeden z licznych 

antagonizmów regionalnych i religijnych, których pełen był Izrael, a raczej 
Palestyna. 

Oberżysta krzyczy jeszcze głośniej: 

«Gdybyś nie był z Nazarejczykiem, którego cenię wyżej niż waszych 

odrażających faryzeuszów, nienawidzących Go bez powodu, obmyłbym ci twarz 

krwią tej świni. Wtedy musiałbyś się stąd wynieść, bo poszedłbyś się umyć. Ale 

Jego szanuję, bo nie da się zaprzeczyć Jego mocy. I mówię ci, że jesteście 

grzesznikami, mimo wszystkich waszych historii. My więcej jesteśmy warci od 

was. My nie zastawiamy sideł, my nie jesteśmy zdrajcami. Wy, fujjj!!!... Rasa 

zdrajców niesprawiedliwych i zbrodniarzy. Wy nie szanujecie nawet tych 
nielicznych świętych, jakich macie pośród was.» 

«Kto jest zdrajcą? My? Ach! Niech Niebo sprawi, że teraz...» – Piotr jest 

rozwścieczony i niemal dochodzi do rękoczynów, kiedy jego brat i Jakub 

powstrzymują go. Interweniuje też Szymon Zelota wraz z Mateuszem. Jednak w 

opadnięciu gniewu głos Jezusa pomaga bardziej niż ich ingerencja. Ukazuje się 
we drzwiach i mówi: «A teraz zamilknij, Szymonie, i ty także, mężu.» 

«Panie, ten oberżysta mnie znieważył i groził mi jako pierwszy...» 

«Nazarejczyku, to on obraził mnie jako pierwszy!» 

Ja, on... on, ja... – wzajemnie oskarżają się o winę. Jezus podchodzi, poważny i 

spokojny. [Mówi:] 

«Obydwaj nie macie racji. A ty, Szymonie, bardziej niż on. Ty bowiem znasz 

naukę o miłości, przebaczeniu, łagodności, cierpliwości, braterstwie. Aby nie 

być dręczonym jako Galilejczyk, trzeba zasłużyć sobie na szacunek jako święty. 

A ty, mężu, jeśli czujesz się lepszy od innych, błogosław za to Boga i bądź godny 

stania się jeszcze lepszym. A przede wszystkim nie plam swej duszy kłamliwymi 
oskarżeniami. Moi apostołowie nie są ani zdrajcami, ani [ludźmi] podstępnymi.» 

«Jesteś tego pewien, Nazarejczyku? Dlaczego więc ci czterej przyszli pytać 

mnie o to, czy przyszedłeś, z kim byłeś i o tyle [innych] rzeczy?» 

«Co? Co? Kto? Gdzie oni są?»  

Apostołowie otaczają go, zapominając, że podchodzą do człowieka pokrytego 

świńską krwią, co przedtem przerażało ich i sprawiało, że zachowywali 
odpowiednią odległość. 

«Odejdźcie do swych zajęć. A ty, Mizasie, zostań.» 

Apostołowie odchodzą do pomieszczenia, z którego wyszedł Jezus. Na podwórzu 

zostaje sam Jezus i oberżysta. Stoją naprzeciw siebie. O kilka kroków od Jezusa 

stoi kupiec, przyglądając się ze zdziwieniem tej scenie. 

«Odpowiedz, mężu, szczerze. I wybacz, że krew rozsierdziła język jednego z 

Moich uczniów. Kim byli ci czterej i co mówili?» 

«Kim są, nie wiem dokładnie, lecz z pewnością byli to uczeni w Piśmie i 

faryzeusze z drugiej strony [Jordanu]. Kto ich tu przyprowadził, tego nie wiem. 

Nigdy ich nie widziałem. Lecz dobrze są powiadomieni o tym, co Ciebie dotyczy. 

Wiedzą, skąd idziesz, dokąd idziesz, z kim jesteś. Chcieli, żebym to potwierdził. 

Nie. Byłbym łajdakiem. Znam mój zawód. Nie znam nikogo, nic nie widzę, nic 

nie wiem. Oczywiście – dla innych. Dla siebie... wiem o wszystkim. Ale po co 
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miałbym mówić innym to, co wiem, a szczególnie tym obłudnikom? Jestem 

łajdakiem? Tak. Czasem oddaję przysługę złodziejom. Ty wiesz o tym dobrze... 

Ale nie potrafiłbym skraść Ci lub choćby usiłować pozbawić Cię wolności, czci, 

życia. A oni... Nie byłbym już Faraszem, synem Tolomesza, jeśli nie jest prawdą 

to, co mówię... Oni czyhają na Ciebie, żeby Ci wyrządzić krzywdę. Kto ich 

posyła? Może ktoś z Perei lub z Dekapolu? Może ktoś z Trachonitis lub z 

Gaulanitis, lub z Auranitis? Nie. My albo Cię nie znamy, albo – jeśli Cię znamy – 

szanujemy Cię jako sprawiedliwego, o ile nie wierzymy w Ciebie jako w 

świętego. Któż zatem ich przysłał? Ktoś z Twojej strony i być może jeden z 
Twoich przyjaciół, gdyż oni wiedzą zbyt wiele...» 

«Łatwo dowiedzieć się o mojej karawanie...» – stwierdza Mizas. 

«Nie, kupcze, nie o tobie [chcieli wiedzieć], lecz o innych, którzy są z Jezusem. 

Ja nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nie widzę i nie chcę widzieć. Jednak mówię ci: 

jeśli wiesz, że zawiniłeś, napraw. Jeśli wiesz, że jesteś zdradzany, zapobiegnij 
temu.» 

«Nie ma winy, mężu, nie ma zdrady. Jest jedynie Izrael, który Mnie nie rozumie. 

A skąd ty Mnie znasz?» 

«Dzięki pewnemu chłopcu. To urwis, o którym mówiono w Bozrze i w Arbeli. Tu, 

ponieważ to tu grzeszył... a tam, bo odbierał cześć swej rodzinie. Potem się 

nawrócił. Stał się bardziej szlachetny od sprawiedliwego i teraz przechodził tu z 

Twoimi uczniami, on także jako uczeń. Oczekuje Ciebie w Arbeli, żeby oddać Ci 

hołd ze swoim ojcem i matką. I opowiada wszystkim, że Ty zmieniłeś jego serce 

dzięki modlitwie jego matki. To Filip, syn Jakuba. Jeśli kiedykolwiek ta okolica 

stanie się święta, to jego zasługą będzie, że się uświęciła. A jeśli jest w Bozrze 
ktoś, kto w Ciebie wierzy, to dzięki niemu.» 

«Gdzie są teraz uczeni w Piśmie, którzy tu przybyli?» 

«Nie wiem. Odeszli, bo powiedziałem im, że nie ma dla nich miejsca. Miejsce 

było, ale nie chciałem, żeby węże spały obok gołębia. Są w okolicy, to pewne. 
Uważaj...» 

«Dziękuję ci, mężu. Jak się nazywasz?» 

«Farasz. Spełniłem swój obowiązek. Pamiętaj o mnie.» 

«Dobrze. A ty pamiętaj o Bogu i przebacz Mojemu Szymonowi. Wielka miłość do 

Mnie czasem go zaślepia.» 

«[Nie stało się] nic złego, ja też go obraziłem... Bolało mnie słuchanie, jak ktoś 

mnie znieważa. Ty nie znieważasz...» 

Jezus wzdycha, potem mówi: 

«Czy zechcesz pomóc Nazarejczykowi?» 

«Jeśli mogę...» 

«Chętnie przemówiłbym na tym podwórzu...» 

«Pozwolę Ci mówić. Kiedy?» 

«Między szóstą a dziewiątą godziną.» 

«Idź spokojnie, dokąd chcesz. Bozra dowie się, że będziesz mówił. Ja o tym 

pomyślę.» 



 748 

«Bóg ci odpłaci...» [– mówi] Jezus i uśmiecha się do niego tak, że to już jest 

nagrodą. Potem kieruje się ku izbie, w której był przedtem. Aleksander Mizas 
odzywa się do Niego: 

«Nauczycielu, uśmiechnij się tak i do mnie... Ja też pójdę powiedzieć 

mieszkańcom, żeby przyszli słuchać przemawiającej Dobroci. Znam tu wielu.»  

«I tobie niech Bóg da nagrodę.» 

I Jezus uśmiecha się do niego, i wchodzi do izby. Niewiasty znajdują się wokół 

Maryi mającej zasmucone oblicze. Wstaje natychmiast i idzie ku Swemu Synowi. 

Nie odzywa się, lecz wszystko w Niej jest pytaniem. Jezus uśmiecha się do 
Matki i odpowiada Jej, mówiąc do wszystkich: 

«Bądźcie wolni o szóstej godzinie. Będę tu przemawiać do ludzi. W oczekiwaniu 

na to idźcie – z wyjątkiem Szymona Piotra, Jana i Hermastesa – zapowiadajcie 
Mnie i rozdzielajcie liczne jałmużny.» 

Apostołowie odchodzą. Piotr podchodzi wolno do Jezusa, który stoi przy 

niewiastach, i pyta: «A dlaczego nie ja?» 

«Kiedy jest się zbyt impulsywnym, pozostaje się w domu. Szymonie, Szymonie! 

Kiedy będziesz umiał odnosić się z miłością do bliźniego? Na razie [twoja miłość 

jest] jak zapalony płomień, ale tylko dla Mnie... jak ostrze proste i ostre, lecz 
jedynie dla Mnie... Bądź łagodny, Szymonie, synu Jony.» 

«Masz rację, Panie. Już Twoja Matka udzieliła mi nagany, jak Ona potrafi: nie 

zadając bólu. Lecz Jej wyrzut głęboko mnie poruszył. A jednak... Ty też zrób mi 

wymówki, ale... potem nie patrz już na mnie tym smutnym spojrzeniem.» 

«Bądź dobry. Bądź dobry... Syntyko, chciałbym szczególnie z tobą porozmawiać. 
Wejdź na taras. Chodź i Ty, Moja Matko...» 

Na prymitywnym tarasie, który okrywa skrzydło budynku, w cieple słonecznych 

promieni, Jezus powoli przechadza się pomiędzy Maryją a Greczynką i mówi: 

«Jutro na jakiś czas się rozdzielimy. W pobliżu Arbeli wy, niewiasty, w 

towarzystwie Jana z Endor, pójdziecie w kierunku Morza Galilejskiego, idąc 

razem aż do Nazaretu. Żeby was jednak nie posyłać tylko z nieco niesprawnym 

mężczyzną, będą wam towarzyszyć Moi bracia i Szymon Piotr. Przewiduję, że 

pojawią się sprzeciwy wobec tego rozdzielenia, ale posłuszeństwo jest cnotą 

sprawiedliwego. Kiedy będziecie przechodzić przez ziemie, których Chuza 

strzeże w imieniu Heroda, Joanna otrzyma eskortę na resztę drogi. Wtedy 

odeślecie synów Alfeusza i Szymona Piotra. Ale oto powód, dla którego kazałem 

ci tu przyjść, Syntyko. Chcę ci powiedzieć, że postanowiłem, abyś przez jakiś 

czas przebywała w domu Mojej Matki. Ona już o tym wie. Będzie z tobą Jan z 

Endor i Margcjam. Pozostańcie tam chętnie i wzrastajcie coraz bardziej w 

Mądrości. Chcę, żebyś roztoczyła wielką opiekę nad biednym Janem. Nie mówię 

tego Mojej Matce, bo Ona nie potrzebuje rad. Ty potrafisz zrozumieć Jana i 

ulitować się nad nim. On zaś może dać ci wiele dobra, bo jest doświadczonym 

nauczycielem. Potem Ja przyjdę. O, wkrótce! I często będziemy się widywać. 

Mam nadzieję znajdować cię coraz bardziej umocnioną w mądrości i Prawdzie. 

Błogosławię cię, Syntyko, szczególnie. Tym razem to Moje pożegnanie z tobą. W 

Nazarecie znajdziesz miłość i nienawiść, jak wszędzie. Ale w Moim domu 
znajdziesz pokój. Zawsze.» [– zapewnia Jezus. Syntyka odpowiada:] 

«Nazaret mnie nie pozna i ja go nie będę znała. Będę żyła karmiąc się Prawdą i 

świat będzie dla mnie niczym, Panie.» 
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«To dobrze. Możesz odejść, Syntyko. Na razie zachowaj milczenie...» 

[Po odejściu Syntyki Jezus mówi do Maryi:] 

«Matko, Ty wiesz... Powierzam Ci Moje najdroższe perły. Kiedy jesteśmy w 

spokoju, razem, Mamo, spraw, niech Jezus zazna pociechy dzięki Twym 
pieszczotom...» 

«Ileż nienawiści, Mój Synu!» 

«Ileż miłości!» 

«Ileż goryczy, Jezu umiłowany!» 

«Ileż słodyczy!» 

«Ileż niezrozumienia, Mój Synu!» 

«Ileż zrozumienia, Mamo!» 

«O! Mój Skarbie! Synu kochany!» 

«Mamo! Radości Boga i Moja! Mamo!» 

Całują się i potem trwają tak jedno obok drugiego, na kamiennej ławie, która 

stoi przy murku na tarasie. Jezus, chroniący i kochający, trzyma Swą Matkę w 

objęciach. Ona zaś złożyła głowę na ramieniu Swego Syna, dłonie – w Jego 

dłoni... Szczęśliwi... Świat jest tak daleko... Ukryli się za falami miłości i 
wierności... 

157. MOWA I CUDA W BOZRZE 
Napisane 2 października 1945. A, 6616-6630 

...I świat jest też tak blisko ze swymi falami nienawiści, zdrady, bólu, potrzeb, 

ciekawości. Przychodzą one jak fale morza do portu, zamrzeć tutaj, na dziedzicu 

gospody w Bozrze [Auranickiej]. Gospodarz – o sercu lepszym niż wskazywało 

jego oblicze – z szacunku [dla Jezusa] wysprzątał dziedziniec z odchodów i 

śmieci. Jest tu wielu ludzi z tego miejsca lub z innych rejonów, ale jednak z 

okolicy, oraz wiele osób, które przybyły z daleka. Z ich rozmów wnioskuję, że są 

znad brzegów jeziora lub zza jeziora. W rozmowach mieszających się w 

oczekiwaniu na Jezusa można wychwycić nazwy wiosek i świadectwa boleści.... 

Gadara, Hippos, Gergesa, Gamala, Afek, Nain, Endor, Jizreel, Magdala i 

Korozain... Słychać kolejno [te nazwy] wymawiane przez ludzi. Wraz z nimi 
wyjaśniają przyczyny, które skłoniły ich do przybycia tu z tak daleka. 

«Kiedy dowiedziałem się, że On szedł przez kraj za Jordanem, zniechęciłem się. 

Już miałem wrócić do Jizreel, ale uczniowie przybyli i powiedzieli nam, 

oczekującym w Kafarnaum: “W tym czasie On jest z pewnością za Gerazą. Nie 

tracąc czasu idźcie do Bozry lub Arbeli”. I przyszedłem z nimi...» 

«Ja, idąc z Gadary, ujrzałem przechodzących faryzeuszy. Pytali, czy Jezus z 

Nazaretu był w okolicy. Mam chorą małżonkę. Przyłączyłem się do nich. Potem, 

wczoraj wieczorem w Arbeli, dowiedziałem się, że przybył najpierw do Bozry. 
Przyszedłem więc tutaj...» 

«Ja przychodzę z Gamali z powodu tego dziecka. Kopnęła je wściekła krowa. 

Zostało takie...» – [mówi ktoś] i pokazuje dziecko całkiem zesztywniałe, nie 
potrafiące poruszyć swobodnie nawet ramieniem. 
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«Ja nie mogłam przyprowadzić mojego [chorego]. Przychodzę z Mageddo. Jak 

myślicie, uzdrowi mi go z tego miejsca?» - pyta jęcząc niewiasta o czerwonej od 
płaczu twarzy. 

«Ależ trzeba chorego!» 

«Nie. Wystarczy mieć wiarę.» 

«Nie. Jeśli nie nałoży rąk, nie ma uzdrowienia. To czynią też Jego uczniowie.» 

«Na nic przeszłaś ten szmat drogi, niewiasto!» 

Kobieta zaczyna płakać i mówi: «O! Jakże jestem nieszczęśliwa! Zostawiłam go 

niemal umierającego, mając nadzieję... On go nie uzdrowi, a ja nie pocieszę go 

w chwili śmierci...» 

Inna kobieta ją pociesza: «Nie wierz im, niewiasto. Ja przychodzę Mu 

podziękować, bo dokonał dla mnie cudu, nie opuszczając góry, na której 

przemawiał.» 

«Na co choruje twoje dziecko?» [– pyta ktoś.] 

«Nie dziecko, lecz mój mąż. Stał się szalony...» 

Dwie niewiasty kontynuują rozmowę przyciszonymi głosami. 

«To prawda. Nawet matka z Arbeli wyprosiła ocalenie dla syna, a Nauczyciel 
wcale go nie widział» – mówi ktoś z Arbeli i rozmawia dalej z sąsiadami. 

«Przejście, na litość! Przejście!» - wołają ludzie niosący całkiem zakryte nosze. 

Tłum się rozstępuje i przepuszcza [niosących] cierpiący załadunek na noszach. 

Udają się w głąb [podwórza], niemal za stertę słomy. Nie wiem, kto leży na 
noszach: mężczyzna czy niewiasta? 

Przychodzi też dwóch faryzeuszy napuszonych i zadbanych, wyjątkowo 

pysznych. Atakują biednego oberżystę, jakby byli dwoma szaleńcami. Krzyczą: 

«Przeklęty kłamco! Dlaczego powiedziałeś nam, że Go tu nie ma? Jesteś Jego 

wspólnikiem? Tak sobie drwisz z nas, świętych Izraela, a sprzyjasz... Komu? Cóż 
Ty o Nim wiesz? Kim On jest dla ciebie?» 

«Kim On jest? [– odpowiada oberżysta –] Tym, kim wy nie jesteście. Ale nie 

kłamałem. Przyszedł krótko po waszym przybyciu. On się nie ukrywał i ja Go nie 

ukrywam. A ponieważ ja tu jestem panem mówię wam w tej chwili: “Opuśćcie 

mój dom!”. Tu nie znieważa się Nazarejczyka. Rozumiecie? A A jeśli nie 

pojmujecie słów, mogę do was przemówić gestami, do was, szakale!» 

Dobrze zbudowany oberżysta wydaje się zdecydowany działać, więc dwaj 

faryzeusze zmieniają ton i płaszczą się jak dwa psy zagrożone uderzeniem 
pejcza. 

«Ależ szukaliśmy Go, żeby Mu oddać hołd! Cóż ty myślisz? Rozwścieczyła nas 

myśl, że z twojej winy Go nie ujrzymy. My przecież wiemy, kim On jest. To 

Mesjasz, święty i błogosławiony. Nie jesteśmy godni spojrzeć w Jego kierunku. 

My – proch, a On – chwała Izraela. Zaprowadź nas do Niego. Nasze serca płoną 

z pragnienia usłyszenia Jego słów.» 

Oberżysta zwraca im daną mu monetę i odpowiada: 
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«O! Masz więc! Jakże mogłem pomyśleć, że jest inaczej, ja, który znam sławę 

sprawiedliwości faryzejskiej?! Oczywiście, przyszliście Go uwielbić! Płoniecie 

tym pragnieniem! Idę Mu to powiedzieć. Ja tam idę... Nie, na szatana!.. Nie idź 

za mną! Ty też nie... W przeciwnym razie tak trzasnę wami o siebie, stare 

trujące mumie, że jeden w drugiego wejdziecie. Tu zostańcie. Ty - tutaj, gdzie 

cię zostawiam. A ty - tam. Żałuję, że nie mogę was wbić w ziemię aż po szyję. 
Służylibyście mi za słupki do przywiązywania świń, które mam zabić.» 

I dołączając czyn do słowa, chwyta pod pachą najpierw szczuplejszego 

faryzeusza. Podnosi go i stawia na ziemi tak gwałtownie, że gdyby grunt nie był 

tak twardy wbiłby się w niego co najmniej po kostki. Ziemia jednak jest twarda i 

– po silnym zachwianiu się - mężczyzna zastyga, stojąc jak kukła. Potem 

oberżysta bierze się za drugiego i, choć jest on raczej otyły, podnosi go i stawia 

z takim samym impetem. Ponieważ faryzeusz się przeciwstawia i szamocze, 

zamiast stać prosto, ciska nim o ziemię i sadza. To prawdziwa góra ciała i 

sukna... I odchodzi, wypowiadając przekleństwo, które tonie w lamentach 
dwóch [faryzeuszy] i wybuchach śmiechu wielu ludzi. 

Idzie na korytarz, przechodzi przez małe podwórze, wchodzi po schodach, 

przechodzi przez taras z krużgankiem. Dochodzi do obszernego pomieszczenia, 
w którym kończy posiłek Jezus ze wszystkimi Swoimi uczniami i kupcem. 

«Przybyło dwóch z czterech faryzeuszy. Chodź zobaczyć. Na razie usadziłem ich 

na miejscu. Chcieli iść za mną, nie pozwoliłem. Teraz są na dole, na dziedzińcu, 
gdzie jest wielu chorych i jeszcze inni ludzie.» 

«Idę tam zaraz. Dziękuję, Faraszu. Możesz odejść.» 

Wszyscy wstają, lecz Jezus nakazuje uczniom i kobietom – z wyjątkiem Matki, 

Marii - [córki] Kleofasa, Zuzanny i Salome – aby pozostali tam, gdzie są. Widząc 
smutek malujący się na twarzach tych, którzy są wyłączeni, mówi: 

«Idźcie na taras. Będziecie bardzo dobrze słyszeć.» 

Wychodzi z apostołami i czterema niewiastami. Przechodzi tą samą drogą, którą 

wszedł oberżysta. Wychodzi na wielki dziedziniec. Ludzie podnoszą głowy, żeby 

widzieć. Najsprytniejsi wspinają ą się na stóg siana, na wozy, które zatrzymały 
się z boku, na brzeg zbiorników... 

Dwóch faryzeuszy idzie Mu na spotkanie, z pełnym szacunkiem. Jezus 

pozdrawia ich zwykłym tonem, jak gdyby byli Jego najwierniejszymi 

przyjaciółmi. Jednak nie zatrzymuje się, żeby odpowiedzieć na ich schlebiające 

pytania: 

«Tak was niewielu? Bez uczniów? Czyżby Cię opuścili?» 

Jezus, cały czas idąc, odpowiada poważnie: 

«Nie opuścili. Przychodzicie z Arbeli, gdzie natknęliście się na idących przede 

Mną, a w Judzie spotkaliście Judasza, syna Szymona, Tomasza, Natanaela i 
Filipa.» 

Otyły faryzeusz nie ośmiela się iść dalej za Jezusem. Zatrzymuje się nagle, cały 

czerwonjak rozżarzony węgiel. Drugi, bardziej zuchwały, nalega: 

«To prawda. Ale właśnie dowiedzieliśmy się, że byłeś z wiernymi uczniami oraz 

z niewiastami. Dziwi nas, że widzimy Cię tylko z kilkoma osobami. Chcieliśmy 

ujrzeć Twoje nowe zdobycze, żeby Ci pogratulować» - śmieje się fałszywym 
śmiechem. 
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«Moje nowe zdobycze? Oto one!» – i Jezus zatacza [ręką] półkole, wskazując 

tłumy przybyłe w większości spoza Jordanu, to znaczy z okolic, w których 

znajduje się Bozra. Potem zaś, nie zostawiając czasu faryzeuszom na 
odpowiedź, zaczyna mówić: 

«Szukali Mnie ludzie, którzy najpierw nie pytali o Mnie. Znaleźli Mnie ludzie, 

którzy przedtem Mnie nie szukali. Ja zaś narodowi, który nie wzywał Mojego 

imienia, mówię: “Oto jestem, oto Ja”. Chwała Panu, który wkłada prawdę w 

usta proroków! Zaprawdę, widząc tłum tłoczący się wokół Mnie, raduję się w 

Panu. Widzę bowiem wypełnianie się obietnic, jakie Wieczny uczynił Mi, 

wysyłając Mnie na świat. To obietnice, które Ja sam rozpaliłem – wraz z Ojcem i 

Parakletem – w myśli, w ustach, w sercu proroków. Obietnice, które znałem, 

zanim byłem Ciałem, i które zachęciły Mnie do przyjęcia ciała. I one dają Mi siłę. 

Tak. Pocieszają Mnie wbrew wszelkiej nienawiści, urazie, wątpliwości i 

kłamstwu. Szukali Mnie ci, którzy wcześniej nie pytali o Mnie. Znaleźli Mnie ci, 

którzy Mnie nie szukali. Dlaczego jednak odrzucili Mnie ci, do których 

wyciągnąłem ręce, mówiąc im: “Oto Ja”? Przecież znali Mnie, a tamci Mnie nie 
znali? A więc? Oto klucz do tej tajemnicy.  

Nie jest grzechem nie znać, grzechem jest wypierać się. I zbyt wielu tych, 

którzy o Mnie wiedzieli i do których wyciągnąłem ręce, wyparło się Mnie, 

jakbym był synem z nieprawego łoża lub złodziejem albo niszczącym szatanem. 

W swej pysze zgasili wiarę i oddalili się po ścieżkach, które nie były dobre, lecz 

kręte i grzeszne. Porzucili drogę, którą Mój głos wskazywał. Grzech jest we 

wnętrzu, na talerzach, w łożach, w sercach, w umysłach tego ludu, który Mnie 

odpycha. Widząc wszędzie odbicie swej własnej nieczystości, widzi ją nawet na 

Mnie. Jego zaś zawziętość jeszcze bardziej ją gromadzi i mówi Mi: “Oddal się, Ty 
który jesteś nieczysty”. 

Cóż więc powie Ten, który przychodzi w szatach zabarwionych czerwienią, 

piękny w Swej sukni, który kroczy w wielkości Swej mocy? Czy wypełni to, o 

czym mówi Izajasz i nie umilknie, lecz wleje w ich wnętrza to, na co zasługują? 

Nie. Trzeba najpierw, żeby tłoczył w Swej prasie całkiem sam, opuszczony przez 

wszystkich, żeby wykonać wino Odkupienia. Wino, które upaja sprawiedliwych, 

aby ich uszczęśliwić; wino, które oszołamia winnych wielkiego grzechu dla 

rozbicia na proch ich bluźnierczej potęgi. Tak. Moje wino, dojrzewające z 

godziny na godzinę w słońcu Wiecznej Miłości, będzie upadkiem i zbawieniem 

dla wielu. Tak mówi proroctwo, które jeszcze nie jest zapisane, lecz złożone 

zostało na skale bez szczelin, na której wyrosła Winorośl, dająca Wino życia 
wiecznego. 

Rozumiecie? Nie. Wy tego nie rozumiecie, o doktorzy Izraela. Nie ma [dla was] 

znaczenia, czy rozumiecie. Zstępują na was ciemności, o których Izajasz mówi: 

“Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą”. Budujecie osłonę dla 

Światła z waszej zawiści i dlatego można powiedzieć, że ciemności odepchną 
Światło i świat nie będzie chciał go poznać. 

Wy natomiast, [wierzący,] cieszcie się! Wy, którzy będąc w ciemnościach, 

potrafiliście uwierzyć zapowiedzianej wam Światłości. Wy, którzy jej 

pragnęliście, szukaliście, znaleźliście. Wesel się, o ludu wiernych, który przez 

góry, doliny, rzeki i jeziora przyszedłeś do Zbawienia, nie zważając na trud 

długiej drogi. Tak samo będzie z inną duchową drogą, która wyprowadzi z 
ciemności niewiedzy ciebie, o ludu Bozry, do światłości Mądrości. 

Ciesz się, o ludu z Auranitis! Ciesz się radością poznania. Zaiste, powiedziano w 

śpiewie Proroka też o tobie i o ludzie, który cię otacza, że wasze wielbłądy i 

dromadery będą się tłoczyć na drogach [krainy] Neftalego i Zabulona, żeby 

przyjść adorować Boga prawdziwego i żeby Jemu służyć w świętym i słodkim 
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prawie. Ono nie narzuca niczego innego – dla dania Boskiego ojcostwa i 

wiecznej szczęśliwości - oprócz zachowania dziesięciu przykazań Pańskich: 

kochać prawdziwego Boga całym sobą, kochać bliźniego jak siebie samego; 

szanować szabaty bez profanowania ich, czcić rodziców, nie zabijać, nie kraść, 

nie popełniać cudzołóstwa, nie być fałszywym w dawaniu świadectwa, nie 

pragnąć żony ani dóbr bliźniego. O! Szczęśliwi jesteście, jeśli – przychodząc z 

najdalszych stron – przewyższacie tych, którzy byli w domu Pana, lecz wyszli z 

niego, pobudzeni przez dziesięć przykazań szatana: braku miłości wobec Boga, 

miłowania siebie, zepsutego kultu, surowości wobec rodziców, pragnienia 

zabójstwa, prób kradzieży świętości bliźniego, cudzołożenia z szatanem, 

składania fałszywych świadectw, zazdroszczenia natury i misji Słowu oraz 
straszliwego grzechu, który fermentuje i dojrzewa w głębi serc, zbyt wielu serc. 

Weselcie się wy, którzy jesteście spragnieni! Weselcie się wy, którzy jesteście 

głodni! Cieszcie się wy, którzy jesteście zasmuceni! Byliście odrzuceni? Byliście 

wygnańcami? Byliście wzgardzeni? Byliście obcymi? Pójdźcie! Cieszcie się! 

Teraz to już nie jest prawdą. Ja daję wam dom, dobra, ojcowiznę, ojczyznę. Ja 

daję wam Niebo. Chodźcie za Mną: za Mną – Zbawicielem! Chodźcie za Mną – 

Odkupicielem! Chodźcie za Mną, bo jestem Życiem! Chodźcie za Mną, za Mną. Ja 

jestem Tym, któremu Ojciec nie odmawia łask! Weselcie się w Mojej miłości! 

Cieszcie się! A żebyście wiedzieli, że was kocham – o wy, którzy Mnie 

szukaliście w waszych cierpieniach, o wy, którzy wierzyliście we Mnie, jeszcze 

zanim Mnie poznaliście, żeby to był prawdziwy dzień radości - modlę się tak: 

“Ojcze! Ojcze Święty! Niech na wszystkie zranienia, choroby, rany ciał, 

niepokoje, udręki, wyrzuty sumienia, za każdym razem, gdy się rodzą, na 

wszystkich, którzy się chwieją, na tych, którzy się umacniają, niech zstąpi, o, 

niech zstąpi zbawienie, łaska, pokój! Pokój w Moje Imię! Łaska w Moje Imię! 

Zbawienie dzięki naszej wzajemnej miłości! Błogosław, o Ojcze Najświętszy! 

Zgromadź i uczyń jedno stado ze wszystkich tych rozproszonych synów, Moich i 

Twoich! Spraw, żeby tam, gdzie Ja jestem, oni także byli – jedno z Tobą, Ojcze 
Święty, z Tobą, ze Mną, z Boskim Duchem”.» 

Jezus – z rozkrzyżowanymi ramionami, z dłońmi skierowanymi ku Niebu, z 

podniesionym obliczem, z głosem brzmiącym jak srebrzysta trąba - porywa 

Swymi słowami... Trwa tak w milczeniu przez kilka minut. Potem Jego szafirowe 

oczy przestają patrzeć w Niebo. Spoglądają na obszerny dziedziniec, pełen 

ludzi, którzy wzdychają ze wzruszenia lub drżą z nadziei. Jego ręce łączą się 

jakby je chciał wyciągnąć przed Siebie. Z uśmiechem, który Go przemienia, 
wypowiada ostatnie wezwanie: 

«Radujcie się, o wy, którzy wierzycie i ufacie! Ludu cierpiących, wstań i kochaj 

Pana, twego Boga!» 

[Dokonuje się] natychmiastowe i całkowite uzdrowienie wszystkich chorych. 

Słychać srebrzysty dźwięk okrzyków, grzmot głosów wyśpiewujących 

“hosanna” Zbawicielowi. Z głębi podwórza – ciągnąc za sobą prześcieradło, 

które ją okrywało – przedziera się przez tłum niewiasta i upada do stóp Pana. 

Tłum wydaje inny okrzyk – krzyk przerażenia: «Maria, trędowata małżonka 
Joachima!» 

Ludzie uciekają we wszystkich kierunkach. 

«Nie lękajcie się! Ona jest zdrowa. Dotknięcie jej nie może wam zaszkodzić» – 

zapewnia Jezus. Potem mówi do leżącej na ziemi niewiasty: «Wstań, niewiasto. 

Twoja wielka nadzieja została nagrodzona i sprawiła, że został ci wybaczony 

brak ostrożności wobec braci. Wracaj do domu po zbawiennych 
oczyszczeniach.» 
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Niewiasta, młoda i dość piękna, wstaje płacząc. Jezus pokazuje ją tłumowi, 

który podchodzi nieco i podziwia cud, wykrzykując w zachwycie. 

«Jej mąż, który ją bardzo kochał, zbudował jej schronienie w głębi swoich ziem 

i co dnia, wieczorem, szedł do jej kryjówki. Z płaczem zanosił jej pożywienie...» 

«Rozchorowała się z powodu litości, bo opiekowała się żebrakiem, który jej nie 
powiedział, że jest trędowaty.» 

«Ale w jaki sposób dotarła tu dzielna Maria?» 

«Na tych noszach. Jak się to stało, iż nie pomyśleliśmy, że to są słudzy 

Joachima?» 

«Ryzykowali ukamienowaniem...» 

«Ich pani! Kochają ją. Ona potrafi wzbudzić miłość, bo nie kocha siebie...» 

Jezus daje znak i wszyscy się uciszają.  

«Widzicie, że miłość i dobroć prowadzą do cudu i radości. Umiejcie więc być 

dobrymi. Idź, niewiasto. Nikt cię nie skrzywdzi. Pokój niech będzie z tobą i z 
twoim domem.» 

Niewiasta, a za nią słudzy, którzy spalili nosze na środku podwórza, odchodzą. 

Za nimi podąża wiele osób. Jezus żegna tłum i po wysłuchaniu kilku osób 
odchodzi. Za Nim idzie kilka osób, które były z Nim. 

«Co za słowa, Nauczycielu!» 

«Jakże byłeś przemieniony!» 

«Co za głos!» 

«I jakie cuda!» 

«Widziałeś, jak faryzeusze uciekli?» 

«Odeszli po pierwszych słowach, czołgając się jak jaszczurki.» 

«Lud z Bozry i z innych okolic zachowa po Tobie promienne wspomnienie...» 

«Matko, a Ty co powiesz?» 

«Ja Cię, Synu, błogosławię za Mnie i za nich.» 

«Dobrze, Twoje błogosławieństwo będzie Mi towarzyszyć aż do naszego 

ponownego spotkania.» 

«Dlaczego to mówisz, Panie? Czy niewiasty nas opuszczają?» 

«Tak, Szymonie. Jutro o świcie Aleksander idzie do Aery. My pójdziemy z nim aż 

do drogi [prowadzącej do] Arbeli. Potem się rozstaniemy. I to ze smutkiem, 

wierz w to, Aleksandrze Mizasie, ty, który byłeś miłym przewodnikiem 

Pielgrzyma. Zawsze będę o tobie pamiętał, Aleksandrze...» 

Starszy [mężczyzna] jest głęboko wzruszony. Stoi naprzeciw Jezusa ze 

skrzyżowanymi na piersiach ramionami, w głębokim wschodnim pozdrowieniu, 

nieco pochylony. Słysząc te słowa, mówi: «Przede wszystkim pamiętaj o mnie, 
kiedy będziesz w Swoim Królestwie.» 
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«Pragniesz tego, Mizasie?» 

«Tak, mój Panie.» 

«Ja też pragnę od ciebie jednego.» 

«Czego, Panie? Jeśli tylko mogę, dam Ci to, nawet gdyby to była najcenniejsza 

rzecz, jaką posiadam.» 

«To jest coś najcenniejszego. To twojej duszy pragnę. Przyjdź do Mnie. 

Powiedziałem ci na początku tej podróży, że mam nadzieję udzielić ci na końcu 

daru. Tym darem jest Wiara. Czy wierzysz we Mnie, Mizasie?» 

«Wierzę, Panie.» 

«Zatem uświęć swoją duszę, żeby wiara nie była dla ciebie darem nie tylko 

bezowocnym, lecz nawet szkodliwym.» 

«Moja dusza jest stara. Jednak będę się starał uczynić ją nową. Panie, jestem 

starym grzesznikiem. Ale Ty mnie rozgrzesz i pobłogosław, bo zaczynam od 

teraz nowe życie. Wezmę ze sobą Twoje błogosławieństwo jako najlepszą 

eskortę na moją drogę ku Twemu Królestwu... Czy jeszcze kiedykolwiek się 
zobaczymy, Panie?» 

«Już nigdy na tej ziemi. Ale będziesz miał wieści o Mnie i będziesz wierzył coraz 

mocniej, bo nie pozostawię cię bez ewangelizacji. Żegnaj, Mizasie. Jutro nie 

będziemy mieć na to wiele czasu. Uczyńmy to teraz, zanim spożyjemy razem 
posiłek po raz ostatni.» 

Obejmuje go i całuje. Czynią to też apostołowie i uczniowie. Kobiety zwracają 

się do niego ze wspólnym pożegnaniem. Ale Mizas niemal klęka przed Maryją i 

mówi: 

«Niech Twoje światło jutrzenki rozbłyska w mojej myśli aż do śmierci.» 

«Do Życia, Aleksandrze. Kochaj Mojego Syna, a będziesz Mnie kochał, a Ja będę 

kochać ciebie.» 

Szymon Piotr pyta:  

«Ale z Arbeli pójdziemy do Aery? Niemal się boję, że zaskoczy nas zła pogoda. 

Jest tak wielka mgła... To już od trzech dni jest o świcie i o zmierzchu...» 

«To dlatego, że zeszliśmy tu w dół. Nie wydaje ci się, że zeszliśmy tak nisko, ale 

tak jest. Od jutra pójdziesz w górę ku górom Dekapolu i nie będzie już mgły» – 

wyjaśnia Mizas. 

«Zeszliśmy? Kiedy? Droga była prosta...» 

«Tak, ale stale schodziła w dół. O! Tak lekko, że się tego nie zauważa. Jednak 

przez tak wiele mil!...»  

«Jak długo pozostaniemy w Arbeli?» 

«Ty, Jakub i Juda ani jednej godziny» – mówi krótko Jezus. 

«Ja... Jakub i Juda... ani jednej godziny? A dokąd to idę, skoro nie zostaję z 

wami wszystkimi?» 
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«Drogą, aż do ziem strzeżonych przez Chuzę. Będziesz tam towarzyszył wraz z 

innymi Mojej Matce i niewiastom. Potem one same pójdą ze sługami Joanny, a 
wy powrócicie do nas, do Aery.» 

«O! Panie! Gniewasz się na mnie i karzesz mnie... Jaki ból mi zadajesz, Panie!» 

«Szymonie, karanym czuje się ten, kto zawinił. To poczucie winy powinno ci 

zadawać ból, a nie sama kara. Nie sądzę jednak, żeby było karą towarzyszenie 

Mojej Matce i uczennicom w drodze powrotnej.» 

«A czy nie byłoby lepiej, żebyś Ty poszedł z nami? Zostaw Aera i inne 

miejscowości i chodź z nami.» 

«Obiecałem tam pójść i idę tam.» 

«Zatem ja też idę» [– stwierdza Piotr.] 

«Bądź posłuszny bez protestowania, jak czynią Moi bracia» [– mówi mu Jezus.] 

«A jeśli spotkasz faryzeuszy?» [– pyta jeszcze Piotr.] 

«Z pewnością ty nie jesteś najbardziej odpowiednim do nawrócenia ich. Ale to 

właśnie dlatego, że ich spotkam, chcę, żebyś ty z Jakubem i Judą oddalił się z 
Arbeli – z niewiastami oraz z Janem z Endor i z Margcjamem.» 

«Ach!... Zrozumiałem! Dobrze.» 

Jezus odwraca się do niewiast i błogosławi je kolejno, dając każdej potrzebne 

jej rady. Maria Magdalena pochyla się głęboko, żeby ucałować stopy swego 
Zbawcy, i pyta: 

«Czy ujrzę Cię jeszcze, nim powrócę do Betanii?» 

«Bez wątpienia, Mario. W miesiącu Etamim będę nad jeziorem.» 

158. POŻEGNANIE Z UCZENNICAMI 

Napisane 3 października 1945. A, 6631-6637 

Cześć, jaką Mizas darzy [Jezusa], ujawnia się następnego ranka. Tak bowiem 

ułożył załadunek wielbłądów na pierwsze kilometry drogi, żeby uformować 

wygodne [miejsca, jakby] kołyski, dla niedoświadczonych członków karawany. I 

jest to trochę zabawne, kiedy się widzi ciemnowłose lub jasne głowy ukazujące 

się spomiędzy pakunków i skrzyń. Mężczyźni mają włosy do uszu, a kobiety – 

warkocze, które wysuwają się im spod welonów. Od czasu do czasu powiew, 

wywołany pospiesznym biegiem wielbłądów, odrzuca w tył welony i widać 

lśniące w słońcu złote włosy Marii Magdaleny lub jaśniejsze włosy Najświętszej 

Maryi. Głowy Joanny, Syntyki, Marty, Marceli, Zuzanny i Sary są mniej lub 

bardziej ciemne. Nabierają błysków indygo lub ciemnego brązu. Dojrzałe głowy 

Elizy, Salome i Marii - [córki] Kleofasa, zdają się poprószone srebrem. Błyszczą 

w jasnym słońcu, które je ogrzewa. Posuwają się do przodu tym nowym 
środkiem transportu. Margcjam śmieje się uszczęśliwiony.  

Można teraz zauważyć, że wyjaśnienie kupca było prawdziwe. Kiedy bowiem 

odwracają się, widzą Bozrę zupełnie w dole, z jej wieżami oraz wysokimi 

domami w labiryncie wąskich uliczek. Wzgórza o łagodnych zboczach widoczne 

są na północnym zachodzie. To u ich podstawy ciągnie się droga do Arbeli. Tam 

też zatrzymuje się karawana, żeby umożliwić zejście podróżnym i rozdzielenie 

się. Wielbłądy klękają z ich ruchomym załadunkiem. To sprawia, że niejedna 

niewiasta krzyczy. Zauważam teraz, że były one dla zabezpieczenia przypięte do 
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siodeł. Zsiadają nieco oszołomione kołysaniem, lecz wypoczęte. Wielbłądnicy 

zaś na nowo układają załadunek, jak zwykle. Mizas, który miał w siodle 
Margcjama, także zsiada. Podchodzi do Jezusa, żeby jeszcze raz się pożegnać. 

«Dziękuję ci, Mizasie. Zaoszczędziłeś nam wiele trudu i nie straciliśmy czasu.» 

«Tak, [przebyliśmy] dwadzieścia mil w jedną godzinę. Wielbłądy mają długie 

nogi, chociaż może ich krok nie jest zbyt łagodny. Ufam, że kobiety nie cierpiały 

nadmiernie.» 

Wszystkie niewiasty zapewniają, że wypoczęły i nie cierpiały. 

«Teraz jesteście w odległości sześciu mil od Arbeli. Niech Niebo wam 

towarzyszy i da wam dobrą drogę. Żegnaj, mój Panie. Pozwól mi ucałować 

Twoje święte stopy. Jestem szczęśliwy, że Cię spotkałem, Panie. Pamiętaj o 
mnie.» 

Mizas całuje stopy Jezusa i potem wsiada na siodło, a jego “crrr, crrr” sprawia, 

że wielbłądy wstają... Karawana odjeżdża szybko po prostej drodze, w 
tumanach kurzu. 

«Dzielny człowiek! Jestem cały obtłuczony, lecz za to moje nogi są wypoczęte. 

Ale co to za wstrząsy! To coś innego niż północna burza na jeziorze! Śmiejecie 

się? Ja nie miałem poduszek jak niewiasty. Niech żyje moja łódź! To rzecz 

najczystsza i najbezpieczniejsza! A teraz weźmy nasze torby i chodźmy» [– 

mówi Piotr.] 

Trwają zawody, kto weźmie najcięższą torbę. Zwycięzcami są ci, którzy muszą 

zostać z Jezusem, to znaczy Mateusz, Zelota, Jakub i Jan, Hermastes oraz 

Tymon. Biorą wszystko, żeby zaoszczędzić [wysiłku] trzem idącym z 

niewiastami lub raczej czterem, jeśli policzyć też Jana z Endor. Ponieważ nie 
czuje się on zbyt dobrze, jego pomoc byłaby raczej znikoma.  

Przechodzą żwawym krokiem kilka kilometrów. Dochodzą do szczytu 

wzniesienia, które służyło za zasłonę od strony zachodniej. Tam ponownie 

ukazuje się urodzajna równina, otoczona okręgiem wzgórz wyższych niż te, 

które spotkano wcześniej. Pośrodku nich jest wzgórze długie i odosobnione. Na 
równinie – miasto Arbela.  

Schodzą i szybko znajdują się na równinie. Idą jeszcze przez jakiś czas, potem 

Jezus zatrzymuje się, mówiąc: 

«Oto godzina rozstania się. Spożyjmy razem posiłek i potem rozdzielmy się. To 

skrzyżowanie do Gadary. Wy pójdziecie tą drogą i przed wieczorem będziecie na 
ziemiach strzeżonych przez Chuzę.» 

Nie ma wiele entuzjazmu... Ale w końcu są posłuszni. W czasie posiłku 

Margcjam mówi: 

«To jest chwila, żebym Ci oddał tę sakiewkę. Dał mi ją kupiec, kiedy byłem z 

nim w siodle. Powiedział: “Dasz ją Jezusowi, zanim Go opuścisz. Powiesz mu, 

żeby mnie kochał tak, jak kocha ciebie.” Oto ona. Ciążyła mi w zanadrzu. 

Wydaje mi się, że jest pełna kamieni!» 

«Pozwól nam zobaczyć! Pokaż! Pieniądze są ciężkie!» 

Wszyscy są ciekawi. Jezus rozwiązuje skórzane sznurki, które zamykają 

sakiewkę. Jest wykonana, jak sądzę, ze skóry zeli, bo wygląda jak ircha. 

Wysypuje zawartość na połę szaty. Toczą się monety, lecz nie ma ich wiele. 

Wypada też wiele torebek z najdelikatniejszego batystu. To torebki związane 
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nitkami. Subtelne kolory prześwitują przez bardzo delikatne sukno i słońce 

wydaje się rozpalać małe ognisko w tych paczuszkach, jakby były gałązkami 
pod warstwą popiołu. 

«Co to jest? Cóż to jest? Rozwiąż to, Nauczycielu.» 

Wszyscy pochylają się nad Jezusem, On zaś spokojnie rozplątuje węzeł 

pierwszej torebeczki o jasnym płomieniu. [Są w niej] topazy o różnej wielkości, 

jeszcze nie oszlifowane, błyszczą swobodnie w słońcu. Drugi pakunek – rubiny 

podobne do kropel skrzepłej krwi. W innym – błyski szmaragdów o śmiejącym 

się zielenią kolorze. W następnym – skrawki nieba czystych szafirów. Inny 

[zawiera] łagodne ametysty. Jeszcze inny – fioletowe indygo berylów; następny 

– czarny blask onyksu... I tak dalej. Dwanaście torebek. W ostatniej, najcięższej 

- cały blask złota chryzolitów i mały pergamin [z napisem]: “To na Twój racjonał 
prawdziwego Arcykapłana i Króla.” 

Szata Jezusa jest jak mała łąka, na którą spadły lśniące płatki... Apostołowie 

zanurzają ręce w tym świetle, które stało się teraz wielobarwne. Są 

zaskoczeni...  

Piotr szepcze: «Gdyby tu był Judasz z Kariotu!...» 

«Milcz! Lepiej, że go tu nie ma» - mówi gwałtownie Tadeusz. 

Jezus prosi o kawałek tkaniny, żeby uczynić jeden pakunek z kamieni. Kiedy 

inni komentują [zdarzenie], On rozmyśla. Apostołowie mówią: «Ale ten 
człowiek był bogaty!» 

Piotr wywołuje wesołość, kiedy się odzywa: 

«Dreptaliśmy, [siedząc na wielbłądach jak] na tronie z klejnotów. Nie sądziłem, 

że otacza mnie taki blask. Gdyby tylko były bardziej miękkie! Co Ty z nimi teraz 

zrobisz?» 

«Sprzedam je, [aby mieć pieniądze] dla biednych...» [– mówi Jezus i], 

podnosząc wzrok, spogląda na niewiasty. 

«A gdzież tu znajdziesz złotnika, który ten towar kupi?» 

«Gdzie? Tutaj. Joanno, Marto, Mario, czy kupicie Mój skarb?» 

Trzy niewiasty, nawet się nie naradzają, mówią żywo: «Tak!» 

Marta jednak dodaje: «Tu mamy niewiele pieniędzy.» 

«W przyszłym miesiącu przygotujecie je dla Mnie w Magdali.» 

«Ile chcesz, Panie?» 

«Dla Mnie – nic. Dla Moich ubogich – wiele.» 

«Zatem daj je. Będziesz miał wiele» – mówi Maria Magdalena.  

Bierze sakiewkę i wkłada w zanadrze. Jezus zatrzymuje jedynie monety. 

Wstaje, całuje Matkę, ciocię, kuzynów, Piotra, Jana z Endor i Margcjama. 

Błogosławi niewiasty i żegna je. Te odchodzą, odwracając się jeszcze. Wreszcie 
zasłania je zakręt drogi. 
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Jezus ze Swoimi [uczniami] idzie ku Arbeli. Odtąd jest to całkiem mała grupa: 

zaledwie ośmioosobowa. Idą szybko i w milczeniu w kierunku miasta, które jest 
coraz bliżej. 

Dziś, z wielką cierpliwością obydwu stron, skończyliśmy [pisać]! Dwadzieścia 

trzy przerwy wczoraj i czternaście dzisiaj. Gdyby nie to, że nieskończona 

cierpliwość Jezusa promienieje z Niego i wlewa się we mnie, zapewniam ojca, 

że rozwścieczyłabym się. On jednak jest tak bardzo cierpliwy! Przerywa, 

podejmuje na nowo, spokojny, uśmiechnięty. [Dlatego nawet] mnie udaje się 

nie tracić cierpliwości z powodu przeszkadzających mi przerw. Zmusza mnie to 

do zamknięcia zeszytu i odłożenia na bok pióra na kilka minut. Ukrywam 

tajemnicę, która się dokonuje tak słodko i tak skrycie, żeby jej nie ujawnić 

przed zbędną ciekawością. I jest to wielkim cudem, że uczyniono mnie osobą 

cierpliwą... Z pewnością taka jestem, bo wiem, że to On mi dyktuje i że nie traci 

wątku. Kiedy zaś dziś rano pisałam list czy coś innego, natychmiast straciłam 

wątek i cierpliwość, nawet gdy usłyszałam tylko, że ktoś obok mnie mówi. I 

Marta wie dobrze, ile razy krzyczę: “Cisza! Zamknij drzwi!” – kiedy to ja sama 
coś piszę... 

159. W ARBELI 
Napisane 4 października 1945. A, 6637-6648 i 6649-6650 

Pierwsza osoba – do której zwracają się z pytaniem o nowiny o Filipie, synu 

Jakuba - uświadamia im pracę wykonaną przez młodego ucznia. Ta, którą pytają 

- pomarszczona staruszka, niosąca z wielkim trudem konew pełną wody – 

wpatruje się oczyma naznaczonymi wiekiem w piękne oblicze Jana. On z 
uśmiechem zapytał ją [o Filipa], mówiąc najpierw: «Pokój z tobą!» 

Powiedział to tonem tak łagodnym, że zdobył sobie [sympatię] staruszki, która 

od razu pyta: «Czy ty jesteś Mesjaszem?» 

«Nie, ale jestem Jego apostołem. On właśnie nadchodzi.» 

Staruszka stawia na ziemi konew i udaje się we wskazanym kierunku. 

Następnie upada na kolana przed Jezusem. Jan pozostał sam z Szymonem. Stoją 

obok konwi, która się przewróciła, wylewając połowę zawartości. [Jan] 

uśmiecha się do towarzysza: 

«Trzeba wziąć tę konew i iść do staruszki...» 

I robi to, udając się w drogę. Szymon dodaje:  

«Przyda nam się do picia, bo wszyscy jesteśmy spragnieni.» 

Dochodzą do starej niewiasty, która nie wiedząc, co dokładnie powinna 
powiedzieć, cały czas powtarza: 

«Piękny, święty Synu najświętszej Matki!» 

I klęczy, pijąc wzrokiem oblicze Jezusa, który uśmiecha się mówiąc do niej: 

«Wstań, matko. No, wstań już!» 

Kiedy dochodzą do nich [dwaj apostołowie], Jan mówi: 

«Wzięliśmy konew, ale przewróciła się. Niewiele w niej wody. Jeśli jednak 
pozwolisz, wypijemy ją i potem napełnimy konew.» 

«Tak, synu, tak. Przykro mi, że mam tylko wodę dla was. Chciałabym mieć 

mleko, jak wtedy gdy karmiłam mojego Judę, żeby wam dać to, co najsłodsze 



 760 

na ziemi: mleko matki. Chciałabym mieć wino, najlepsze, żeby wam dodać sił. 

Lecz Marianna, córka Elizeusza, jest stara i biedna...» 

«Twoja woda jest dla Mnie winem i mlekiem, matko, bo dajesz ją z miłością» – 

odpowiada Jezus.  

Pije jako pierwszy z konwi, którą Mu podał Jan. Potem gaszą pragnienie inni. 

Staruszka, która w końcu wstała, patrzy na nich, jakby oglądała Raj. Zauważa, 

że – kiedy wszyscy się napili – chcą wylać resztę wody, żeby iść do źródła 
wypływającego przy drodze. Biegnie więc, broniąc konwi ze słowami: 

«Nie, nie. Bardziej święta niż woda lustralna jest ta woda, którą On pił. 

Zachowam ją troskliwie, żeby mnie nią obmyto, kiedy umrę.» 

I chwyta konew ze słowami: 

«Zaniosę ją do domu. Mam inne, tamte napełnię. Ale chodź najpierw, Święty, 

pokażę Ci dom Filipa.» 

I drepcze cała pochylona, z uśmiechem na swej pomarszczonej twarzy, a jej 

oczy ożywia radość. Idzie trzymając palcami kraj płaszcza Jezusa, jakby się 

bała, że może się jej wymknąć. Broni też konwi przed natarczywością 

apostołów, którzy chcieliby ją pozbawić tego ciężaru. Drepcze szczęśliwa, 

patrząc na opustoszałą drogę i na domy w Arbeli. Są już zamknięte, bo zapadł 

wieczór. Patrzy na nie spojrzeniem zdobywcy. Jest szczęśliwa z odniesionego 

zwycięstwa. 

Wreszcie wchodzą z tej podrzędnej drogi na inną, główną. Są na niej ludzie 

spieszący się, by wrócić do domów. Obserwują ją, zaskoczeni. Pokazują ją 

palcami i wołają. Ona - po odczekaniu, aż zbierze się dość pokaźny krąg ludzi - 
woła: 

«Mam ze sobą Mesjasza, [o którym mówił] Filip. Biegnijcie zanieść wszędzie tę 

nowinę, a najpierw do domu Jakuba. Niech się przygotują na uczczenie 
Świętego.» 

I krzyczy do utraty tchu. Potrafi wymóc posłuszeństwo. To jej godzina 

dowodzenia. Biedna staruszka z ludu, samotna, nieznana, widzi, jak całe miasto 

porusza się na jej rozkaz. Jezus, o wiele wyższy od niej, uśmiecha się, kiedy ona 

spogląda na Niego od czasu do czasu. Kładzie jej rękę na starej głowie, 
głaszcząc ją jak córkę, ona zaś niemal mdleje z radości. 

Dom Jakuba stoi przy głównej ulicy: cały otwarty i oświetlony. Za krużgankiem 

widać długą sień i ludzi gorączkowo poruszających się z lampami. Gdy Jezus 

ukazuje się na drodze, wychodzą Mu radośnie na spotkanie. Młody uczeń Filip, 
potem jego matka i ojciec, krewni, słudzy, przyjaciele. 

Jezus zatrzymuje się i odpowiada dostojnie na głębokie pozdrowienie Jakuba. 

Potem pochyla się nad matką Filipa, która oddaje Mu hołd na kolanach. Podnosi 

ją, błogosławi i mówi: 

«Bądź zawsze szczęśliwa, dzięki twojej wierze.» 

Potem wita ucznia, który przybiegł z przyjacielem, którego Jezus także wita. 

Stara Marianna mimo wszystko nie porzuca ani poły płaszcza, ani miejsca u 
boku Jezusa – aż do chwili, gdy wchodzą do atrium. Wtedy jęczy: 

«Pobłogosław mnie, żeby i mnie uszczęśliwić! Teraz Ty tutaj zostajesz... ja idę 

do mojego biednego domu i... to, co takie piękne, skończy się!» 
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Co za smutek w tym starczym głosie! Jakub, do którego powiedziała coś cicho 

małżonka, odzywa się: 

«Nie, Marianno, córko Elizeusza. Zostań i ty w moim domu, jakbyś była 

uczennicą. Zostań tak długo, jak długo Nauczyciel będzie z nami, i bądź 
szczęśliwa.» 

«Niech cię Bóg błogosławi, mężu. Wiesz, co to jest miłość» [–chwali go Jezus.] 

«Nauczycielu... Ona przyprowadziła Cię do mojego domu. To Ty okazałeś mi 

łaskę i miłość. Ja tylko odpłacam się – i to w sposób niewspółmierny – za 

wielkie [dobro] otrzymane od Ciebie. Wejdź, wejdźcie, niech mój dom będzie 
dla was gościnny.» 

Tłum na zewnątrz, na drodze, widząc ich wchodzących woła: 

«A my? Chcemy usłyszeć Twoje słowo!» 

Jezus odwraca się: «Jest noc. Jesteście zmęczeni. Przygotujcie dusze przez 

święty odpoczynek i jutro usłyszycie Głos Boga. Teraz niech będzie z wami 
pokój i błogosławieństwo.» 

Drzwi zamykają się nad szczęściem tego domu. 

Jakub, syn Zebedeusza, mówi do Pana podczas zwyczajowych oczyszczeń po 

podróży: 

«Być może byłoby lepiej przemówić od razu, a o świcie odejść. Faryzeusze są w 

mieście. Filip powiedział mi o tym. Będą Ci się naprzykrzać.» 

«Ci, którym mogliby się naprzykrzać, są daleko. Przykrość, jaką mogą Mi zadać, 

nie ma znaczenia. Jest miłość dla zniweczenia jej...» 

...Nazajutrz rano. Wychodzą radośni domownicy Filipa i apostołowie. Staruszka 

jest z tyłu. Spotykają lud z Arbeli, czekający z niecierpliwością. Przybywają na 

główny dziedziniec, na którym Jezus zaczyna mówić: 

«Czytamy w ósmym rozdziale drugiej Księgi Ezdrasza to, co teraz powiem: 

“Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed 

zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także 

kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, 

zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do 

południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego 
ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. 

Obok niego stanął po prawicy: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i 

Maasejasz; a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbaddana, 

Zachariasz i Meszullam. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - 

znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się 

podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud podnosząc ręce 

odpowiedział: “Amen! Amen!” Potem oddali pokłon i padli przed Panem na 

kolana, twarzą ku ziemi. A lewici: Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, 

Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Chanan, Pelajasz 
objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu.  

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 

objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, 

oraz kapłan - pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego 
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ludu: “Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie 

płaczcie!” Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 

I rzekł im Nehemiasz: “Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje 

słodkie – poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem 

poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż 

radość w Panu jest waszą ostoją.” A lewici uspokajali cały lud wołając: 

“Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni!” I cały 

lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż 
zrozumieli to, co im ogłoszono. 

Następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici zebrali się u 

pisarza Ezdrasza, aby zgłębić słowa Prawa. I w Prawie, które Pan nadał przez 

Mojżesza, znaleźli przepis, by Izraelici podczas święta w siódmym miesiącu 

mieszkali w szałasach. Gdy to usłyszeli, ogłosili we wszystkich miastach swoich 

i w Jerozolimie: “Idźcie w góry i przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe, 

gałęzie mirtowe, gałęzie palmowe i gałęzie innych drzew liściastych, aby 
zgodnie z przepisem uczynić szałasy.” 

I wyszedł lud, przynieśli to i uczynili sobie szałasy: niejeden na dachu swoim, 

inni na podwórzach swoich, także i na dziedzińcach domu Bożego, na placu 

Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraimskiej. Tak więc cała społeczność, to jest 

ci, którzy wrócili z niewoli, uczyniła szałasy, i oni mieszkali w szałasach – choć 

nie uczynili tak Izraelici od dni Jozuego, syna Nuna, aż do owego dnia; i 

panowała bardzo wielka radość. I czytano z księgi Prawa Bożego dzień w dzień, 

od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego. Przez siedem dni obchodzono święto, 
a dnia ósmego, zgodnie z przepisem, odbyło się zgromadzenie uroczyste.” 

Kiedy lud wraca do ojczyzny? Wtedy kiedy powraca do ziemi swych ojców. Ja 

przychodzę was zaprowadzić do ziem waszego Ojca, do Królestwa Ojca. I mogę 

to [uczynić], gdyż w tym celu zostałem wysłany. Przychodzę więc zaprowadzić 

was do Królestwa Bożego. Właściwe jest zatem porównanie was do tych, którzy 

wrócili z Zorobabelem do ziem ojców, do Jerozolimy, do miasta Pana; jest też 

sprawiedliwe uczynić z wami tak, jak pisarz Ezdrasz uczynił z ludem 
zgromadzonym na nowo w murach świętych.  

Odbudować bowiem miasto, poświęcając je Panu, lecz nie odbudować dusz, 

które przypominają małe miasta Boże, to głupota nie mająca sobie równych. 

Jak odbudować te małe duchowe miasta, które z tak wielu powodów są 

zniszczone? Jakich materiałów użyć, żeby stały się mocne, piękne, trwałe? 

Materiały są w przykazaniach Pana. To dziesięć przykazań. Wy je znacie, bo 

Filip, wasz syn, a Mój uczeń, przypomniał wam je. Są dwa święte pomiędzy 

świętymi przykazaniami: “Kochaj Boga całym sobą. Kochaj bliźniego jak siebie 

samego.” To streszczenie Prawa i to je głoszę, gdyż z nimi jest się pewnym 

zdobycia Królestwa Bożego. W miłości znajduje się siła zachowania własnej 

[posiadanej już] świętości lub stania się świętym, siła przebaczenia, siła 
heroizmu w cnotach. Wszystko mieści się w miłości. 

To nie lęk ocala. [Istnieje] strach przed sądem Bożym, obawa przed ludzkimi 

karami czy lęk przed chorobami. Strach nigdy nie jest konstruktywny. Wywołuje 

on wstrząs, kruszenie, burzenie, ruinę. Strach prowadzi do rozpaczy, wiedzie ku 

przebiegłości w celu ukrycia złego zachowania. On prowadzi jedynie do lęku, 

gdy obawa jest już bezużyteczna, bo zło jest już w nas. Kto - będąc jeszcze w 

dobrym zdrowiu – myśli o tym, żeby działać roztropnie z litości dla swego ciała? 

Nikt. Ale odkąd pierwsze dreszcze gorączki przebiegają przez żyły lub kiedy 

plama [na skórze] każe myśleć o chorobach nieczystych, wtedy nachodzi strach 
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przed męczarnią, która się łączy z chorobą, przed siłą rozkładającą ciało, które 

już niszczy choroba. 

Miłość, przeciwnie, jest budująca. Buduje, wzmacnia, zachowuje 

nienaruszonym, chroni. Miłość pokłada nadzieję w Bogu. Miłość sprawia, że zło 

ucieka. Miłość prowadzi do roztropności wobec własnej osoby, która nie jest 

centrum wszechświata. W to wierzą i tak postępują egoiści, fałszywi wielbiciele 

samych siebie. Oni bowiem, ze szkodą dla części nieśmiertelnej i świętej [w 

człowieku], kochają w sobie jedynie część najmniej szlachetną. Troszczenie się 

o nią zawsze jest obowiązkiem, bo należy ją zachować w dobrym zdrowiu tak 

długo, jak długo spodoba się Bogu, żeby być pożytecznym dla siebie, dla 

krewnych, dla swego miasta, dla całego kraju.  

Nie można jednak uniknąć nadejścia chorób. Dlatego nie można mówić, że 

wszelka choroba jest konsekwencją występku lub karą. Są też święte choroby, 

zesłane przez Pana Swoim sprawiedliwym. Jest tak, żeby świat – który z 

przyjemności czyni swoje wszystko i sprawia, że wszystko ma mu służyć – miał 

świętych, będących jakby zakładnikami wojennymi, dla ocalenia innych. Płacą 

oni samymi sobą, żeby przez ich cierpienia zostało wynagrodzone mnóstwo 

grzechów, gromadzonych przez świat każdego dnia. One mogłyby wywołać 

upadek Ludzkości, grzebiąc ją w jej przekleństwie. Pamiętacie Mojżesza, który 

jako starzec modlił się, gdy Jozue walczył w imię Pana? Musicie wiedzieć, że 

ten, który cierpi w sposób święty, toczy największą z bitew z najbardziej 

okrutnym wojownikiem, istniejącym na świecie i ukrywającym się pod 

wyglądem ludzi i narodów: z szatanem, dręczycielem, źródłem wszelkiego zła. 

Walczy on za wszystkich innych ludzi. Jakaż jednak jest różnica pomiędzy 

chorobami świętymi, zsyłanymi przez Boga, a tymi, które pochodzą z występku, 

wywołanymi przez grzeszną miłość i zmysłowe [przyjemności]? Pierwsze 

[choroby] - są dowodem dobroczynnej woli Boga; drugie – dowodzą 

szatańskiego zniszczenia. 

Trzeba więc kochać, żeby być świętymi, gdyż miłość stwarza, chroni, uświęca. 

Ja też – ogłaszając wam tę prawdę – mówię do was jak Nehemiasz i Ezdrasz: 

“Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie 

płaczcie!”. Wszelka bowiem żałoba ustaje, gdy przeżywa się dzień Pański. 

Śmierć traci swe okrucieństwo, gdyż strata syna, małżonka, ojca, matki lub 

brata staje się oddzieleniem chwilowym i ograniczonym. Chwilowym, gdyż 

ustaje z naszą własną śmiercią. Ograniczonym, gdyż ogranicza się do ciała i 

zmysłów. Dusza nic nie traci przez śmierć krewnego, który odszedł. Przeciwnie, 

wolność jest ograniczona tylko z jednej strony: u tego, który przeżył. Jego 

dusza jest jeszcze ściśnięta w ciele. Z drugiej zaś strony ten, który przeszedł do 

drugiego życia, cieszy się wolnością, możliwością czuwania nad nami i 

otrzymania dla nas więcej, o wiele więcej niż wtedy, gdy kochał nas w więzieniu 

ciała. 

Ja wam mówię, jak Nehemiasz i Ezdrasz: “Chodźcie spożywać mięsa tłuste i pić 

słodkie wina. Wyślijcie porcje tym, którzy nic nie mają, gdyż to jest dzień 

poświęcony Panu i nikt nie powinien w tym dniu cierpieć. Nie bądźcie 

przygnębieni, gdyż radość w Panu, który jest wśród was, jest ostoją tego, kto 
otrzymuje w murach i w sercu łaskę od najwyższego Pana”. 

Już nie możecie wznosić szałasów, bo czas [Święta Namiotów] minął. Wznieście 

je jednak duchowo w waszych sercach. Wejdźcie na górę, to znaczy – pnijcie się 

ku Doskonałości. Nazbierajcie gałązek oliwnych, mirtowych, palmowych, 

dębowych, hyzopowych i z wszelkich najpiękniejszych drzew. [Niech to będą] 

gałęzie cnót, pokoju, czystości, heroizmu, umartwienia, siły, nadziei, 

sprawiedliwości – wszystkich, wszelkich cnót. Okryjcie ozdobami ducha, 

obchodząc święto [ku czci] Pana. Jego namioty czekają na was. Jego. A one są 
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piękne, święte, wieczne, otwarte dla wszystkich, którzy żyją w Panu. Przy Mnie, 

dziś jeszcze, postanówcie czynić pokutę za przeszłość i rozpocznijcie nowe 
życie. 

Nie bójcie się w niczym Pana. On was wzywa, bo was kocha. Nie lękajcie się. 

Bądźcie Jego dziećmi, jak wszyscy z Izraela. To także dla was powołał On do 

istnienia Stworzenie, uczynił Niebo, wzbudził Abrahama i Mojżesza, otwarł 

morze i stworzył obłok wskazujący drogę. On zstąpił z Nieba, żeby dać Prawo. 

On otwarł obłoki, żeby spuścić mannę. To On rozmiękczył skałę, żeby wam dała 

wodę. A teraz, o!... Teraz także zsyła wam Chleb żywy z Nieba dla zaspokojenia 

waszego głodu, prawdziwą Winorośl i Źródło życia wiecznego - dla zaspokojenia 

pragnienia. I Moimi ustami mówi wam: “Wejdźcie, żeby posiąść Ziemię, nad 

którą wzniosłem rękę, żeby wam ją dać.” Moją duchową Ziemię: Królestwo 
Niebieskie.» 

W tłumie słychać entuzjastyczne słowa... Potem [przychodzą] chorzy. Jest ich 

bardzo wielu. Jezus ustawia ich w dwóch rzędach, a kiedy to czyni, pyta Filipa z 
Arbeli:  

«Dlaczego ich nie uzdrowiłeś?» 

«Żeby otrzymali to, co ja: uzdrowienie z Twoich rąk.» 

Jezus przechodzi, błogosławiąc chorych, jednego po drugim. Powtarza się 

zwykły cud: niewidomi widzą, głusi słyszą, niemi mówią, chromi wstają, opada 

gorączka, znikają słabości. 

Uzdrowienia kończą się. Za ostatnim chorym stoją dwaj faryzeusze, którzy byli 

w Bozrze, oraz dwóch innych. 

«Pokój z Tobą, Nauczycielu. A nam nic nie powiesz?» 

«Mówiłem do wszystkich» [– odpowiada Jezus.] 

«Ale my nie potrzebujemy tych słów. Jesteśmy świętymi Izraela.» 

«Wam, którzy jesteście nauczycielami, powiadam: między sobą zastanówcie się 

nad dziewiątym rozdziałem z drugiej Księgi Ezdrasza. Przypomnijcie sobie, ile 

razy Bóg dotąd posługiwał się miłosierdziem wobec was, i wypowiedzcie jak 
modlitwę zakończenie tego rozdziału, uderzając się w piersi.» 

«Dobrze powiedziane, dobrze powiedziane, Nauczycielu! A Twoi uczniowie robią 

to?» 

«Tak. To pierwsza rzecz, jakiej wymagam.» 

«Wszyscy? Nawet zabójcy znajdujący się w Twoich szeregach?» [– pytają, 

mając na myśli Jana z Endor.]  

«Czujecie zapach krwi?» [– odpowiada pytaniem Jezus.] 

«To głos, który woła do Nieba!» 

«Usiłujcie więc nie naśladować tych, którzy go wywołują.» 

«My nie jesteśmy zabójcami!» 

Jezus patrzy na nich przeszywającym spojrzeniem. Nie ośmielają się już przez 

jakiś czas nic dodawać. Idą jednak za grupą, powracającą do domu Filipa. Czuje 

się on zobowiązany zaprosić ich do wejścia i wzięcia udziału w uczcie. 
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[Odpowiadają] z głębokimi ukłonami: «Bardzo chętnie! Będziemy dłużej z 

Nauczycielem!» 

Jednak po dojściu do domu zachowują się jak ogary... Rozglądają się, rzucają 

ukradkowe spojrzenia, zadają podstępne pytania służącym, a nawet staruszce, 

która wydaje się przyciągana przez Jezusa jak żelazo przez magnes. Kobieta 
odpowiada szybko: 

«Wczoraj widziałam tylko ich. Mylicie się. Towarzyszyłam im aż do tego domu. 

Jan to ten jasnowłosy chłopiec, dobry jak anioł.» 

Rzucają piorunujące spojrzenie staruszce, znieważają ją i idą w inną stronę. 

Tymczasem sługa, zamiast im odpowiedzieć [na postawione mu pytanie], 
pochyla się ku Jezusowi, który siedząc rozmawia z panem domu, i pyta Go: 

«Gdzie jest Jan z Endor? Ten pan go szuka.» 

Faryzeusz patrzy piorunującym spojrzeniem na sługę i piętnuje go jako 

“głupca”. Skoro jednak Jezus poznał teraz ich zamiary, muszą temu jakoś 
zaradzić. Jeden z faryzeuszy odzywa się więc: 

«Chcieliśmy Ci pogratulować za ten cud Twojej nauki, Nauczycielu, i uczcić Cię 

przez nawróconego.» 

«Jan oddala się i będzie coraz dalej...» [– mówi Jezus.] 

«Wpadł znowu w swój grzech?» 

«Nie. Wznosi się ku Niebu. Naśladujcie go, a w przyszłym życiu spotkacie się.» 

Czterej [faryzeusze] nie wiedzą już, co powiedzieć, i z ostrożności mówią o 

czym innym. Słudzy ogłaszają, że stoły są przygotowane, i wszyscy przechodzą 
do sali biesiadnej. 

To prawda. Nadzieja rozpala się bardziej żywo... Ale kto przyjmie mnie – tę, 

która czuje się tak bardzo źle i którą gryzie jak robak udręka szatana? On nie 

daje mi wytchnienia. Nie umiejąc zwalczyć mnie inaczej, atakuje mnie w ten 

sposób, że wmawia mi, iż to ja piszę, a nie Jezus, ukazujący się i dyktujący. 

Szatan wie, że gdyby mnie o tym przekonał, ugięłabym się z rozpaczą i 

przerażeniem, iż zgrzeszyłam, i obawiałabym się śmierci i Sądu. O! Jakże mnie 

dręczy! Tak mnie ogłusza nieustannym głosem, że – kiedy tylko Jezus kończy 

wizje i słowa - tracę wszelką możliwość cieszenia się tym, co jest moim życiem: 

to znaczy tą nadprzyrodzonością, która mnie otacza i uczyniła mnie 
“rzeczniczką”. 

Wam, którzy czytacie, wydają się piękne te wizje? Kiedyś i ja miałam takie 

odczucia. Teraz, prócz ich aspektu artystycznego, nie odczuwam nic więcej. 

Daremnie szukam i szukam raz jeszcze zdań, które w chwili, gdy były mi 

dyktowane, tak wznosiły mnie w górę, ku szczęśliwości. Daremnie rozmyślam 

stale o zachowaniach, których słodycz uderzyła mnie tak bardzo, kiedy je 

oglądałam... Wszystko zgasło, wszystko jest popiołem. Raj – ponieważ to jest 

raj - utracił swój przepych. Albo raczej: otwiera się wtedy, gdy trwa moja 

codzienna służba rzeczniczki, zanurzając mnie w swym świetle, śpiewie, 

słodyczy, radości. Potem, gdy praca jest skończona, wszystko zamyka się 

hermetycznie. Ogarnia mnie i pochłania mgła oraz ciemności bez jakiegokolwiek 

głosu, prócz głosu wątpliwości i zaprzeczenia, kłującego mnie i 

wyśmiewającego się. Czy to nie jest wielka udręka? A jednak nie mogę poddać 

się rozpaczy i powiedzieć: “Przestaję [pisać], bo to jest moje dzieło”. Nie, to nie 

jest moje dzieło! Zwłaszcza teraz, wyczerpana i przygnębiona przez tak wiele 
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spraw, nie obeznana z tak wieloma innymi, nie mogłabym tego [sama] napisać. 

Ja – w stanie takiej słabości fizycznej, w jakiej się znajduję, i w smutku 

moralnym - mogłabym doświadczać jedynie wstrętu do tego i nic bym nie 
pisała. Fizyczna niemożliwość myślenia... moralne obrzydzenie do myślenia... 

160. IDĄC DO AERY 
Napisane 6 października 1945. A, 6653-6666 

Arbela została już daleko w tyle. Teraz wśród towarzyszących Jezusowi jest 

Filip z Arbeli oraz inny uczeń, którego – jak słyszę – nazywają Markiem. 

Na drodze jest błoto, jak po ulewnym deszczu. Niebo jest szare. Rzeczka – 

wystarczająco duża, by tak ją nazywać - przecina drogę do Aery. Wezbrana 

deszczami, które z pewnością spadły w okolicy, nie jest jasnobłękitna, lecz 

żółta, z odcieniem czerwieni, jakby miała w sobie wody, które przeszły przez 

tereny z rudami żelaza. 

«Pogoda jest brzydka. Dobrze zrobiłeś, odsyłając niewiasty. To już nie czas dla 

nich, żeby chodzić tymi drogami» – wyrokuje Jakub.  

A Szymon Zelota, zawsze spokojny w swym całkowitym oddaniu Nauczycielowi, 

stwierdza: 

«Nauczyciel wszystko robi dobrze. Nie jest pozbawiony inteligencji jak my. On 

widzi i przewiduje wszystko dla dobra – i to raczej dla naszego niż Jego.» 

Jan, szczęśliwy, że jest u boku [Jezusa], patrzy na Niego swym roześmianym 

obliczem i mówi: «Ty jesteś najdroższym i najlepszym Nauczycielem, jakiego 

ziemia miała, ma i będzie mieć. Jesteś kimś więcej niż najbardziej święty.» 

«Ci faryzeusze... ale się rozczarowali! Nawet zła pogoda posłużyła, żeby ich 

przekonać, że nie ma Jana z Endor. Ale dlaczego oni go tak traktują?» – pyta 

Hermastes, który bardzo lubi Jana z Endor. 

Jezus mu odpowiada: 

«Ich nienawiść nie jest skierowana przeciw niemu. To jest narzędzie, którym 

posługują się przeciw Mnie...» 

Filip z Arbeli odzywa się: 

«A więc dobrze, woda bardziej ich przekonała, że daremne było czekanie i 

podejrzewanie Jana z Endor. Niech żyje ta woda! Dzięki niej zatrzymałem Cię 
przez pięć dni w moim domu.» 

«Któż wie, jak będą niespokojni ci w Aerze! To dziwne, że nie widać mojego 

brata wychodzącego nam na spotkanie...» – odzywa się Andrzej. Mateusz pyta 
go: 

«Nam na spotkanie? Przecież chyba przyjdzie za nami...» 

«Nie. On szedł drogą wzdłuż jeziora. Bo od Gadary szedł ku jezioru, a łodzią 

udał się do Betsaidy, żeby spotkać się z żoną i powiedzieć, że chłopiec jest w 

Nazarecie i że szybko powróci. Z Betsaidy – do Meron. Przez jakiś czas pójdzie 
drogą do Damaszku, a potem do Aery. Z pewnością [już] jest w Aerze.» 

Zapada cisza, potem Jan mówi z uśmiechem: 

«Ale, ta staruszka, Panie...!» 
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«Sądziłem, że dasz jej radość śmierci na Twojej piersi, jak Saulowi z Kariotu» – 

mówi Szymon Zelota. 

«Chcę dla niej jeszcze większego dobra, bo czekam, żeby ją do Siebie wezwać, 

kiedy Chrystus będzie miał właśnie otworzyć bramy Niebios. Nie będzie 

mateczka długo czekać. Teraz żyje swym wspomnieniem i dzięki pomocy twego 

ojca, Filipie, jej życie będzie mniej smutne. Błogosławię jeszcze raz ciebie i 
twoich rodziców.» 

Radość Jana przesłania obłok bardziej gęsty niż chmura na niebie. Jezus 

zauważa to i pyta: 

«Nie jesteś zadowolony, że ta staruszka szybko pójdzie do Raju?» 

«Tak... ale nie cieszę się dlatego, że to oznacza, iż Ty odejdziesz... Po co 

umierać, Panie?» 

«Kto zrodził się z niewiasty, umiera.» 

«I będziesz miał [przy Sobie] tylko ją, Panie?» 

«O, nie! Jakże radosny będzie orszak tych, których ocalę jako Bóg i których 

kochałem jako człowiek...» 

Przeszli przez dwa potoki leżące bardzo blisko siebie. Zaczyna padać na 

równinie, która rozciąga się przed wędrowcami. Po przejściu przez wzgórza w 

miejscu skrzyżowania z drogą, biegnącą przez dolinę, idą nadal w kierunku 
północnym. 

Na północy, czy raczej na północnym zachodzie, rysuje się wysoki i potężny 

łańcuch gór. Nad nimi przesuwają się ogromne masy chmur. Formują one nowe, 

złudne szczyty z obłoków na rzeczywistych, skalistych wierzchołkach [gór], 

pokrytych lasami na zboczach, a śniegiem – na szczytach. Jest to łańcuch gór 
bardzo odległy. 

«Tu – woda, tam w górze – śnieg. To łańcuch Hermonu. Ubrały największą 

śnieżną szatę na szczycie. Jeśli będziemy mieć słońce w Aerze, ujrzycie, jaki 

piękny jest wielki szczyt, gdy różowi go słońce» – mówi Tymon, którego miłość 

do ojczystych stron pobudza do wychwalania piękna tej ziemi. 

«Ale na razie pada. Czy Aera jest jeszcze daleko?» – pyta Mateusz. 

«Tak. Będziemy tam wieczorem.» 

«Niech zatem Bóg oszczędzi nam kłopotów ze zdrowiem» – kończy Mateusz, 

niezbyt entuzjastycznie [nastawiony] do chodzenia w deszczu. 

[Wędrowcy] są owinięci płaszczami, przykryli nimi też torby podróżne. Chcą się 

ochronić przed wilgocią i oszczędzić w ten sposób też ubrania, żeby móc je 

zmienić po dojściu [na miejsce]. Z tych, które mają na sobie, kapie woda, a u 
dołu są ciężkie od błota. 

Jezus jest na przedzie, pochłonięty własnymi myślami. Inni jedzą chleb. Jan 

żartuje, mówiąc: 

«Nie musimy szukać źródła, żeby zaspokoić pragnienie. Wystarczy przechylić 

głowę, postać tak z otwartymi ustami, a aniołowie dają nam wodę.» 
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Hermastes, który z racji swego młodego wieku – tak samo jak Filip z Arbeli i Jan 

– ma godną pozazdroszczenia umiejętność przyjmowania wszystkiego radośnie, 
mówi: 

«Szymon, syn Jony, skarżył się na wielbłądy, ale ja wolałbym być na tej wieży 

wstrząsanej niby trzęsieniem ziemi niż w tym błocie. Co na to powiesz?»  

«Powiem, że mnie jest wszędzie dobrze, byle był Jezus...» – odpowiada Jan. 

Trzej [młodzieńcy] cały czas rozmawiają ze sobą. Czterej najstarsi 

przyśpieszają kroku, żeby dogonić Jezusa. Grupa, w której jest Tymon i Marek, 

zostaje w tyle i rozmawia...  

«Nauczycielu, w Aerze będzie Judasz, syn Szymona...» – mówi Andrzej. 

«Z pewnością. A z nim Tomasz, Natanael i Filip.» 

«Nauczycielu... żal mi tych dni spokoju» – wzdycha Jakub. 

«Nie powinieneś tak mówić, Jakubie» [– odzywa się Jezus.] 

«Wiem o tym... ale nie potrafię się opanować...» – wzdycha jeszcze raz [Jakub]. 

«Będzie też Szymon Piotr z Moimi braćmi. Czy nie jesteś z tego zadowolony?» 

«Tak, bardzo! Nauczycielu, dlaczego Judasz, syn Szymona, tak bardzo różni się 

od nas?» 

«Dlaczego woda przeplata się ze słońcem, ciepło z chłodem, światło z 

ciemnościami?» [– odpowiada mu pytaniem Jezus.] 

«Bo nie można mieć zawsze tego samego. To byłby koniec życia na ziemi...» [– 

stwierdza Jakub.] 

«Dobrze powiedziałeś, Jakubie» [– mówi mu Jezus.] 

«Tak, ale to nie ma związku z Judaszem...» [– zauważa Jakub.] 

«Odpowiedz: dlaczego wszystkie gwiazdy nie są tak wielkie, ciepłe, wielkie i 

potężne jak słońce?» 

«Bo... ziemia spaliłaby się w tak wielkim żarze.» 

«Dlaczego krzewy nie są wszystkie jak te orzechy? Przez krzewy rozumiem 

wszelką roślinność» [– pyta dalej Jezus.] 

«Bo... zwierzęta nie mogłyby ich jeść.» 

«A dlaczego nie są wszystkie jak trawa?» 

«Bo... Nie mielibyśmy drewna na opał, na domy, narzędzia, wozy, łodzie, 

meble...» [– stwierdza Jakub.] 

«Dlaczego wszystkie ptaki nie są orłami i dlaczego wszystkie zwierzęta nie są 

słoniami lub wielbłądami?» [– pyta Jezus.] 

«Nie żylibyśmy, gdyby tak było!» 

«Ta różnorodność wydaje ci się więc czymś dobrym?» [– pyta Jakuba Jezus.] 

«Bez wątpienia» [– odpowiada Jakub.] 
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«Osądzasz więc, że... Dlaczego, według ciebie, Bóg to wszystko stworzył?» [– 

zadaje kolejne pytanie Jezus.] 

«Żeby nam dać stosowną pomoc różnego rodzaju...» 

«Zatem w dobrym celu? Jesteś tego pewien?» [– pyta Jezus.] 

«Jak tego, że teraz żyję...» [– odpowiada Jakub.]  

«Skoro więc uznajesz za słuszne istnienie różnorodności wśród zwierząt, roślin, 

ciał niebieskich, to dlaczego uważasz, że wszyscy ludzie powinni być tacy sami? 

Każdy ma swoją misję i swoją formę [działania]... Czy nieskończona 

różnorodność gatunków wydaje ci się znakiem mocy czy bezsilności Stwórcy?» 
[ – pyta Jezus.] 

«Mocy. Jeden służy wyróżnieniu się drugiego» [– mówi Jakub.] 

«Bardzo dobrze. Judasz także temu służy. Ty służysz temu przy twoich 

towarzyszach, oni zaś – przy tobie. Mamy trzydzieści dwa zęby w ustach i jeśli 

się im dobrze przypatrzysz, zobaczysz, że różnią się między sobą. Nie tylko w 

trzech kategoriach, bo nawet w tych samych kategoriach [są odmienne] u 

różnych [osób]... A kiedy będziesz jadł, zaobserwuj ich zadania. Zobaczysz, że 

właśnie te, które wydają się mało użyteczne, pracujące niewiele, wykonują 

pierwszą pracę ugryzienia chleba i doprowadzenia go do innych. Te zaś go 

rozdrabniają, żeby go przekazać następnym, które go rozcierają na papkę. 

Prawda, że tak jest? Wydaje ci się, że Judasz nic nie robi lub robi źle. 

Przypominam ci, że ewangelizował, i to dobrze, Judeę Nadmorską i że – jak to 
sam powiedziałeś - potrafi postępować z faryzeuszami.» 

«To prawda...» [– przyznaje Jakub, syn Zebedeusza.] 

Mateusz zauważa: «Potrafi też znaleźć pieniądze dla biednych. Prosi. Potrafi 

prosić. Ja nie potrafię tego zrobić... Być może dlatego, że czuję teraz wstręt do 
pieniędzy.» 

Szymon Zelota spuszcza głowę. Jego twarz staje się karmazynowa, tak się 

czerwieni. Andrzej zauważa to i pyta:  

«Źle się czujesz?» 

«Nie, nie... Zmęczenie... nie wiem.» 

Jezus patrzy na niego uważnie i Szymon jeszcze bardziej się czerwieni. Jezus 

się nie odzywa. Tymon przybiega: 

«Nauczycielu, widać wioskę, która jest przed Aerą. Moglibyśmy się w niej 

zatrzymać i poprosić o osły.» 

«Ale deszcz właśnie przestaje padać. Lepiej iść dalej.» 

«Jak chcesz, Nauczycielu. Jednak, jeśli pozwolisz, pójdę naprzód.» 

«Idź» [– zgadza się Jezus.] 

Tymon oddala się, biegnąc z Markiem. Jezus z uśmiechem zauważa: «On chce, 

żeby nasze wejście było tryumfalne.» 

Wszyscy są znowu razem. Jezus zostawia ich, bo rozgorzała rozmowa o różnych 

regionach. Odchodzi do tyłu, zabierając ze Sobą Zelotę. Kiedy są sami, Jezus 
stawia mu pytanie: 
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«Dlaczego się zaczerwieniłeś, Szymonie?» 

Twarz [apostoła] płonie jak pochodnia. Nie odzywa się. Jezus powtarza pytanie. 

[Szymon] czerwieni się jeszcze bardziej i nadal milczy. A Jezus jeszcze raz 

powtarza pytanie. 

«Panie, Ty to wiesz! Dlaczego każesz mi to powiedzieć?» – wykrzykuje Zelota, 
który cierpi tak, jakby był na torturach. 

«Czy jesteś tego pewien?»  

«On mi nie zaprzeczył. Powiedział przecież: “Działam tak z przezorności. Mam 

dobre wyczucie. Nauczyciel nigdy nie myśli o jutrze.” To jest prawda. 
Jednakże... to zawsze... zawsze... Nauczycielu, Ty podaj tu właściwe słowo.» 

«To wciąż dowód, że Judasz jest jedynie “człowiekiem”. On nie potrafi wznieść 

się, żeby być tylko duchem. Jednak, bardziej czy mniej, wszyscy jesteście 

podobni. Lękacie się głupstw. Dręczycie się niepotrzebnymi przewidywaniami. 

Nie potraficie wierzyć, że Opatrzność jest potężna i obecna. Dobrze, niech to 
pozostanie między nami dwoma. Dobrze?» 

«Tak, Nauczycielu» [– zgadza się Zelota.] 

Zapada cisza. Potem Jezus mówi: 

«Wkrótce powrócimy nad jezioro... Dobrze będzie mieć trochę skupienia po tak 

wielu [dniach] marszu. My dwaj pójdziemy do Nazaretu na jakiś czas, na święto 
Światła. Ty jesteś sam... Inni będą w rodzinach, ty zostaniesz ze Mną.» 

«Panie, Judasz i Tomasz, i nawet Mateusz [też] są sami.» 

«Nie myśl o tym. Każdy będzie świętował w rodzinie. Mateusz ma siostrę. Ty 

jesteś sam. Chyba że chcesz iść do Łazarza...» 

«Nie, Panie – wybucha Szymon – Nie. Kocham Łazarza, lecz przebywać z Tobą, 

to być już w Raju. Dziękuję, Panie» [– mówi Zelota i] całuje rękę Jezusa. 

Przed chwilą minęli małą wioskę. Nagle w nowej ulewie ukazuje się zalany 

deszczem Tymon i Marek. Wołają: 

«Zatrzymajcie się! Tam jest Szymon Piotr z osłami. Spotkaliśmy ich, jak 

wychodzili. Już przez trzy kolejne dni przychodzi na to miejsce ze zwierzętami, 
w deszczu.» 

Zatrzymują się pod osłoną dębów, które nieco ich chronią przed gwałtownym 

deszczem. Piotr właśnie przybywa. Siedzi na ośle, na czele szeregu zwierząt. 
Pod przykryciem, którym osłania głowę i ramiona, podobny jest do mnicha. 

«Niech Bóg Cię błogosławi, Nauczycielu! Dobrze mówiłem, że będzie skąpany 

jak ktoś, kto wpadł do jeziora! Chodźmy! Szybko na siodła! W Aerze od trzech 

dni strzegą zapalonego ognia, żeby paleniska były gotowe wysuszyć Cię! 

Szybko, szybko... W takim stanie! Spójrzcie, no! Nie mogliście Go powstrzymać? 

Ach! Kiedy mnie nie ma...! Spójrzcie, On ma włosy jak topielec. Musisz być 

zziębnięty. W takim deszczu! Co za nieostrożność! A wy? A wy? O, nieszczęśni! 

Począwszy od ciebie, bezrozumny bracie, a potem wszyscy inni! Ale pięknie 

wyglądacie! Przypominacie worki, które wpadły do stawu. Chodźmy szybko! 

Ach! Już więcej wam nie zaufam i nie powierzę wam Go. Ogarnia mnie 
przerażenie...» 
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«...i gadulstwo, Szymonie» – mówi spokojnie Jezus, w czasie gdy Jego osioł 

drepcze przy zwierzęciu Piotra, na czele karawany. Jezus powtarza: «I 

gadulstwo, i niepotrzebne mówienie. Nie powiedziałeś Mi, czy inni przybyli... 

Czy niewiasty odeszły, czy twoja małżonka czuje się dobrze. Nic Mi nie 

powiedziałeś.» 

«Wszystko Ci powiem, ale dlaczego wyszedłeś w tym deszczu?» 

«A ty dlaczego wyszedłeś?» 

«Bo spieszyłem się, żeby Cię ujrzeć, mój Nauczycielu.» 

«Ja się spieszyłem, żeby spotkać ciebie, Mój Szymonie.» 

«O, mój drogi Nauczycielu! Jakże Cię kocham! Małżonka, dziecko, dom! Nic, nic! 

Wszystko jest brzydkie, jeśli Ciebie tam nie ma. Wierzysz, że tak bardzo Cię 
kocham?» 

«Wierzę. Wiem, kim jesteś, Szymonie...» 

«Kim?» [– dopytuje się Piotr.] 

«Wielkim dzieckiem pełnym wad, ale pod nimi ukrywają się tak piękne zalety. 

Jest jednak jedna wcale nie zakryta. To twoja szlachetność we wszystkim. I cóż, 

kto jest w Aerze?» 

«Juda, Twój brat z Jakubem, potem Judasz z Kariotu, z innymi. Wydaje się, że 

Judasz uczynił wiele dobrego. Wszyscy go chwalą...» 

«Zadawał ci pytania?» 

«O! Bardzo wiele! Nie odpowiedziałem na żadne, mówiąc, że nic nie wiem. Bo 

właściwie cóż ja wiem, skoro towarzyszyłem niewiastom niemal do Gadary? 

Wiesz... nie mówiłem mu nic o Janie z Endor. Judasz sądzi, że on jest z Tobą. 
Powinieneś uprzedzić innych...» 

«Nie. Oni też, jak i ty, nie wiedzą, gdzie jest Jan. Nie potrzeba mówić więcej. 

Ale te osły!... Przez trzy dni!... Jaki wydatek! A biedni?» 

«Biedni... Judasz ma mnóstwo denarów i zajmuje się tym. Te osły nic mnie nie 

kosztują. Ludzie z Aery daliby mi ich tysiąc bez zapłaty - dla Ciebie. Musiałem 

podnieść głos, żeby zapobiec ich wyjściu na spotkanie Ciebie z armią osłów. 

Tymon ma rację. Tu wszyscy w Ciebie wierzą. Więcej są warci od nas...» – 
wzdycha [Piotr]. 

«Szymonie, Szymonie! Zostaliśmy uszanowani za Jordanem. [Także] więzień, 

poganki, grzesznice, niewiasty dały wam lekcję doskonałości. Zachowaj 
wspomnienie o tym, Szymonie, synu Jony. Na zawsze.» 

«Będę próbował, Panie. O, oto pierwsi [mieszkańcy] Aery. Spójrz, ile ludzi! Oto 

matka Tymona. Twoi bracia w tłumie. To uczniowie, których wysłałeś z tymi, 

którzy przybyli z Judaszem z Kariotu. Oto najbogatszy człowiek z Aery, ze 

sługami. Chciał, żebyś był jego gościem, lecz matka Tymona upomniała się o 

swe prawa i będziesz [przebywał] u niej. Spójrz! Spójrz! Smutno im, bo deszcz 

gasi pochodnie. Jest wielu chorych, wiesz? Zostali w mieście, blisko bram, żeby 

od razu Cię ujrzeć. Jakiś człowiek posiadający magazyn z drewnem przyjął ich 

pod dach. Przebywają tam już od trzech dni, biedni ludzie... Odkąd przybyliśmy, 
dziwiąc się, że Ciebie jeszcze nie ma...» 
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Krzyki tłumu przeszkadzają Piotrowi mówić dalej, więc milknie. Pozostaje u 

boku Jezusa jak giermek. Tłum, z jakim się spotkali, rozstępuje się. Jezus 
posuwa się naprzód na ośle, nie przestając błogosławić. Wchodzą do miasta. 

«Natychmiast do chorych» – nakazuje Jezus, nie troszcząc się o protesty ludzi, 

którzy chcieliby Go zaprowadzić pod dach, dać Mu posiłek i zapewnić ogień. Nie 
chcą, żeby zbytnio cierpiał. 

«Oni cierpią bardziej ode Mnie» – odpowiada. 

Idą na prawo. Jest tam prymitywne ogrodzenie składu drewna. Drzwi są 

szeroko otwarte i dochodzi stamtąd żałosny krzyk: 

«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!» 

Chór błagający, natarczywy jak litania. Głosy dzieci, głosy niewiast, głosy 

mężczyzn, głosy starców. Są to głosy smutne jak beczenie jagniąt, które cierpią, 

zatrwożone, gdy umierają ich matki; zniechęcone – jak u ludzi, którzy mają już 

tylko jedną nadzieję; drżące - jak głosy potrafiących już tylko płakać... 

Jezus wchodzi w obręb ogrodzenia. Prostuje się w strzemionach najmocniej jak 

potrafi, podnosi prawicę i mówi potężnym głosem: 

«Wszystkim, którzy wierzą we Mnie, zbawienie i błogosławieństwo.» 

Na nowo siada w siodle i próbuje wrócić na drogę, lecz tłum napiera. Ci, którzy 

zostali uzdrowieni, tłoczą się wokół Niego. W świetle pochodni – które pod 

osłoną krużganków płoną i rozpraszają [półmrok] zmierzchu – widać tłum, 

burzący się w szale radości i wychwalający Pana. Jezus zaś - jeśli można tak 

rzec - znika pośrodku masy uzdrowionych dzieci, które matki podają Mu do rąk, 

na pierś, sadzają na karku osła, podtrzymując, żeby nie spadły. Jezus ma ich 

pełne ramiona, jakby to były kwiaty. Uśmiecha się, szczęśliwy, całuje je, bo nie 

może błogosławić, mając ich pełne ramiona... W końcu odbierają Mu dzieci, a 

podchodzą uzdrowieni starcy. Płacząc z radości, całują Jego szaty. Potem 
mężczyźni i kobiety... 

Jest już noc, kiedy może wejść do domu Tymona i odpocząć przy ogniu w 

suchych szatach. 

161. JEZUS PRZEMAWIA W AERZE 

Napisane 7 października 1945. A, 6666-6673 

Jezus przemawia na głównym placu w Aerze: 

«...I nie mówię wam, jak mówiłem gdzie indziej, o pierwszych i podstawowych 

sprawach, jakie trzeba znać i co czynić, żeby się zbawić. Wy to znacie – i to 

bardzo dobrze – dzięki Tymonowi, mądremu przewodniczącemu synagogi 

dawnego Prawa, a teraz mędrcowi, gdyż odnowił je w świetle Prawa nowego. 

Chcę jednak was ostrzec przed niebezpieczeństwem, którego - w stanie ducha, 

w jakim się obecnie znajdujecie - nie możecie zobaczyć. Jest to 

niebezpieczeństwo polegające na tym, że zostaniecie zawróceni z drogi poprzez 

naciski i podszepty, usiłujące oderwać was od wiary, jaką obecnie macie we 

Mnie. Teraz pozostawię wam Tymona na jakiś czas. Wraz z innymi on wyjaśni 

wam słowa Pisma w nowym świetle Mojej Prawdy, jaką przyjął. Nim jednak was 

opuszczę – po przebadaniu waszych serc i po ujrzeniu, że są one szczere w 

miłości, pełne dobrej woli i pokorne - chcę wyjaśnić wam fragment z drugiej 

Księgi Królewskiej. 
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Kiedy Ezechiasz, król Judy, został zaatakowany przez Sennacheryba, trzej 

wielcy nieprzyjacielskiego króla przybyli do niego, żeby go przerazić. [Mieli] go 

wystraszyć obawą o zerwanie przymierzy oraz siłą [wojsk], które już go 

otoczyły. Na słowa potężnych wysłanników Eliakim, Szebna i Joach 

odpowiedzieli: “Mów tak, żeby lud nie zrozumiał”. Uczynili to po to, żeby lud, w 

przerażeniu, nie poprosił ich o pokój. Wysłannicy Sennacheryba jednak tego 

właśnie chcieli i powiedzieli głośno i doskonale po hebrajsku: “Niech was nie 

zwodzi Ezechiasz... Zawrzyjcie ze mną pokój i mnie się poddajcie! A każdy 

będzie jadł owoce ze swej winorośli i ze swego drzewa figowego, i będziecie pili 

wodę każdy ze swej cysterny, aż przyjdę zabrać was do kraju, który jest 

podobny do waszego – kraju zboża i moszczu, kraju chleba i winnic, kraju oliwy 

i miodu, abyście żyli, a nie umarli....” Jest też powiedziane: “Lud milczał i nie 

odpowiedział mu ani słowa, bo otrzymał rozkaz od króla, żeby nie odpowiadać”. 

Tak. Ja lituję się nad waszymi duszami, obleganymi przez siły okrutniejsze niż 

moce Sennacheryba. On mógł zranić ciała, nie dotykając jednak duchów. W 

waszym zaś wypadku to duchom wypowiada się wojnę, z pomocą wojska 

dowodzonego przez despotę najbardziej pysznego i najbardziej okrutnego, jaki 

istnieje w stworzeniu. Właśnie dlatego zwróciłem się z prośbą do wysłanników, 

którzy – chcąc Mnie zaatakować w was - próbują zastraszyć nas, Mnie i was, 

groźbami straszliwych kar. Powiedziałem im: “Mówcie do Mnie samego, lecz 

pozostawcie w pokoju dusze, które teraz rodzą się do Światłości. Dręczcie Mnie, 

męczcie Mnie, oskarżajcie Mnie, zabijcie Mnie, lecz nie rzucajcie się na te małe 

dzieci Światłości. One są jeszcze słabe. Pewnego dnia będą silne, lecz teraz są 

słabe. Nie rzucajcie się na nie z wściekłością. Nie zamierzajcie się na wolność 

wyboru drogi, [posiadaną przez] duchy. Nie atakujcie prawa [posiadanego 

przez] Boga: wzywania do Siebie tych, którzy Go szukają z prostotą i miłością.” 

Czy jednak ktoś, kto nienawidzi, może kiedykolwiek ulec prośbom tego, kogo 

nienawidzi? Czy ktoś opętany nienawiścią może kiedykolwiek poznać miłość? 

Nie może. Dlatego też z jeszcze większą zaciętością - z coraz bardziej 

wzrastającą zaciętością - będą przychodzić, żeby wam powiedzieć: “Niech 

Chrystus was nie zwodzi. Przyjdźcie do nas, a będziecie mieć wszelkie dobra....” 

I powiedzą wam: “Biada, jeśli pójdziecie za Nim. Będziecie prześladowani.” 

Ponaglani zaś nieszczerą dobrocią [powiedzą]: “Ratujcie wasze dusze. On jest 

szatanem.” Powiedzą wam wiele o Mnie, tak bardzo wiele, żeby was skłonić do 

porzucenia Światła.  

Ja zaś mówię wam: “Kusicielom odpowiedzcie milczeniem”. Kiedy potem Moc 

Pana zstąpi na serca wierne Jezusowi Chrystusowi, Mesjaszowi i Zbawcy, wtedy 

będziecie mogli przemówić. To bowiem już nie wy, lecz sam Duch Boga będzie 

przemawiał waszymi ustami i wasze duchy staną się dojrzałe dzięki Łasce, silne 
i niezwyciężone dzięki Wierze.  

Bądźcie wytrwali. Tylko o to was proszę. Pamiętajcie, że Bóg nie może zgodzić 

się na czary jednego ze Swych wrogów. Niech wasi chorzy, którzy uzyskali 

pociechę oraz pokój dla swych duchów, mówią wam zawsze – już samą swą 

obecnością - o Tym, który przyszedł do was powiedzieć wam: “Wytrwajcie w 

Mojej miłości i w Mojej nauce, a posiądziecie Królestwo niebieskie”. Moje dzieła 

przemawiają jeszcze bardziej niż Moje słowa. I chociaż jest doskonałym 

błogosławieństwem umieć wierzyć bez konieczności posiadania dowodów, to 

jednak Ja pozwoliłem wam ujrzeć cuda Boże, aby została umocniona wasza 

wiara. Odpowiedzcie waszemu umysłowi, kuszonemu przez nieprzyjaciół 

Światłości, słowami waszego ducha: “Wierzę, bo widziałem Boga w Jego 

dziełach”. Wrogom zaś odpowiedzcie aktywnym milczeniem. Dzięki tym dwom 

odpowiedziom poczynicie postępy w światłości. Pokój niech zawsze będzie z 
wami.» 
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Żegna ich i odchodzi z placu. 

«Dlaczego tak mało do nich mówiłeś, Panie? Być może Tymon będzie 

zawiedziony» – mówi Natanael. 

«Nie będzie. Jest bowiem kimś sprawiedliwym i rozumie, że ostrzeżenie kogoś 

przed niebezpieczeństwem jest miłowaniem miłością najsilniejszą. To 
niebezpieczeństwo jest bliskie.» 

«Wciąż faryzeusze, co?» - dopytuje się Mateusz. 

«Oni i inni...» [– odpowiada mu Jezus.] 

«Jesteś przygnębiony, Panie?» – pyta zasmucony Jan. 

«Nie. Nie bardziej niż zwykle...» 

«A jednak byłeś szczęśliwy w ostatnich dniach...» 

«Będzie smutno, kiedy już nie będziesz miał ze Sobą uczniów. Dlaczego ich 

odesłałeś? Czy chcesz kontynuować wędrówkę?» - dopytuje się Iskariota. 

«Nie. To ostatni etap. Stąd wracamy do domu. Niewiasty jednak nie mogły iść 

dalej o tej porze roku. Wiele uczyniły. Nie muszą czynić więcej.» 

«A Jan [z Endor]?» [– pyta jeszcze Iskariota.] 

«Jan, chory, jest w gościnnym domu, jak i ty kiedyś byłeś.» 

Potem Jezus żegna Tymona i innych uczniów, którzy pozostają w okolicy. Z 

pewnością Jezus już dał im polecenia na przyszłość, gdyż nie udziela im 

żadnych rad. 

Są na progu domu Tymona, gdyż jeszcze jeden raz Jezus chciał pobłogosławić 

panią domu. Tłum z szacunkiem przygląda się Mu i idzie za Nim, aż do drogi na 

przedmieściach. Potem przechodzą przez ogrody i pola. Najbardziej wytrwali idą 

za Jezusem w grupie, która się coraz bardziej przerzedza: zostaje dziewięciu, 

potem pięciu, następnie trzech, a potem jeden... i wreszcie ten ostatni wraca do 

Aery, gdy Jezus zwraca się na zachód sam z dwunastoma apostołami, gdyż 
Hermastes pozostał z Tymonem. 

Jezus mówi: «I podróż, druga wielka podróż apostolska, zakończyła się. Teraz 

powracamy do znanych wiosek w Galilei.  

Biedna Mario, jesteś u kresu sił bardziej niż Jan z Endor. Pozwolę ci więc 

opuścić opisy miejsc. Tak wiele już daliśmy ciekawskim poszukiwaczom. Oni i 

tak zawsze pozostaną “ciekawskimi poszukiwaczami”. Niczym więcej. Teraz już 

dość. Siły cię opuszczają. Zachowaj je dla słów. Z tym samym duchem, z jakim 

stwierdziłem daremność bardzo wielu Moich trudów, stwierdzam 

nieprzydatność i twoich wielu wysiłków. Mówię ci więc: “Zachowuj [siły] tylko 
dla słów.” 

Ty jesteś “niosącą słowo” O! Zaprawdę na tobie powtarza się to, co zostało 

powiedziane: “Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie 

płakali.” Ty powtarzałaś tylko Moje słowa, a drobiazgowi doktorzy - krzywili się. 

Dołączyłaś do Moich słów twoje opisy, a oni je zganili. Teraz znowu znajdą 

[powody do] krytyki. Jesteś u kresu. Powiem ci, kiedy będziesz miała opisać 

podróż. Tylko Ja. To już niemal rok, jak cię dotknąłem. Czy chcesz, nim rok 
upłynie, spocząć na nowo na Moim Sercu? Chodź więc, mała męczennico...» 
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162. MARIA I MACIEJ 

Napisane 8 października 1945 i 20 sierpnia 1944. A, 6674 i 3357-3363 

Widzę ponownie jezioro Meron w mroczny deszczowy dzień... Błoto i chmury. 

Cisza i mgła. Horyzont niknie w chmurach. Łańcuch Hermonu ogarnęły warstwy 

niskich chmur. Jest tu równina wzniesiona, usytuowana blisko małego jeziora o 

barwie szarej i żółtawej, z powodu błota tysięcy wezbranych strumyków oraz z 

powodu zachmurzonego listopadowego nieba. Z tego miejsca dobrze widać 

małe lustro wody. Zasila je górny Jordan, który wypływa następnie, żeby wpaść 

do innego, większego jeziora: Genezaret. 

Zapada zmierzch, coraz smutniejszy i deszczowy. Jezus idzie drogą przecinającą 

Jordan za jeziorem Meron, żeby wejść na ścieżkę prowadzącą bezpośrednio do 
jakiegoś domu... 

Jezus mówi: «Tu umieścicie wizję sierot Macieja i Marii, daną 20 sierpnia 

1944.» To kolejna słodka wizja Jezusa i dwojga dzieci. 

Widzę Jezusa idącego ścieżką poprzez pola. Zostały z pewnością niedawno 

obsiane, gdyż ziemia je jeszcze pulchna i ciemna, właśnie taka jak po 

niedawnym zasiewie. Jezus zatrzymuje się, żeby pogłaskać dwoje dzieci: 

chłopca, który ma nie więcej niż cztery lata, i dziewczynkę, która może mieć 

osiem lub dziewięć lat. Muszą to być dzieci bardzo biedne, bo mają na sobie 

wypłowiałe i podarte szaty. Twarzyczki ich są bardzo smutne i cierpiące. 

Jezus o nic nie pyta. Patrzy na nie tylko przenikliwie, głaszcząc je. Potem idzie 

pośpiesznie do domu, widocznego u kresu dróżki. Jest to dom wiejski, lecz 

dobrze utrzymany. Zewnętrzne schody pną się od ziemi na taras. Na nim 

znajduje się altana z winorośli, teraz pozbawionej już gron i liści. Jedynie kilka 

ostatnich, już pożółkłych liści zwisa i porusza się pod wpływem wilgotnego 

wiatru tego brzydkiego jesiennego dnia. Na parapecie domu gruchają gołąbki, 
czekając na wodę zapowiadaną przez szare i zachmurzone niebo. 

Jezus, a za Nim apostołowie, popycha prostą furtkę w małym murze z 

wysuszonych kamieni, otaczającym dom. Wchodzi na podwórze - my 

powiedzielibyśmy: klepisko - na którym znajdują się studnie, a w głębi - 

palenisko. Tak przypuszczam, gdyż ściana tej komórki jest przyciemniona od 

dymu, który wydobywa się nawet teraz. Wiatr zaś popycha go ku ziemi. 

Jakaś niewiasta – słysząc odgłos kroków – ukazuje się na progu komórki. 

Ujrzawszy Jezusa wita Go radośnie i biegnie do domu, żeby uprzedzić 

[gospodarza]. Stary i otyły mężczyzna staje teraz we drzwiach domu i spieszy 
ku Jezusowi: 

«To wielki zaszczyt, Nauczycielu, ujrzeć Ciebie!» 

Wita Go. Jezus odpowiada Swoim pozdrowieniem: 

«Pokój niech będzie z tobą! Noc nadchodzi i zbliża się deszcz. Proszę cię o 

schronienie dla Mnie i dla Moich uczniów.» 

«Wejdź, Nauczycielu. Mój dom należy do Ciebie. Służąca wyjmie z pieca chleb. 

Raduję się, że mogę Ci ofiarować ser z [mleka] moich owiec i owoce z mojej 

posiadłości. Wejdź, wejdź, wiatr jest wilgotny i zimny...» – pełen serdeczności 

przytrzymuje otwarte drzwi i kłania się, kiedy wchodzi Jezus.  

Potem jednak nagle zmienia ton [głosu], zwracając się do kogoś, kogo widzi, i 

mówi z gniewem: 
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«Ty znowu tutaj? Odejdź. Nie ma tu nic dla ciebie. Idź stąd. Zrozumiałaś? Tutaj 

nie ma miejsca dla włóczęgów... i być może złodziei jak ty...» – mruczy przez 
zęby.  

Dziecięcy głos odpowiada żałośnie: «Litości, panie. Przynajmniej chleba dla 

mojego braciszka. Jesteśmy głodni...» 

Jezus, który wszedł akurat do rozległej kuchni – rozweselanej przez wielki 

ogień spełniający rolę lampy - wychodzi na próg. Ma zmienione oblicze: 

poważne i smutne. Pyta nie gospodarza, lecz wszystkich. Wydaje się zadawać 

pytanie spokojnemu powietrzu, pozbawionemu liści figowcowi, mrocznej 

studni: 

«Kto jest głodny?» 

«Ja, Panie. Mój brat i ja. [Chcemy] tylko chleba i odejdziemy.» 

Jezus wyszedł teraz na zewnątrz, w całkowite ciemności, bo zmierzch już 

zapadł i bliski jest deszcz.  

«Podejdź» – mówi [Jezus]. 

«Boję się, Panie!» [– odpowiada dziewczynka.] 

«Podejdź, mówię ci. Nie bój się Mnie.» 

Zza rogu domu wychodzi dziewczynka. Jej nędznej szaty czepia się mały 

braciszek. Podchodzą pełni lęku. Nieśmiało patrzą na Jezusa i ze strachem - na 

pana domu, który patrzy na dzieci groźnie i mówi: 

«To włóczęgi, Nauczycielu. I złodzieje. Przed chwilą przyłapałem ich, jak 

grzebali w pobliżu gniotownika. Z pewnością dziewczynka chciała tam wejść, 
żeby coś ukraść. Kto wie, skąd przychodzą. Nie są z tej okolicy...» 

Jezus wydaje się nie słuchać. Patrzy uważnie na dziewczynkę o małej, bladej 

twarzy, na jej rozplecione warkocze, dwa ogonki opadające za uszami, 

przymocowane po bokach dwoma kawałkami materiału. Twarz Jezusa nie jest 

surowa, kiedy patrzy na biedne dziecko. Jest smutny, lecz uśmiecha się, żeby jej 

dodać odwagi. 

«Czy to prawda, że chciałaś coś ukraść? Powiedz prawdę.» 

«Nie, Panie. Poprosiłam o kawałek chleba, bo byłam głodna. Nie dostałam. 

Zobaczyłam omaszczoną skórkę, tam, na ziemi, blisko gniotownika, i poszłam ją 

podnieść. Jestem głodna, Panie. Wczoraj dostałam jeden chleb i zachowałam go 

dla Macieja... Dlaczego nie włożyli nas do grobu z mamą?»  

Dziewczynka płacze rozpaczliwie, a brat jej wtóruje. 

«Nie płacz! – Jezus pociesza ją, głaszcząc i przyciągając do Siebie – Odpowiedz: 

skąd jesteś?» 

«Z Równiny Ezdrelońskiej.» 

«I przyszłaś aż tutaj?» 

«Tak, Panie.» 

«Od dawna twoja matka nie żyje? A masz ojca?» 
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«Mojego ojca zabiło słońce w czasie żniw, a mama umarła w zeszłym 

miesiącu... ona i dziecko, które się rodziło, razem umarli...»  

Płacze jeszcze mocniej. 

«Nie masz krewnych?» [– pyta Jezus.] 

«Przybywamy z bardzo daleka! Byliśmy ubodzy... Ojciec musiał się nająć do 

służby. Teraz nie żyje... i mama też umarła.» 

«Kto był waszym panem?» 

«Faryzeusz Izmael...» 

«Faryzeusz Izmael!...» 

Nie sposób wyrazić, jakim tonem Jezus powtarza to imię.  

«Sama odeszłaś, czy on cię odesłał?» [– pyta Jezus.] 

«On mnie odesłał, Panie. Powiedział: “Na drogę, zgłodniałe psy!”» 

«A ty, Jakubie, dlaczego nie dałeś chleba tym dzieciom? Chleba.... trochę mleka 

i garść siana, żeby im ulżyć w zmęczeniu?...» 

«Ależ... Nauczycielu... mam chleba akurat dla mnie... i mleka jest mało... a 

umieścić je w domu... tacy są jak wałęsające się zwierzęta. Jeśli się do nich 

uśmiechniesz, już nie odejdą...» 

«Brak ci miejsca i pożywienia dla dwojga nieszczęśliwych? Naprawdę możesz to 

powiedzieć, Jakubie? Obfitość plonów, wina, ilość oliwy i owoców rozsławiły 

twą posiadłość tego roku z powodu urodzaju. Pamiętasz o tym jeszcze? W 

ubiegłym roku grad zniszczył twoje dobra i niepokoiłeś się o [środki do] życia... 

Przyszedłem i prosiłem cię o chleb... Usłyszałeś Mnie kiedyś, jak przemawiałem, 

i pozostałeś Mi wierny... i w twoim smutku otwarłeś przede Mną serce i dom, 

dałeś Mi chleb i schronienie. A co Ja ci powiedziałem, odchodząc, następnego 

ranka? “Jakubie, pojąłeś Prawdę. Bądź zawsze miłosierny, a dostąpisz 

miłosierdzia. Za chleb, jaki dałeś Synowi Człowieczemu, te pola dadzą ci 

obfitość pszenicy i będą tak ciężkie, jakby miały w sobie ziarna morskiego 

piasku; oliwki będą ciężkie od owoców, a jabłonie ugną się pod ciężarem 

jabłek.” To wszystko miałeś i w tym roku jesteś najbogatszy w tej okolicy. A 
jednak odmawiasz chleba dwojgu dzieciom!...» 

«Ale Ty byłeś Rabbim...» 

«Właśnie dlatego, że Nim jestem, mógłbym uczynić chleb z kamieni. One – nie. 

Teraz mówię ci: ujrzysz nowy cud, ale wywoła on twą udrękę, wielką 
męczarnię... Jednak, uderzając się w piersi, powiedz: “Zasłużyłem na to”.» 

Jezus zwraca się do dzieci: 

«Nie płaczcie. Idźcie do tego drzewa i nazrywajcie [owoców].» 

«Ale już nic na nim nie ma, Panie...» - wyraża swe zastrzeżenia dziewczynka. 

«Idź» [– poleca jej Jezus.] 

Dziewczynka odchodzi i wraca z sukienką podniesioną i pełną pięknych 

czerwonych jabłek. 
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«Jedzcie i chodźcie ze Mną» – [mówi do nich Jezus,] a do apostołów: – 

Chodźmy zaprowadzić tych dwoje dzieci do Joanny, żony Chuzy. Ona potrafi 

przypomnieć sobie o otrzymanych dobrodziejstwach i jest miłosierna z miłości 
do Tego, który był miłosierny wobec niej. Chodźmy.» 

Mężczyzna, oszołomiony i udręczony, próbuje uzyskać przebaczenie:  

«Jest noc, Nauczycielu. Zaraz zacznie padać, kiedy będziesz w drodze. Pozostań 

w moim domu. Służąca zaraz wyjmie chleb z pieca... Dam Ci również dla nich.» 

«Nie trzeba. Dałbyś go nie z miłości, lecz z lęku przed obiecaną karą.» 

Jakub pokazuje jabłka, zerwane z drzewa przedtem ogołoconego – które dwoje 

zagłodzonych dzieci je łapczywie – [i mówi]: 

«A więc to nie jest ten cud?» 

«Nie...» – Jezus jest bardzo surowy. 

[por. Mt 7,21; Łk 6,46] «O! Panie, Panie! Miej litość nade mną! Zrozumiałem! 

Ukarzesz mnie w moich plonach! Litości, Panie!» 

«To nie ci, którzy wzywają Mnie: “Panie”, posiądą Mnie, gdyż to nie przez 

słowo, lecz przez czyny ukazuje się miłość i szacunek. Doświadczysz takiej 

litości, jaką sam miałeś.» 

«Kocham Cię, Panie...» [– odzywa się Jakub] 

«To nie jest prawdą. Kocha Mnie ten, kto kocha. Takie bowiem jest Moje 

nauczanie. Ty kochasz tylko siebie. Kiedy będziesz Mnie kochał tak, jak tego 

nauczałem, wtedy Pan powróci. Teraz odchodzę. Moja siedziba jest w 

wypełnianiu dobra, w pocieszaniu strapionych, w ocieraniu łez sierotom. Jak 

kura rozpościera swe skrzydła nad bezbronnymi kurczętami, tak samo Ja 

rozwijam Moją moc nad tymi, którzy cierpią i są udręczeni. Chodźcie, dzieci. 
Wkrótce będziecie mieć dom i chleb. Żegnaj, Jakubie.» 

[Apostołowie] odchodzą niezadowoleni. Biorą na ręce dzieci: Andrzej – 

dziewczynkę i owija ją swoim płaszczem, Jezus zaś bierze chłopca. Odchodzą 

małą ścieżką, teraz pogrążoną w ciemnościach, obciążeni tym żałosnym 
ciężarem, który już nie płacze.  

Piotr mówi: 

«Nauczycielu! To wielkie szczęście dla nich, że przyszedłeś. Ale dla Jakuba!... Co 

mu uczynisz, Nauczycielu?» 

«Sprawiedliwość. Nie zazna głodu, bo jego spichrze są zaopatrzone jeszcze na 

długi czas. Dozna jednak niedostatku, gdyż nasiona nie wydadzą plonu, a oliwki 

i jabłonie będą mieć same liście. Ci niewinni mają nie ode Mnie, lecz od Ojca 

chleb i dach. Mój Ojciec bowiem - Ten, który daje gniazdo i pożywienie ptakom 

w lesie - jest także Ojcem sierot. Będą mogły powiedzieć - a wraz z nimi 

wszyscy nieszczęśliwi, którzy potrafią pozostać dla Niego “synami niewinnymi i 

czułymi” – że w ich małą dłoń Bóg włożył pokarm i z ojcowską troską 
zaprowadził je pod gościnny dach.» 

Wizja się kończy. Pozostaje we mnie wielki pokój. 
 

 

 

 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-07.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-06.htm#46
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163. «PRZYJMOWANIE SAKRAMENTÓW JEST DAREMNE, JEŚLI BRAKUJE 

MIŁOŚCI» 

Napisane 20 i 21 sierpnia 1944. A, 3363-3372 

Mówi Jezus: 

«To jest specjalnie dla ciebie, duszo, która płaczesz, patrząc na minione krzyże i 

nadchodzące chmury. Ojciec będzie miał zawsze chleb, żeby go włożyć w twoją 
dłoń, i gniazdo, żeby przyjąć Swą turkaweczkę zalaną łzami. 

Dla wszystkich jest to pouczenie, że Ja potrafię być “Panem” sprawiedliwym. 

Nie oszukuje się Mnie jednak i nie schlebia Mi się kłamliwym szacunkiem. Kto 

zamyka serce przed bratem, zamyka serce przed Bogiem, a Bóg – przed nim. 

To pierwsze przykazanie, o ludzie: Miłość i miłość. Kto nie kocha, ten kłamie 

wyznając, że jest chrześcijaninem. Daremne jest przyjmowanie sakramentów i 

[udział] w obrzędach, bezużyteczna modlitwa, jeśli brak miłości. Stają się 

formułkami, a nawet – świętokradztwami. Jak możecie przychodzić do Chleba 

wiecznego i sycić się, gdy odmówiliście chleba głodnemu? Czy wasz chleb jest 

cenniejszy niż Mój? Bardziej święty? O, obłudnicy! Ja nie stawiam ograniczeń, 

dając Siebie waszej nędzy. A wy – wy, którzy jesteście nędzą – nie macie litości 

nad nędzami, które w oczach Boga nie są tak ohydne, jak wasze. To bowiem są 

nieszczęścia, wasze zaś [nędze] – są grzechem. Zbyt często mówicie: “Panie, 

Panie”, żebym okazał życzliwość waszym sprawom. Nie mówicie jednak tego z 
miłości do bliźniego. Nie czynicie jednak nic w Imię Pana dla bliźniego. 

Zobaczcie, co dała wam – waszym społecznościom i jednostkom – wasza 

zakłamana religia i prawdziwy brak miłości. Opuszczenie przez Boga. Pan 

powróci jednak, kiedy będziecie kochali, jak Ja o tym pouczyłem. Do was 

jednak, mała trzódko - do tych, którzy cierpią, będąc dobrymi - mówię: “Nigdy 

nie jesteście sierotami. Nigdy nie jesteście opuszczeni. Najpierw musiałby Bóg 

przestać istnieć, żeby miało zabraknąć Opatrzności Jego dzieciom. Wyciągnijcie 

rękę, bo Ojciec daje wam wszystko jak „ojciec‟, to znaczy z miłością, która nie 

poniża. Otrzyjcie łzy. Biorę was i niosę, bo lituję się nad waszą słabością”. 

Najbardziej umiłowanym ze stworzeń jest człowiek. Czy zamierzacie wątpić, 

[sądząc,] że Ojciec będzie miał więcej litości nad ptakiem niż nad wiernym [Mu] 

człowiekiem? Człowiekiem wiernym... Bóg jest przecież pobłażliwy nawet 

wobec grzesznika i daje mu czas i możliwość przyjścia do Niego. O! Gdyby świat 
zrozumiał, kim jest Bóg! 

Idź w pokoju, Mario. Jesteś Mi droga jak dwoje sierot, które widziałaś, i jeszcze 

bardziej. Idź w pokoju. Ja jestem z tobą.» 

Jezus mówi: 

«Kiedy ujawniam przed tobą nieznane wydarzenia z Mojego życia publicznego, 

już słyszę chór skrupulatnych doktorów, którzy mówią: “O tym przecież nie ma 

mowy w Ewangelii. Jakże ona może powiedzieć: „Widziałam to‟?” Odpowiadam 
im słowami z Ewangelii: 

“Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 

synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie 
słabości.” – mówi Mateusz. [por. Mt 9,35] 

I jeszcze: “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.” [por. Mt 
11,4-5] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-11.htm#4
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-11.htm#4
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“Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy 

się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się 

nawróciły... A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do 

Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie 

dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego.” [por. Mt 11,21-23] 

A Marek [mówi]: “...szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z 

Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu... szło do Niego 

mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach...” [por. Mk 3,7-8] 

A Łukasz: “Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc 

Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które 
uwolnił od złych duchów i od słabości...” [por. Łk 8,1-2] 

Mój Jan pisze: “Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 

Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy 
chorowali....” [por. J 6,1-2]  

A ponieważ Jan obecny był przy wszystkich cudach - jakakolwiek była ich 

natura - których dokonałem w okresie trzech lat, Umiłowany daje o Mnie 

świadectwo bez miary: “Ten właśnie uczeń, który widział te sprawy, opisał je. A 

wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, 

których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały 
świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.” [por. J 21,24-25] 

A zatem? Co powiedzą teraz ci podchwytliwi uczeni? 

Ona zdjęła z Moich ramion Mój Krzyż i wzięła go na siebie, gdyż Mnie kocha do 

tego stopnia, że woli raczej umrzeć niż wiedzieć, że jestem strapiony. Czyż więc 

wy chcecie czynić zarzuty Mojej dobroci, dlatego że pragnie ulżyć jednej [z 

osób] kochających Mnie, które niosą dla was Mój Krzyż, i dlatego że Moja 

Dobroć daje poznać wydarzenia Swej posługi, pragnąc obudzić was z letargu, w 

którym umieracie? Naprawdę nie zasługujecie na ten dar udzielony wam przez 

Zbawiciela dla wyprowadzenia was z niezdrowych, duszących was wyziewów. 

Ponieważ jednak wam go udzielam, przyjmijcie go i wstańcie. To nowe nuty w 

chórze, które wyśpiewują Moją Ewangelię. Niech służą przynajmniej obudzeniu 

waszej uwagi. Dotąd pozostawała ona uśpiona nawet wobec wydarzeń znanych 

z Ewangelii, którą czytacie tak źle i nieobecni duchem. Chyba nie myślicie, że w 

czasie trzech lat uczyniłem tylko tych niewiele cudów, opowiedzianych [w 

Ewangelii]? Czy macie zamiar myśleć, że została uzdrowiona ta mała liczba 

kobiet, które są przytoczone, lub że cuda, o których napisano, są jedynymi, 

jakie zostały dokonane? Skoro cień Piotra służył do uzdrowienia, czegóż musiał 

dokonywać Mój cień? A Mój oddech? Moje spojrzenie? Czy pamiętacie [co 

mówiła sobie] niewiasta chora na krwotok? “Żebym się choć Jego płaszcza 

dotknęła, a będę zdrowa.” [por. Mt 9,21] I tak się stało. Moc cudotwórcza stale 

wychodziła ze Mnie. Przyszedłem, żeby doprowadzić do Boga i otworzyć zapory 

Miłości, zamknięte od dnia grzechu. Przez wieki fale [tamowanej] miłości 

wylewały się na mały świat Palestyny: cała miłość Boga do człowieka, która w 

końcu mogła się rozszerzyć, jak On tego pragnął, by ocalić ludzi najpierw przez 
Miłość, zanim to uczynił przez Krew. 

Powiecie Mi może: “Dlaczego [otrzymuje to Maria], ktoś tak mizerny”? 

Odpowiem wam wtedy, gdy ta – którą wy pogardzacie, a którą Ja kocham – 

będzie mniej wyczerpana. Zasługiwalibyście na milczenie, które zachowałem 

przed Herodem. Ja jednak usiłuję was ocalić – was, których pycha czyni 
najtrudniejszymi do przekonania.» 

  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-11.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#7
http://www.voxdomini.com.pl/valt/valt/..-ew/03-lk-08.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-06.htm#1a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-21.htm#24
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#21
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21 sierpnia 1944. Jezus mówi: 

«Odpowiem wam słowami apostoła Pawła: “Niezbędne są dla ciała te członki, 

które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym 

większymi okrywamy ozdobami. Tak przeto szczególnie się troszczymy o 

przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, 

nie potrzebują takiej uwagi. Bóg tak obecnie ukształtował nasze ciało, że 
zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci.” 

Sądzicie może, że [Maria –] ten “mały głos” uważa siebie za coś wielkiego? 

Gdybyście ją zapytali, odpowiedziałaby wam: “Jestem członkiem najsłabszym i 

najmniej godnym szacunku w Ciele Chrystusa”. Odpowiedziałaby wam 

naprawdę szczerze. Wy jednak nie uwierzylibyście jej, każdy bowiem przykłada 

do innych własną miarę. Wy też - bez pokory i szczerości – mówicie: “Jestem 

zły”, żeby usłyszeć, jak [wam zaprzeczają i] mówią: “Ależ nie, jesteś bardzo 

dobry!”. I tak wyniośle myślicie o sobie. A gdy ktoś jest szczery i przyznaje 

wam jedynie odrobinę dobroci lub wcale – milknąc z miłości i nie chwaląc was z 

prawości – wpadacie w gniew przeciw niemu. Nienawidzicie go, bo was nie 

pochwalił. Tak samo nie potraficie też pomyśleć, że ona jest szczera. Ja jednak - 

Ja, który czytam w jej myśli i widzę wnętrze jej serca – wiem, czy jest w niej 

lub nie ma takiej myśli o sobie samej. Ileż razy w rozmowach tej duszy z 

Bogiem rozbrzmiewały słowa skierowane do Boga i oświadczające: “Jakże 

mogłeś, Panie, wziąć mnie – tę, która nic nie jest warta, która tak Ci uchybiała i 

jeszcze nadal tak bardzo Ci uchybia?” Zdaje się też wątpić we Mnie, gdyż 
wydaje się jej niemożliwe, że to Ja wybrałem ją do tej misji. 

Uważa siebie za słabą, bardzo słabą. Jeśli porównamy ją z Doskonałością, ona 

jest słabsza niż włos noworodka. Uważa siebie za podłą. Jeśli porównamy ją z 

Bogiem, jest czymś mniejszym niż robak zrodzony w ziemi. Ma jednak jedną 

siłę: całkowitą miłość. Kiedy ofiarowuje coś lub kiedy daje siebie, nigdy nie 

myśli o sobie lub o korzyści, którą może otrzymać od innych. Myśli tylko, żeby 

przypodobać się Mnie samemu, być użyteczną dla Mnie samego, nawet stając 

się z tego powodu niemiłą dla świata. Doszła do znienawidzenia siebie jako ciała 

tą świętą nienawiścią, o której Ja pouczałem, mówiąc: “Ten, kto będzie chciał 

ocalić swe życie (ziemskie), straci je (a nawet życie wieczne). A kto dla Mojej 

miłości je straci, odnajdzie je.” To święta nienawiść kogoś, kto pojął Słowo! To z 

powodu tej miłości, przewyższającej [jej] słabości, wybrałem ją.  

Pewnego dnia wziąłem dziecko i postawiłem je przed Moimi apostołami, dając 

im je za wzór, ponieważ dziecko kocha wszystkimi swoimi siłami i nie ma 

pysznych myśli. Małe dziecko, całkiem małe. Nasienie bowiem szatana daje jako 

pierwszy kłos pychę i rozkwita, gdy ziarno ledwie wychyli swą łodygę z 

matczynego łona. Następnie wyrasta drugi kłos – zmysłowości; trzeci – 

pragnienia władzy, mocy albo pieniędzy. Pierwszym jednak kłosem jest zawsze 

pycha. Wychodzi ona z warg, które ledwie zapomniały słodycz matczynego 
mleka. 

Pragnę, by Moi uczniowie byli całkiem mali, jak dzieci, żebym im dawał słowa 

życia. Jaki piękny był to widok, kiedy dzieci przychodziły do Mnie z małymi 

rączkami pełnymi kwiatów i mówiły: “Masz”. Potem uciekały ze śmiechem, żeby 

przyjść znowu z innymi kwiatkami. Miłosna zabawa. Ufne, szczere, czułe... małe 

dzieci. Pragnę ich w świecie, żeby świat uświęcić. Niewinność, która przechodzi 

i żyje pośród was, nie posiada mocy, by was uczynić lepszymi. A przecież 

powinna to [umieć zrobić]. Niewinny bowiem jest bytem z Nieba, istotą, z której 

wydobywa się czystość i pokój. [To istota] mówiąca bez słów o Bogu, który ją 

stworzył; narzuca, nie odzywając się, szacunek wobec tego, co należy do Boga. 

Błaga o litość i miłość dla swej młodości, o to, żeby jej nie kalać, dla swej 

słabości, którą trzeba kochać.  
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To kwiat bliźnich. Kwiatem jest też chory i ten, który cierpi. Pierwszy jest 

kwiatem śnieżnobiałym. Dwa inne – czerwonym i fioletowym. Te kwiaty 

powinniście kochać miłością szczególną pośród bliźnich, których trzeba kochać. 

[One istnieją, gdyż] Niewinność niewinnych z powodu swego wieku nie 

wystarcza [żeby was zmienić na lepsze]. Dlatego stworzyłem dzieci duchowe: 

posiadające Wiedzę wlaną, jakiej wy nie macie; pokorne, proste, ufne i szczere 

jak małe dzieci. One z uśmiechem stawiają pierwsze kroki i wiedzą – to wiedzą 
– że bez matki upadną. Nigdy jej więc nie puszczają. 

Ona [- Maria] – tak samo jak te dzieci – nigdy Mnie nie puszcza. Dlatego właśnie 

jej oraz tym, którzy są jak ona, członkom słabym (takimi wam się wydają), 

członkom niegodnym (takimi wam się wydają), dawane jest to, co nie jest wam 

udzielane. W Ciele mistycznym to właśnie te członki – wzgardzone przez świat 

pysznych - są najbardziej aktywne. Palec nie jest mózgiem. Cóż jednak można 

uczynić bez palców? Nie moglibyście wykonać nawet najprostszych i 

najpokorniejszych działań. Bylibyście jak noworodek w pieluchach, który nawet 

nie może ująć sutka, żeby mieć pokarm, jeśli matka nie włoży mu go do ust. 

Nawet gdybyście byli bardzo wykształceni i bardzo inteligentni, nie bylibyście 
zdolni umieścić na papierze myśli waszego mózgu.  

Tak samo jest z nią. To palec... Temu małemu członkowi zleciłem jednak misję 

wskazania wam Światła i przypomnienia wam Światła: tego Światła, które chce 

was oświecić, o lampy kopcące oparami racjonalizmu lub gasnące z 

niezliczonych przyczyn: od braku miłości po pieniądze, od pieniędzy po 

zmysłowość, od zmysłowości po nienawiść. Zatem: na kolana. Nie przed “małym 

głosem”, lecz przed Słowem, które mówi. “Mały głos” powtarza słowa. Jest 

narzędziem swego Boga. Uwielbiajcie Pana, który mówi – Pana. “Mały głos” jest 

anonimowy. Chcę, żeby była ukryta przed światem. Później zostanie poznana. 

Teraz jest tylko “głosem”. Ona niesie Mój Głos. Jej zaszczytem jest jej 

męczeństwo, gdyż wszelkie wybranie Boże jest ukrzyżowaniem siebie. 

Nie proszę was nawet o to, byście ją kochali. Ja jej wystarczę i ona nie prosi o 

nic więcej. Chcę jednak, żebyście ją zostawili w spokoju i szanowali, jak 

powinniście szanować to, czym posługuje się Bóg.» 

164. «NIE MA NĘDZY, KTÓREJ JEZUS NIE MÓGŁBY PRZEMIENIĆ W BOGACTWO» 
Napisane 21 sierpnia 1944. A, 3372-3376 

Maryja mówi: 

«Mario, mówi do ciebie Matka. Mój Jezus mówił ci o dziecięctwie ducha, 

koniecznym wymogu dla zdobycia Królestwa. Wczoraj ukazał ci stronicę Swego 

życia Nauczyciela. Widziałaś dzieci, biedne dzieci. Czy nie ma tu nic więcej do 

powiedzenia? Ależ tak. I Ja ci to mówię. Tobie, którą chcę uczynić coraz droższą 

dla Jezusa. To odcień w obrazie, który przemawiał do twego ducha dla duchów 

wielu [ludzi], a to odcienie czynią obraz pięknym. One ujawniają talent malarza 

i mądrość obserwatora. Ja zwracam ci uwagę na pokorę Mego Jezusa. 

Ta biedna dziewczynka w prostocie swej niewiedzy nie podchodzi z inną 

[postawą] do grzesznika o skamieniałym sercu, jak do Mojego Jezusa. Ona 

bowiem nic nie wie o Rabbim ani o Mesjaszu. Mniej nawet niż mała dzikuska. 

Żyła bowiem na polach, w domu, w którym pogardzano Nauczycielem. 

Faryzeusz Izmael gardził Moim Jezusem, nigdy więc nie słyszała o Nim ani nigdy 

Go nie widziała. 

Ojciec i matka – złamani wyczerpującą pracą, jakiej wymagał okrutny pan – nie 

mieli czasu ani możliwości podnieść głowy znad ziemi, którą uprawiali. Być 
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może słyszeli krzyk “hosanna” w czasie sianokosów lub zbierając owoce i winne 

grona, lub kiedy rozgniatali oliwki twardym kamieniem... Być może podnieśli na 

chwilę spracowane głowy. Lecz lęk i utrudzenie sprawiały, że natychmiast 

opuszczali głowy pod swym jarzmem. I umarli, myśląc, że świat był jedynie 

nienawiścią i cierpieniem. Świat zaś, przeciwnie, był miłością i dobrem, odkąd 

Mój Jezus kroczył po nim Swymi świętymi stopami. Umarli jako niewolnicy 

bezlitosnego pana. Nie spotkali ani jeden raz spojrzenia i uśmiechu Mojego 

Jezusa, nie usłyszeli Jego słowa, które dawało duchowi bogactwo, dzięki 

któremu potrzebujący czuli się bogatymi, głodni – nasyconymi, chorzy – 
zdrowymi, cierpiący – pocieszonymi. 

Zauważcie, że Jezus nie mówi [do biednej dziewczynki]: “Ja jestem Panem. 

Nakazuję ci więc: zrób to”. Jezus zachowuje anonimowość. I mała dziewczynka 

– niewykształcona w takim stopniu, że nawet widząc cud na jabłoni 

pozbawionej liści, która ma na jednej gałęzi mnóstwo owoców dla zaspokojenia 

ich głodu – nie rozumie i nadal mówi do Niego: “panie”. Tak samo mówiłaby do 

Izmaela, swego pana, oraz do okrutnego Jakuba. Czuje jednak, że przyciąga ją 

ten dobry Pan, bo dobroć zawsze przyciąga. Ale nic więcej. Idzie za Nim ufnie. 

Od razu instynktownie Go pokochała ta biedna dziewczynka, zagubiona w 

świecie i w niewiedzy chcianej przez świat, “przez wielką liczbę możnych i 

hulaków”, którzy chętnie trzymają w niewiedzy poddanych. Mogą ich wtedy 
dręczyć z większą swobodą i wykorzystywać, kierując się większym skąpstwem.  

Dziewczynka potem dowie się, kim był ten biedny jak ona “Pan”, który dał jej 

cudowne owoce. [Biedny, gdyż był] bez domu i pożywienia, bez matki, bo 

wszystko opuścił z miłości do człowieka, nawet dla tego małego człowieka, 

którym była ona: biedna dziewczynka. On chciał jej sercu i wargom odjąć gorycz 

i złość ludzką, która wywołuje nienawiść nieszczęśliwych do potężnych. 

[Uczynił to dzięki] owocom Ojca, a nie kawałkiem suchego chleba, 

ofiarowanego zbyt późno – chleba, który zawsze miałby dla niej smak 
zawziętości i łez.  

Zaprawdę jabłka te przypominały owoc Ziemskiego raju. Owoc, który zstąpipił 

na gałąź dla Dobra i dla Zła, oznaczał uwolnienie z wszystkich nędz. Najpierw z 

[nędzy] nieznajomości Boga dla dwojga sierot. Oznaczał też karę dla tego, który 

– znając już Słowo – postąpił tak, jakby go nie znał. Dziewczynka dowie się 

potem, kim jest Jezus, dzięki dobrej [Joannie], która ją przyjmie w imię Jezusa. 

Dla niej wielokrotnie był Wybawicielem: od głodu, od niepogody, od 
niebezpieczeństwa świata, od grzechu pierworodnego. 

[Potem dziewczynka] zawsze widziała Jezusa w świetle tamtego dnia. Zawsze 

ukazywał się jej już jako Pan dobry bajeczną dobrocią; Pan, który rozdawał 

pieszczoty i podarki; Pan, który sprawił, że zapomniała o tym, iż nie ma ojca ani 

matki, dachu i odzienia. On bowiem był dobry jak ojciec i łagodny jak matka. On 

dał dom ich zmęczeniu i okrył ich nagość własną piersią i płaszczem Swoim oraz 
tych, którzy z Nim byli. 

To światło ojcowskie i słodkie nie zginęło pod potokiem jej łez nawet wtedy, 

gdy dowiedziała się, że umarł umęczony na krzyżu; ani wtedy, gdy jako mała 

wierna pierwszego Kościoła ujrzała, czym stało się oblicze jej “Pana” pod 

razami i cierniami, i kiedy rozmyślała, jaki jest teraz w Niebiosach, po prawicy 

Ojca. To Światło uśmiechnęło się do niej w jej ostatniej godzinie na ziemi, 

prowadząc ją bez obawy ku jej Zbawcy. To światło nadal się jeszcze do niej 
uśmiecha, niewysłowione w słodyczy, we wspaniałości Ra. 

Jezus i na ciebie tak patrzy. Patrz na Niego zawsze jak twoja imienniczka z 

przeszłości i bądź szczęśliwa z powodu Jego miłości. Bądź prosta, pokorna i 

wierna jak biedna mała Maria, którą poznałaś. Zobacz, dokąd doszła, choć była 
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biedną małą: nic nie wiedzącą dziewczynką z Izraela. Doszła do Serca Boga. 

Miłość objawiła się jej, tak samo jak tobie, i stała się mądrą prawdziwą 
Mądrością. 

Miej wiarę. Zachowuj spokój. Nie ma nędzy, której Mój Syn nie mógłby 

przemienić w bogactwo. Nie ma samotności, której nie potrafiłby napełnić. Nie 

ma uchybień, jakich On nie mógłby wymazać. Przeszłość już nie istnieje, kiedy 

miłość ją niweczy. Nie ma nawet okropnej przeszłości. Masz się lękać ty, skoro 

łotr Dyzma się nie bał? Kochaj, kochaj i niczego się nie bój. 

Mama opuszcza cię ze Swoim błogosławieństwem.»  

165. «CHCIAŁBYM, ŻEBY SIEROTY MIAŁY MATKĘ» 

Napisane 11 października 1945. A, 6676-6688 

Jezioro Tyberiadzkie jest jak szary obrus. Wydaje się tak ciężkie, jakby było ze 

zmatowiałej rtęci. Pojawia się tylko lekka zmęczona fala. Nie udaje się jej 

nawet wywołać piany. Zatrzyzymuje się, po zaznaczeniu się lekkim ruchem, i 

pod przygasłym niebem nabiera na całej swej rozciągłości jednolitej barwy. 

Piotr i Andrzej są przy swojej łodzi. Jakub i Jan – przy swojej. Przygotowują się 

do odpłynięcia z małej plaży w Betsaidzie.  

Pachną zioła i ziemia nasycona wodą. Lekkie mgły rozciągają się nad łąkami w 

kierunku Korozain. Wszędzie panuje listopadowy smutek. 

Jezus wychodzi z domu Piotra. Prowadzi Macieja i Marię. Ręka Porfirei odziała 

dzieci z iście matczyną troską. Zastąpiła małą sukienkę Marii jedną z szat 

Margcjama. Maciej jednak jest zbyt mały, aby dostąpić tej samej łaski. Drży 

więc jeszcze w swej wypłowiałej płóciennej tunice. Porfirea, ogarnięta litością, 

powraca do domu. Wychodzi stamtąd z kawałkiem derki, okrywa nią chłopca, 

jakby to był płaszcz. Jezus dzkuje jej. Ona zaś klęka, żeby się pożegnać, i 

odchodzi po ostatnim pocałunku dwojga sierot. 

«Ona chętnie wzięłaby jeszcze tych dwoje, żeby mieć więcej dzieci...» – mówi 

Piotr, który obserwował scenę. 

Teraz pochyla się, żeby ofiarować dwojgu dzieciom po kawałku chleba z 

miodem. Przechowywał go pod ławką w łodzi. To wywołuje śmiech Andrzeja, 

który mówi do niego: 

«Ech, a ty nie? Skradłeś nawet miód swej żonie, żeby dać trochę radości tym 

dzieciom.» 

«Skradłeś! Skradłeś! Miód jest mój!» 

«Tak, ale moja szwagierka oszczędza go zazdrośnie, bo to jest miód dla 

Margcjama. A ty, wiedząc o tym, szukałeś go tej nocy, boso jak złodziej, w 

kuchni, żeby go wziąć na ten chleb. Widziałem cię, bracie, i śmiałem się, bo 

rozglądałeś się wokół siebie jak dziecko, które boi się matczynych klapsów.» 

«Okropny szpiegu» – mówi śmiejąc się Piotr. 

Obejmuje swego brata, a [Andrzej] całuje go i mówi:  

«Mój drogi bracie...» 
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Jezus obserwuje ich i szczerze się śmieje. Stoi pomiędzy dwojgiem dzieci, które 

łapczywie przełykają chleb. Z Betsaidy przychodzi ośmiu pozostałych apostołów. 
Być może gościli u Filipa i Bartłomieja. 

«Szybko!» – woła Piotr i bierze jednocześnie dwoje dzieci, żeby je wnieść do 

łodzi bez zamoczenia ich nóg. 

«Nie boicie się, prawda?» – pyta, brodząc po wodzie krótkimi umięśnionymi 

nogami, obnażony na dobrą piędź ponad kolana. 

«Nie, panie» – mówi dziewczynka tuląc się konwulsyjnie do szyi Piotra. 

Zamyka oczy, kiedy on wkłada ją do łodzi, kołyszącej się pod ciężarem Jezusa, 

który też wsiada. Chłopiec, bardziej odważny lub oszołomiony, nie odzywa się. 

Jezus siada, tuląc do Siebie dwoje dzieci i okrywając je płaszczem, który wydaje 
się rozłożonymi skrzydłami dla ukrycia dwojga kurcząt. 

Sześciu w tej łodzi, sześciu – w drugiej. Wszyscy już wsiedli. Piotr podnosi 

deskę służącą za trap. Gwałtownie odpychając się stopą, popycha łódź daleko 

od brzegu i wskakuje do niej przez burtę. Jakub naśladuje go w swej łodzi. 

Odepchnięcie łodzi przez Piotra wywołało jej kołysanie i dziewczynka jęczy: 

«Mamo!» 

Ukrywa twarz na piersi Jezusa i czepia się Jego kolan. Teraz łódź płynie już 

łagodnie, choć jest to męczące dla Piotra, Andrzeja oraz chłopca, którzy muszą 

wiosłować, wraz z Filipem, służącym jako czwarty [wiosłujący]. Żagiel zwisa 

ospale w ciszy [jeziora], ciężkiej i wilgotnej. Jest nieprzydatny. Muszą posuwać 
się siłą wioseł. 

«Piękna przejażdżka!» – woła Piotr do tych z bliźniaczej łodzi, w której 

Iskariota służy za czwartego [wiosłującego], czyniąc to tak doskonale, że Piotr 
mu gratuluje. 

«Silniej, Szymonie! – odpowiada Jakub – Mocniej, bo inaczej cię wyprzedzimy. 

Judasz jest silny jak galernik. Brawo, Judaszu!» 

«Tak, zostaniesz szefem załogi» – potwierdza Piotr, który wiosłuje za dwóch. Z 

uśmiechem mówi: «A jednak Szymonowi, synowi Jony, nie odbierze się 

pierwszego miejsca. Mając dwadzieścia lat byłem już na czele wioślarzy w 

zawodach pomiędzy różnymi miejscowościami...» 

Wesoło nadaje rytm swojej załodze: «I raz!... I dwa!...» 

Głosy rozchodzą się w ciszy jeziora, opustoszałego o tej porannej porze. Dzieci 

nabierają śmiałości. Wciąż siedząc pod płaszczem [Jezusa], wychylają 

wychudzone twarze z obu stron Nauczyciela. On trzyma je w objęciach. Na 

[twarzach dzieci] znać cień uśmiechu. Interesuje je praca wioślarzy. 
Wymieniają uwagi. 

«To tak, jakbyśmy się posuwali naprzód na wozie bez kół» – mówi chłopiec. 

«Nie na wozie – na chmurach. Zobacz! To tak, jakbyśmy chodzili po niebie. O, 

teraz wspinamy się na chmurę!» – mówi Maria, widząc, jak łódź zanurza dziób 

w miejscu, w którym odbija się delikatny obłok. Uśmiecha się. Słońce rozprasza 

mgłę i choć jest to słabe listopadowe słońce, chmury stają się złociste, a jezioro 
nadaje im błyszczące odbicia. 

«O! To piękne! Teraz płyniemy po ogniu. O! To piękne! Piękne!» – dziecko 

klaszcze w dłonie. 
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Dziewczynka milknie jednak i wybucha szlochem. Wszyscy pytają, dlaczego 

płacze. Przez łzy wyjaśnia:  

«Mama mówiła wiersz, może psalm, nie wiem... żebyśmy byli dobrzy, żebyśmy 

mogli jeszcze się modlić w tak wielkim smutku... mówiła wiersz o Raju, który 

będzie jak jezioro światła, łagodnego ognia, w którym będzie Bóg i radość, a 

pójdą tam wszyscy dobrzy... po przyjściu Zbawiciela... To pozłocone jezioro 
przypomniało mi... moją mamę!» 

Maciej też płacze i wszyscy im współczują. Oto jednak, ponad szmerem różnych 

głosów i ponad uskarżaniem się dwojga sierot, dochodzi łagodny głos Jezusa: 

«Nie płaczcie, wasza mama doprowadziła was do Mnie i jest tu z wami, kiedy Ja 

prowadzę was do matki, która nie ma dzieci. Ona będzie się bardzo cieszyć z 

tego, że ma dwoje grzecznych dzieci w miejsce jej dziecka, które jest teraz tam, 

gdzie wasza mama. Ona też płakała, wiecie? Jej dziecko umarło tak, jak wasza 
mama...» 

«O! A więc my pójdziemy do niej, a jej syn do naszej mamy!» – mówi Maria. 

«Tak właśnie jest i wszyscy będziecie szczęśliwi.» 

«Jaka jest ta pani? Co ona robi? Czy jest wieśniaczką? Ma dobrego pana?» – 

dzieci okazują zaciekawienie. 

«Ona nie jest wieśniaczką, ma ogród pełen róż i jest dobra jak anioł. Ma 

dobrego męża. On też będzie was bardzo kochał.» 

«Tak sądzisz, Nauczycielu?» – dopytuje się Mateusz nieco niedowierzająco. 

«Jestem tego pewien, a wy przekonacie się o tym. Niedawno Chuza chciał 

przecież Margcjama, żeby uczynić go jeźdźcem...» 

«O! Co to to nie!» – krzyczy Piotr. 

«Margcjam będzie jeźdźcem Chrystusa. Tylko tym, Szymonie. Bądź spokojny» 

[– zapewnia Piotra Jezus.] 

Jezioro staje się szare. Dmie lekki wiatr, który marszczy [powierzchnię] wody. 

Żagiel podnosi się, łódź płynie, drżąc. Dzieci śnią jednak już tylko o nowej 
mamie – do tego stopnia, że nie odczuwają już strachu. 

Mijają Magdalę z jej domami białymi w zieleni. Mijają pola pomiędzy Magdalą i 

Tyberiadą. A oto pierwsze domy Tyberiady. 

«Dokąd, Nauczycielu?» 

«Do małego portu Chuzy.» 

Piotr wykonuje zwrot i wydaje polecenia pomocnikowi. Spuszczają żagiel, kiedy 

łódź przybija do małego portu, a potem wpływa, zatrzymując się w małej 

przystani. A za tą – druga łódź. Stoją jedna przy drugiej jak dwie zmęczone 

kaczuszki. Wszyscy wysiadają i Jan biegnie naprzód, żeby uprzedzić 

ogrodników. Dzieci tulą się onieśmielone do Jezusa, a Maria dopytuje się, 
wzdychając i ciągnąc Jezusa za szatę: «Ale czy ona będzie naprawdę dobra?» 

Jan powraca, [mówiąc]:  

«Nauczycielu, sługa otwiera kratę. Joanna już wstała.» 
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«Dobrze. Zaczekajcie wszyscy tutaj. Ja pójdę przodem.» 

Jezus sam udaje się w drogę. Inni patrzą, jak On odchodzi. Czynią komentarze, 

bardziej lub mniej przychylne, odnoszące się do tego, co chce zrobić. Nie brak 

wątpliwości i słów krytyki. Z miejsca, w którym są, widzą samego Chuzę: 

przybiegł i kłania się aż do ziemi u progu kraty, a potem wchodzi do ogrodu, u 
boku Jezusa. Potem już nic nie widzą.  

Ja jednak widzę. Jezus powoli idzie naprzód, mając u boku Chuzę, okazującego 

całą swą radość z powodu Gościa: 

«Moja Joanna będzie bardzo szczęśliwa. Ja też. Czuje się coraz lepiej. Mówiła 

mi o podróży. Co za tryumf, mój Panie!» 

«Nie smuciła cię [jej nieobecność]?» 

«Joanna jest szczęśliwa, więc i ja jestem szczęśliwy widząc ją radosną. Mogłem 

już nie mieć jej od miesięcy, Panie.» 

«Mogłeś... a Ja ci ją zwróciłem. Bądź za to wdzięczny Bogu.» 

Chuza patrzy na Niego, oniemiały... potem szepcze:  

«To wyrzut, Panie?» 

«Nie. Rada. Bądź dobry, Chuzo.» 

«Panie, jestem sługą Heroda...» 

«Wiem o tym. Twoja dusza jednak nie będzie niczyją służącą, oprócz Boga, jeśli 

tylko ty sam tego zechcesz.» 

«To prawda, Panie, poprawię się. Czasem zależy mi na ludzkim szacunku...» 

«Czy było tak w ubiegłym roku, kiedy chciałeś ocalić Joannę?» 

«O, nie! Ryzykując utratą czci zwróciłbym się do tego, o kim bym myślał, że 
może ją ocalić...» 

«Czyń tyle samo dla twej duszy. Ona jest jeszcze cenniejsza od Joanny. Ale ona 

właśnie nadchodzi.» 

Przyspieszają kroku, idąc jej na spotkanie, bo [Joanna] biegnie. 

«Mój Nauczycielu! Nie miałam nadziei ujrzeć Cię tak wcześnie. Jaka to dobroć 

prowadzi Cię do Twojej uczennicy?» 

«Potrzeba, Joanno.» 

«Potrzeba? Jaka? Mów, jeśli zdołamy, to pomożemy Ci» – mówią małżonkowie. 

«Znalazłem wczoraj wieczorem przy opustoszałej drodze dwoje biednych 

dzieci... chłopczyka i dziewczynkę... Bosych, głodnych, w podartych szatach, 

samych... widziałem też, jak je przeganiał – jakby to były wilki – człowiek o 

sercu wilka. Umierały z głodu... Temu człowiekowi dałem dostatek w ubiegłym 

roku. A on odmówił chleba dwojgu sierot. Bo to są sieroty. Sieroty, same na 

drogach okrutnego świata. Ten mężczyzna otrzyma karę. A czy wy chcecie 

otrzymać Moje błogosławieństwo? Wyciągam do was rękę, Żebrak miłości, dla 

sierot bez domu, bez ubrania, bez pożywienia, bez miłości. Czy zechcecie Mi 
pomóc?» 
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«Ależ, Nauczycielu, pytasz o to? Powiedz, czego chcesz, cokolwiek chcesz... 

Mów wszystko!...» – odzywa się Chuza porywczo. 

Joanna nic nie mówi, tylko z rękami przyciśniętymi do serca i ze łzami na 

długich rzęsach, z uśmiechem pragnienia na karminowych ustach czeka. Mówi 
przez to więcej, niż gdyby coś powiedziała. Jezus patrzy na nią i uśmiecha się: 

«Chciałbym, żeby tych dwoje miało matkę, ojca, dom... i żeby matka miała na 

imię Joanna...» 

Nie ma czasu skończyć. Joanna krzyczy jak ktoś, kto opuszcza więzienie. Upada, 

całując stopy swego Pana. 

«A ty, Chuzo, co ty powiesz? Czy przyjmiesz w Moje Imię te dzieci, które 

kocham, drogie, tak Mi drogie, o wiele droższe Mojemu sercu niż klejnoty?» 

«Nauczycielu, gdzie one są? Zaprowadź mnie do nich, a na mój honor 

przysięgam Ci, że od chwili, w której położę rękę na ich niewinnych głowach, 

będę je kochał, w Twoje Imię, jak ojciec.» 

«Chodźcie więc. Wiedziałem dobrze, że nie przyjdę na próżno. Chodźcie. Są 

nieokrzesane, wystraszone, lecz dobre. Zaufajcie Mi, bo widzę ich serca i 

przyszłość. One dadzą pokój i jedność waszemu związkowi nie tylko teraz, ale i 

w przyszłości. W ich miłości, odnajdziecie waszą miłość. Ich niewinne objęcia 

będą najlepszym spoiwem dla waszego małżeńskiego domu. Niebo zaś będzie 

dla was zawsze życzliwe i miłosierne za waszą miłość. Są za kratą. Przybywamy 
z Betsaidy...»  

Joanna już nie słucha. Biegnie naprzód, ogarnięta gorącym pragnieniem 

przytulenia dzieci. Czyni to upadając na kolana, żeby przygarnąć do serca dwoje 

sierot. Całuje ich wychudzone twarzyczki. One zaś, zaskoczone, patrzą na 

piękną panią w szatach okrytych klejnotami. Przyglądają się też Chuzie, który je 

głaszcze i bierze na ręce Macieja. Spoglądają na wspaniały ogród i na 

nadbiegających służących... Patrzą na dom, który otwiera przed Jezusem i Jego 

apostołami swe przedsionki pełne bogactw. Patrzą również na Esterę, która 

okrywa je pocałunkami. Świat marzeń otwarł się przed dwojgiem zagubionych... 

Jezus przygląda się i uśmiecha... 

166. W NAIN W DOMU WSKRZESZONEGO DANIELA 

Napisane 12 października 1945. A, 6688-6700 

W całym Nain jest wielkie święto. Jezus jest tam gościem, po raz pierwszy od 

wskrzeszenia młodego Daniela. Przechodzi przez miasto, błogosławiąc, a przed 

Nim i za Nim idą liczne osoby. Do ludzi z Nain przyłączyli się inni, z rozmaitych 

miejsc. Przybyli z Kafarnaum, gdzie Go szukali. Tam odesłano ich do Kany, a 

stamtąd – do Nain. Mam wrażenie, że teraz, kiedy jest już wielu uczniów, Jezus 

zorganizował sieć przekazywania wiadomości. Szukający Go wędrowcy mogą Go 

więc znaleźć, chociaż stale zmienia miejsce pobytu, przynajmniej o kilka mil 

dziennie – na tyle, na ile pozwala pora roku i krótki dzień. Pomiędzy tymi, 

którzy przybyli, bo szukali Go gdzie indziej, nie brak faryzeuszy i uczonych w 
Piśmie, z pozoru bardzo grzecznych... 

Jezus jest przyjmowany w domu młodego wskrzeszonego. Zgromadzili się tu 

możni z okolicy. Matka Daniela, widząc faryzeuszy i uczonych w Piśmie – 

siedmiu jak siedem grzechów głównych – zaprasza ich pokornie. Usprawiedliwia 

się, że nie może im zapewnić godniejszego mieszkania. 
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«Tu jest uczyciel, tu jest Nauczyciel, niewiasto. To nadałoby wartość nawet 

zbójeckiej norze, a twój dom jest o wiele lepszy od takiej jaskini. Dlatego 
wchodzimy i mówimy: “Pokój tobie i twemu domowi”.» 

Rzeczywiście, niewiasta – choć z pewnością nie jest bogata – dwoiła się i troiła, 

żeby uczcić Jezusa. Wszyscy bogacze z Nain zmobilizowali się, żeby przyozdobić 

dom i stół. [Zamożne] gospodynie z szacunkiem obserwują ze wszystkich stron 

grupę, która przechodzi przez korytarz wejściowy. Z niego wchodzi się do 

dwóch pomieszczeń, w których pani domu przygotowała stoły. Być może 

proszono je tylko, żeby pożyczyły naczynia, obrusy i krzesła oraz [żeby 

pomogły] w pracy przy piecu. [Pozostają, by] widzieć z bliska Nauczyciela i 

oddychać tam, gdzie On oddycha. Ukazują się tu i tam, czerwone, umączone, 

pokryte popiołem lub z rękami ociekającymi od wody, w zależności od ich zajęć 

w kuchni. Patrzą, biorą swą małą cząsteczkę Boskiego spojrzenia, małą 

cząsteczkę Boskiego głosu, piją słodkie błogosławieństwo i łagodne oblicze 

spojrzeniem i słuchem. Powracają – szczęśliwe i jeszcze bardziej czerwone – do 
swych pieców, dzież i mis z wodą. 

Bardzo szczęśliwa jest kobieta, która – wraz z panią domu – podaje miednice z 

wodą do oczyszczeń znaczącym gościom. To młoda dziewczyna o czarnych 

włosach i oczach. Ma różową cerę. Czerwieni się bardzo, gdy pani domu 
wyjaśnia Jezusowi, że to małżonka jej syna i że wkrótce odbędą się gody. 

«Czekaliśmy na Twoje przybycie, żeby ich dopełnić, żeby cały dom został przez 

Ciebie uświęcony. A teraz pobłogosław ją, żeby była dobrą małżonką w tym 

domu.» 

Jezus spogląda na nią, a ponieważ młoda małżonka chyli się w ukłonie, kładzie 

jej ręce na głowie i mówi: «Niech rozkwitną w tobie cnoty Sary, Rebeki i 

Racheli. Niech zrodzą się z ciebie prawdziwe dzieci Boga, dla Jego chwały i dla 
radości tego domostwa.» 

Jezus i wybitne osoby już dokonały oczyszczeń. Wchodzą do sali biesiadnej z 

młodym panem domu. Apostołowie zaś i inni mężczyźni z Nain, mniej wpływowi, 
wchodzą do sali naprzeciw. Zaczyna się posiłek. 

Domyślam się z rozmów, że przed tym, [co dostrzegam] w rozpoczynającej się 

wizji, Jezus wygłosił mowę i dokonał cudów uzdrowienia w Nain. Faryzeusze 

jednak mało o to dbają. Przytłaczają pytaniami ludzi z Nain, żeby dowiedzieć się 

szczegółów o chorobie, na jaką umarł Daniel, ile godzin minęło od śmierci do 

wskrzeszenia, czy całkowicie go zabalsamowano i tak dalej... Jezus nie bierze 

udziału w tych dociekaniach i rozmawia ze wskrzeszonym, który czuje się 
dobrze i je z wyśmienitym apetytem. 

Jeden faryzeusz woła jednak Jezusa, żeby Go zapytać, czy wiedział o chorobie 

Daniela. Jezus odpowiada mu: 

«Przybywałem z Endor, [dokąd udałem się] przez zupełny przypadek, chcąc 

uczynić przyjemność Judaszowi z Kariotu, tak jak zrobiłem to dla Jana, syna 

Zebedeusza. Nie wiedziałem nawet, że będę musiał przejść przez Nain, gdy 

rozpocząłem tę wędrówkę w paschalnej pielgrzymce...» 

«Ach! Nie poszedłeś specjalnie do Endor?» – pyta zaskoczony uczony w Piśmie.  

«Nie. Nie miałem najmniejszego zamiaru udawać się tam» [– odpowiada mu 

Jezus.] 

«Dlaczegóż więc tam poszedłeś?» 
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«Powiedziałem już: bo Judasz, syn Szymona, chciał tam iść.» 

«A skąd ten kaprys?» [– dopytuje się uczony.] 

«Chciał ujrzeć grotę wróżbiarki» [– wyjaśnia mu Jezus.] 

«Być może mówiłeś mu o niej...» 

«Nigdy! Nie miałem ku temu powodów...» 

«Chcę powiedzieć... być może wyjaśniałeś przez to wydarzenie inne czary, żeby 

wtajemniczyć Twoich uczniów w...» 

«W co? [– przerywa mu Jezus –] Żeby wtajemniczyć w świętość, nie potrzeba 

pielgrzymek. Wystarczy do tego izdebka lub pustynia, szczyt góry lub samotny 

dom... Wystarczy, że nauczający posiada surowość obyczajów i świętość, a 
słuchający – pragnienie uświęcenia się. Tego nauczam, niczego więcej.» 

«Ale cuda, jakie czynią uczniowie, czymże są, jeśli nie dziwnymi zjawiskami 

i...» 

«Wolą Boga. Tylko tym. Im bardziej będą święci, tym więcej ich uczynią. Dzięki 

modlitwie, ofierze i posłuszeństwu Bogu. Nie inaczej.» 

«Jesteś tego pewien?» – pyta uczony w Piśmie, opierając podbródek na dłoni i 

spoglądając [wyniośle] na Jezusa. Ton głosu ma lekko ironiczny i jakby 
współczujący. 

«Ja dałem im tę broń i tę naukę. Jeśli potem, pomiędzy nimi – a jest ich tak 

wielu – znajdzie się ktoś, kto się poniży do niegodnych praktyk, z pychy lub z 

innego powodu, to nie za Moją radą pójdzie. Mogę się modlić, żeby spróbować 

ocalić winnego. Mogę nałożyć na Siebie twarde pokuty wynagradzające, żeby 

otrzymać od Boga szczególną pomoc dla niego, by dzięki światłom mądrości 

ujrzał błąd. Mogę rzucić się do jego stóp i błagać go z całą Moją miłością Brata, 

Nauczyciela, Przyjaciela, żeby porzucił grzech. Nie pomyślę, że czyniąc to 

poniżam się. Cena bowiem duszy jest tak wielka, że warto znieść każde 

poniżenie, żeby tę duszę pozyskać. Mogę jednak tylko to uczynić. A jeśli mimo 

to grzech będzie trwał, z Moich oczu i Mojego serca zdradzonego i 

niezrozumianego Nauczyciela i Przyjaciela popłyną łzy i krew.» 

Jaka słodycz i jaki smutek jest w głosie i postawie Jezusa! Uczeni w Piśmie i 

faryzeusze patrzą na siebie. To istna gra spojrzeń, lecz nic już nie mówią na ten 

temat. Pytają natomiast teraz młodego Daniela, czy sobie przypomina, czym 

była śmierć i co odczuwał, kiedy powracał do życia, i co widział pomiędzy 
życiem a śmiercią. [On im odpowiada:] 

«Wiem, że byłem śmiertelnie chory i cierpiałem agonię. O! To coś 

przerażającego! Nie każcie mi już o tym myśleć!... Przyjdzie jednak taki dzień, 
że będę musiał przeżywać ją na nowo! O, Nauczycielu!...» 

[Daniel] ma przerażone spojrzenie. Pobladł na myśl, że musi na nowo umrzeć. 

Jezus pociesza go łagodnie, mówiąc: 

«Śmierć sama w sobie jest wynagrodzeniem. Ty, umierając dwa razy, będziesz 

całkowicie oczyszczony ze skaz i od razu będziesz cieszył się Niebem. Niech 

jednak ta myśl sprawia, że będziesz prowadził święte życie, żeby były w tobie 

tylko winy nieumyślne i powszednie.» 

Faryzeusze na nowo atakują:  
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«Ale co czułeś, powracając do życia?» 

«Nic. Ocknąłem się żyjący i zdrowy, jakbym się obudził po długim i ciężkim 

śnie.» 

«Czy pamiętasz jednak, że byłeś umarły?» 

«Pamiętam, że byłem bardzo chory aż do agonii. To wszystko.» 

«A co pamiętasz z drugiego świata?» 

«Nic. Nie było nic. Czarna dziura, pusta otchłań w życiu... Nic.» 

«Według ciebie zatem nie ma Otchłani, nie ma Czyśćca, nie ma Piekła?» 

«Kto mówi, że nie ma? Oczywiście, że to jest. Nie przypominam sobie tego 

jednak.» 

«A jesteś pewny, że umarłeś?» 

Wszyscy mieszkańcy Nain zrywają się na równe nogi: 

«Czy umarł? Cóż wy jeszcze chcecie? Kiedy go położyliśmy na marach, zaczynał 

już cuchnąć. A potem!... Pod wszystkimi balsamami i opaskami nawet gigant by 

umarł.» 

«Ale ty nie przypominasz sobie, że byłeś martwy?» [– dopytują się nadal 

faryzeusze.] 

«Powiedziałem wam, że nie. – Młodzieniec niecierpliwi się i dodaje: – Czegóż 

wy właściwie chcecie dowieść przez te długie wywody? Że moja śmierć nie była 

prawdziwa? Że cała osada udawała, że ja umarłem? Nawet moja matka i także 

moja małżonka, która leżała w łóżku, umierając ze smutku? I że [udawałem 

też] ja – obwiązany [opaskami] i zabalsamowany? Co mówicie? Że w Nain 

wszyscy byli dziećmi lub bezrozumnymi, którzy chcieli sobie zażartować? Moja 

matka osiwiała w ciągu kilku godzin. Trzeba było leczyć moją małżonkę, bo 

smutek i radość doprowadziły ją niemal do szaleństwa. A wy... wy wątpicie. A 
po co mielibyśmy to czynić?» 

«Po co? Właśnie! Dlaczego mielibyśmy to uczynić?» – podchwytują mieszkańcy 

Nain. 

Jezus nie odzywa się. Bawi się obrusem, jakby był nieobecny. Faryzeusze nie 

wiedzą, co powiedzieć... Jezus jednak otwiera niespodziewanie usta, kiedy 
rozmowa i dyskusja wydaje się skończona. Mówi: 

«Oto powód. Oni (wskazuje faryzeuszy i uczonych w Piśmie) chcą dowieść, że 

twoje wskrzeszenie było tylko grą dobrze obmyśloną, żeby tłum darzył Mnie 

większym szacunkiem. Ja [miałbym być] autorem tego pomysłu, wy – 

wspólnikami dla zwiedzenia Boga i bliźniego. Nie. Ja pozostawiam oszustwa 

nikczemnym. Nie potrzebuję ani czarów, ani podstępów, ani żartów, ani 

wspólników winy, żeby być tym, kim jestem. Chcecie odmówić Bogu mocy 

przywrócenia duszy ciału? Przecież to On ją stwarza i daje za każdym razem, 

gdy formuje się ciało [człowieka]. Czyż więc nie potrafi zwrócić mu duszy 

wtedy, gdy – wracając do ciała dzięki modlitwie Jego Mesjasza – dusza może się 

przyczynić do tego, że przyjdą do Prawdy liczne tłumy [dzięki temu znakowi]? 

Czy możecie odmówić Bogu mocy [dokonywania] cudu? Dlaczego chcecie Mu 
tego odmawiać?» 

«Jesteś Bogiem?» [– pytają faryzeusze.] 
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«Jestem tym, który jest. Moje cuda i Moja doktryna mówią, kim jestem.» 

«Dlaczego więc on nic sobie nie przypomina, gdy tymczasem przywoływane 

duchy potrafią opowiedzieć o tym, co jest poza [życiem na ziemi]?» 

«Bo dusza, już uświęcona przez pokutę pierwszej śmierci, mówi prawdę, to zaś 

co mówią wargi uprawiających nekromancję nie jest prawdą.» 

«Ale Samuel...» 

«Ale Samuel przyszedł na rozkaz Boga, a nie wróżbiarki. Przybył, żeby 

przynieść temu, który był zdrajcą Prawa, wyrok Pana, z którego przykazań się 
nie drwi.» 

«Dlaczego zatem Twoi uczniowie to czynią?»  

Arogancki głos faryzeusza, który – dotknięty do żywego – mówi głośno, 

przyciąga uwagę apostołów. Są oni w pomieszczeniu naprzeciw, oddzieleni 

korytarzem szerokim na jeden metr, bez drzwi czy ciężkich zasłon. Słysząc, że 
obwinia się ich o coś, wstają bez hałasu i wychodzą na korytarz, żeby słuchać. 

«W jaki sposób to robią? Wyjaśnij, a jeśli twój oskarżycielski ton jest 

uzasadniony, napomnę ich, żeby już nie czynili rzeczy sprzecznych z Prawem» 
[– mówi Jezus.] 

«Tak, wiemy o tym: ja i ze mną wielu innych. Ty jednak – skoro wskrzeszasz 

umarłych i mówisz, że jesteś większy od proroka – sam to odkryj. My z 

pewnością Ci tego nie powiemy. Masz zresztą oczy, żeby widzieć wiele innych 

rzeczy czynionych przez Twoich uczniów wtedy, gdy nie powinno się ich robić, 

albo nie wykonywanych, gdy je robić trzeba. Nie dbasz o to» [– zarzucają 
Jezusowi faryzeusze.] 

[por. Mt 15,1n; Mk 7,1n] «Dlaczego Twoi uczniowie przekraczają przepisy 

starszych? My dziś je zachowaliśmy. Właśnie dziś nie dalej jak przed godziną! 
Oni zaś weszli do sali, żeby jeść, a nie obmyli przedtem rąk!» 

Gdyby faryzeusze powiedzieli: “a przedtem poderżnęli mieszkańców”, w tonie 

ich głosu nie byłoby równie głębokiego przerażenia.  

«Wy ich obserwowaliście, tak [– mówi Jezus. –] Jest tak wiele rzeczy do 

zobaczenia, pięknych i dobrych; rzeczy, które sprawiają, że błogosławi się Pana 

za to, że dał nam życie, żebyśmy mieli sposobność ujrzeć je i dlatego, że On je 

stworzył lub na nie zezwolił. Wy jednak – a z wami wielu innych – nie patrzycie 
na nie. Tracicie czas i pokój, śledząc to, co nie jest dobre. 

Wydajecie się szakalami lub raczej hienami. One – idąc za śladem smrodu – 

pomijają fale woni przynoszone przez wiatr z ogrodów pełnych aromatów. 

Hieny nie lubią lilii ani róż, jaśminu ani kamforowca, cynamonu ani goździków. 

Dla nich są to zapachy nieprzyjemne. Jednak cuchnięcie rozpadającego się ciała 

w głębi jakiegoś parowu lub przy drodze, przykrytego cierniami, w które 

zawinął je zabójca lub gdzie je porzuciła zawierucha na opustoszałej plaży, 

napuchniętego, fioletowego, spękanego, straszliwego – o, jakiż to miły zapach 

dla hien! Węszą w wieczornej bryzie, która zagęszcza i przynosi ze sobą różne 

zapachy, jakie słońce wyciąga po nagrzaniu ich. [Węszą,] żeby wyczuć tę falę 

przyciągającego je zapachu. A po odkryciu i znalezieniu kierunku biegną – z 

pyskiem w powietrzu, z zębami już odsłoniętymi, z drżeniem szczęk podobnym 

do histerycznego śmiechu – żeby dojść tam, gdzie znajduje się zgnilizna. Czy to 

będą zwłoki człowieka, czy czworonoga, czy węża zabitego przez chłopa, czy 

kuny uśmierconej przez panią domu, czy to będzie po prostu szczur... O! To im 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#1
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się podoba, podoba, podoba! W tym odrażającym smrodzie zanurzają swe kły i 

jedzą – powoli, ze smakiem – i oblizują wargi...  

Że ludzie uświęcają się z każdym dniem? To ich nie interesuje! Jeśli jednak 

pojawi się jeden zły czyn lub zaniedbanie czegoś, co nie jest nawet Bożym 

przykazaniem, lecz ludzką praktyką – nazwijcie to nawet tradycją, przepisem, 

jak chcecie, ale to zawsze tylko rzecz ludzka – to im przeszkadza, to zauważają. 

Podążają za podejrzeniem... jedynie po to, by się ucieszyć, widząc, że 

podejrzenie jest prawdą. 

Odpowiedzcie zatem, dajcie odpowiedź wy, którzy przybyliście nie z miłości, nie 

z powodu wiary, nie ze szlachetności, lecz ze złośliwym zamiarem. 

Odpowiedzcie: Dlaczego wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu jakiejś 

waszej tradycji? Nie posuniecie się chyba do twierdzenia, że tradycja jest czymś 

więcej niż przykazanie? Bóg rzekł przecież: “Czcij ojca i matkę, a kto przeklnie 

ojca lub matkę, zasługuje na śmierć”! Wy natomiast mówicie: “Kto powie ojcu 

lub matce: “To, co powinieneś ode mnie otrzymać, to korban” – nie jest już 

zobowiązany posługiwać się tym dla ojca i matki. Wy zatem przez waszą 

tradycję znieśliście przykazanie Boże. 

Obłudnicy! To właśnie o was Izajasz prorokował słowami: “Ten lud sławi Mnie 

wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; cześć jego jest dla Mnie 

daremna, bo uczy doktryn i przykazań ludzkich”. 

Zaniedbujecie przykazania Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji, obmywając 

amfory i kubki, naczynia i ręce i [czyniąc] inne, tym podobne rzeczy. 

Usprawiedliwiacie niewdzięczność i skąpstwo syna, ofiarowując mu wybieg 

daru ofiarnego za to, że nie dał chleba temu, który go zrodził i który potrzebuje 

pomocy i którego mamy obowiązek czcić, bo jest naszym ojcem. Gorszycie się 

natomiast, gdy ktoś nie umyje sobie rąk. Przekręcacie i gwałcicie słowo Boże, 

żeby wypełniać słowa przez was samych ustanowione i wyniesione do godności 

przepisów. Przez to uważacie się za bardziej sprawiedliwych od Boga. 

Przywłaszczacie sobie prawo prawodawców, gdy tymczasem jedynie Bóg jest 
Prawodawcą dla swego ludu. Wy...» 

[Jezus] mówiłby jeszcze dalej, lecz nieprzyjazna grupa wychodzi pod gradem 

oskarżeń. Potrącają apostołów i tych, którzy byli w domu: gości lub 

pomocników pani domu, którzy zgromadzili się na korytarzu, bo przyciągnął ich 
donośny głos Jezusa. 

Jezus, który stał, siada. Daje znak obecnym, żeby weszli tam, gdzie On się 

znajduje. Mówi im: 

[por. Mt 15,10; Mk 7,14n] «Posłuchajcie Mnie wszyscy, a zrozumiecie tę 

prawdę. Nie ma nic poza człowiekiem, co – wchodząc do niego – mogłoby go 
zanieczyścić. To zaś, co wychodzi z człowieka, zanieczyszcza go.  

Niech ten, kto ma uszy, słucha i niech posłuży się rozumem, żeby pojąć, a swą 

wolą – żeby działać. A teraz chodźmy. Wy, z Nain, nie ustawajcie w dobru. Niech 
Mój pokój będzie z wami.» 

Wstaje, żegna szczególnie pana i panią domu. Odchodzi korytarzem. Widzi 

zaprzyjaźnione niewiasty, które – zgromadzone na boku – patrzą na Niego z 

zachwytem. Idzie więc prosto ku nim, mówiąc: «Pokój również wam. Niech 

Niebo wam wynagrodzi przyjęcie Mnie z miłością, która sprawiła, że nie 

tęskniłem za matczynym stołem. Odczułem waszą matczyną miłość w każdej 

okruszynie chleba, w sosie i w pieczeni, w słodyczy miodu, w chłodnym, 

pachnącym winie. Kochajcie Mnie tak zawsze, dzielne niewiasty z Nain. Jednak 

następnym razem nie zadawajcie sobie tyle trudu dla Mnie. Wystarczy Mi chleb i 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#10
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garść oliwek, przyprawionych waszym matczynym uśmiechem oraz spojrzeniem 

szlachetnym i dobrym. Bądźcie szczęśliwe w waszych domach, gdyż zostaje z 

wami wdzięczność Prześladowanego, a On odchodzi pocieszony waszą 
miłością.» 

Niewiasty – szczęśliwe, a jednak zapłakane – wszystkie klęczą przed Nim. On 

zaś, przechodząc obok nich, dotyka lekko ich włosów, białych i czarnych, jakby 
po to, żeby je pobłogosławić. Potem wychodzi, udając się w drogę...  

Pierwsze mroki zapadającego zmierzchu ukrywają bladość Jezusa, 

zasmuconego z powodu zbyt wielu spraw. 

 

13 października 1955. Wczoraj wieczorem o godz. 23, gdy usiłowałam zasnąć i 
wypocząć, a wszyscy spali, ukazał mi się Jezus:  

Jest w białej, wełnianej szacie, jak zawsze gdy ukazuje się mnie samej. W 

prawej ręce trzyma kielich metalowy, długi i raczej wąski. Zbliża się do mnie z 

prawej strony łóżka. Uśmiecha się, ale jest smutny. Jednak Jego uśmiech 

dodaje mi otuchy, bo rozumiem, że nie jest smutny z mojego powodu, a nawet 

przychodzi do mnie, aby uzyskać pociechę. Kładzie mi lewą rękę na lewym 

ramieniu i przyciąga do Siebie. Prawą natomiast przykłada mi kielich do warg 

mówiąc: «Pij». Kielich jest pełen płynu, który wygląda jak czysta woda. Widzę 
go przez chwilę, kiedy Jezus mi go podaje nakłaniając mnie do picia.  

Piję. Co za gorycz! O, nie jest to z pewnością upajający kielich Paschalnego 

Czwartku pełny żywej krwi mojego Pana! Słodka, łagodna krew, od której nigdy 

nie oderwałabym warg!... To jest woda goryczy tak odrażającej, jakiej żadne 

lekarstwo nie posiada. Piecze gardło, żołądek i budzi obrzydzenie. Wywołuje łzy 

w oczach, pali stale jak żrący kwas. Jezus daje mi wypić tylko jeden łyk... A 

potem odsuwa kielich i wyjaśnia: «To jest kielich, który Ja piłem w Getsemani. 

Ale Ja wypiłem go cały, aż do dna. A gorycz na dnie jest jeszcze większa. To jest 

kielich, który ludzie napełniają codziennie grzechami, a potem wznoszą go aż do 

Nieba, abym wciąż pił z niego. Ale Ja mogę już pić tylko nieskończoną Miłość. 

Dlatego więc ofiarowuję go szczodrym umiłowanym. Dziękuję za ten jeden łyk! 

Teraz idę do innych drogich Mi dusz. Błogosławię cię w Imię Ojca, w Moje Imię i 

w Imię wiecznej Miłości.» 

I odchodzi. Usta i żołądek pali mi jad, lecz duszę mam pełną pokoju. 

167. W OWCZARNI W ENDOR 

Napisane 13 października 1945. A, 6700-6705 

Jezus dochodzi tylko do Endor. Zatrzymuje się przy pierwszym domu wioski. To 

raczej owczarnia niż dom. Ale właśnie dlatego, że taki jest – z oborami niskimi, 

zamkniętymi, pełnymi siana – może udzielić schronienia trzynastu wędrowcom. 

Pan domu – mężczyzna surowy, lecz dobry – śpieszy przynieść lampę i naczynie 

pełne spienionego mleka. Prócz tego – bardzo ciemny chleb. Potem odchodzi, 

błogosławiony przez Jezusa, który pozostaje ze Swymi dwunastoma 
[apostołami]. 

Jezus ofiarowuje i rozdziela chleb. Z powodu braku miseczek czy kubków, każdy 

moczy swój kawałek chleba w konwi, a kiedy jest spragniony, nawet z niej pije. 

Jezus zadowala się wypiciem odrobiny mleka. Jest poważny, milczący... Kiedy 

posiłek się kończy i apostołowie zaspokajają głód, gdyż apetyt zawsze im 
dopisuje, wreszcie zauważają Jego milczenie. 
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Andrzej jest pierwszym, który Go pyta: «Co Ci jest, Nauczycielu? Wydajesz mi 

się smutny lub zmęczony...» 

«Nie zaprzeczam, że jestem...» 

Piotr odzywa się: 

«Dlaczego? Z powodu faryzeuszy? Powinieneś się już teraz przyzwyczaić... Ja 

niemal się przyzwyczaiłem... No! Wiesz, jaki byłem za pierwszym razem wobec 

nich. Oni zawsze wyśpiewują to samo!... Węże umieją tylko syczeć i nigdy żaden 

z nich nie będzie potrafił naśladować śpiewu słowika. W końcu przestaniemy się 

tym przejmować...» – kończy Piotr, po części z przekonania, a po części – dla 
uspokojenia Jezusa. 

«I to w taki sposób traci się kontrolę i wpada się w ich sidła. Proszę was, 

żebyście się nigdy nie przyzwyczajali do głosów Zła, jakby były nieszkodliwe» 
[– odzywa się Jezus.] 

«O, dobrze! Ale skoro przez to jesteś smutny, to nie masz powodu. Widzisz, jak 

ludzie Cię kochają...» – mówi Mateusz. 

«Ale czy tylko przez to jesteś tak smutny? Powiedz mi to, dobry Nauczycielu. 

Może opowiedziano Ci kłamstwa – wzbudzone oszczerstwami, podejrzeniami 

albo jeszcze czymś – o nas, którzy Cię kochamy?» – pyta serdecznie, głaszcząc 
Go Iskariota. 

Otacza Go ramieniem, bo siedzi na sianie przy Nim. Jezus zwraca twarz w 

stronę Judasza. W oczach ma fosforyzujący błysk. Drży światło lampy która stoi 

na podłodze w środku kręgu apostołów. Siedzą na sianie, rozrzuconym wkoło, 

jakby po to, żeby służyło za miejsca do siedzenia. Jezus przygląda się bacznie 
Judaszowi z Kariotu i pyta, patrząc na niego: 

«Masz Mnie może za tak głupiego, kto zbiera czyjeś przypuszczenia i martwi się 

nimi? To rzeczywistość, Judaszu, Mnie niepokoi...» – i spojrzenie Jezusa nie 
przestaje zagłębiać się, prosto jak sonda, w brunatnej źrenicy Judasza. 

«Jaka zatem rzeczywistość burzy Twój pokój?» – [pyta] natarczywie pewny 

siebie Iskariota. 

«Ta, którą widzę w głębi serc i którą wyczytuję na czołach tych, którzy są 

zdetronizowani».  

Jezus kładzie wielki nacisk na to ostatnie słowo. 

Wszyscy są poruszeni: 

«Zdetronizowani? Dlaczego? Co chcesz przez to powiedzieć?» 

«Król spada z tronu, kiedy nie jest godny na nim pozostać. Zaczyna się od 

zdjęcia mu korony noszonej na czole, na miejscu najszlachetniejszym w 

człowieku – jedynym zwierzęciu, które nosi czoło wzniesione ku niebu. Przez 

[swój element] materialny jest on zwierzęciem, lecz istotą nadprzyrodzoną – 

jako byt posiadający duszę. Nie trzeba być królem na ziemskim tronie, żeby 

zostać go pozbawionym. Każdy człowiek jest królem dzięki duszy i jego tron jest 

w Niebie. Kiedy jednak człowiek frymarczy duszą – i staje się zwierzęciem, a 

nawet staje się demonem – wtedy spada ze swego tronu. Świat wypełniają 

czoła, które utraciły swą królewską koronę i już nie spoglądają w Niebo, lecz 

pochylają się ku otchłani, ociężałe od słowa wyrytego na nich przez szatana. 

Chcecie poznać to słowo? To je właśnie odczytuję na czołach. Jest napisane: 
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“Sprzedany!”. A żebyście nie mieli wątpliwości co do kupującego, to Ja wam 

powiadam, że jest nim szatan – on sam lub jego słudzy żyjący na świecie.» 

«Zrozumiałem! Na przykład ci faryzeusze są sługami sługi większego od nich, 

który sam jest sługą szatana» – mówi Piotr z przekonaniem. Jezus nie 
odpowiada. 

[por Mt 15,12] «Jednak... Wiesz, Nauczycielu, że tamci faryzeusze – usłyszawszy wypowiedziane przez 

Ciebie słowa – odeszli zgorszeni? Wychodząc mówili o tym, potrącając mnie... Byłeś bardzo stanowczy» – 

zauważa Bartłomiej. 

Jezus odpowiada: «To prawda. Jednak to nie Moja wina, lecz ich, że muszę 

mówić o pewnych sprawach. I to jest miłością z Mojej strony, że im o tym 

mówię. Każda bowiem roślina nie zasadzona przez Mojego Ojca zostanie 

wyrwana. A nie są roślinami zasadzonymi przez Niego nieprzydatne kępy roślin 

pasożytniczych, przytłaczających, ciernistych, które duszą ziarno świętej 

Prawdy. Miłością jest więc wykorzenienie tradycji i przepisów, które duszą 

Dekalog, zniekształcają go, czynią bezwładnym i niemożliwym do zachowania. 

Uczynienie tego jest miłością do dusz szlachetnych. Co się tyczy ich – 

aroganckich, upartych i zamkniętych na wszelki wpływ i każdą radę Miłości – to 

zostawcie ich. Niech naśladują ich ci, którzy duchem i skłonnościami są do nich 
podobni.  

[por. Mt 15,14, Łk 6,39] To ślepi, którzy prowadzą ślepych. Jeśli jeden ślepy 

prowadzi drugiego, mogą tylko razem wpaść w rów. Pozwólcie im karmić się 

swymi nieczystościami, które nazywają “czystością”. Nie mogą ich zanieczyścić 

bardziej, gdyż już układają się wygodnie w macicy, z której pochodzą.» 

«To, co mówisz, ma związek z tym, co powiedziałeś w domu Daniela, prawda? 

Że nie to, co wchodzi do człowieka, go zanieczyszcza, lecz to, co z niego 

wychodzi?» – pyta zamyślony Szymon Zelota. 

«Tak» – odpowiada krótko Jezus. 

[por. Mt 15,15n; Mk 7,17n]  Piotr po chwili ciszy, bo powaga Jezusa zamraża 

charaktery najbardziej żywiołowe, zadaje pytanie: 

«Nauczycielu, ja – i nie tylko ja – nie zrozumiałem dobrze tego pouczenia. 

Wyjaśnij nam je nieco. Jak to się dzieje, że to, co wchodzi, nie zanieczyszcza, a 

to, co wychodzi – zanieczyszcza? Jeśli biorę amforę czystą i wlewam do niej 

brudną wodę, zanieczyszczam ją. A zatem to, co wchodzi, zanieczyszcza. Lecz 

jeśli z amfory pełnej czystej wody wylewam wodę na ziemię, nie 
zanieczyszczam amfory, bo z niej wypływa czysta woda. A więc?» 

Jezus odpowiada na to:  

«My nie jesteśmy amforą, Szymonie. My nie jesteśmy amforą, przyjaciele. I nie 

wszystko jest czyste w człowieku! Czy jeszcze teraz jesteście pozbawieni 

zrozumienia? Zastanówcie się nad tym, o co oskarżali was faryzeusze. Wy, jak 

mówią, zanieczyszczacie się, bo podnosicie do ust pokarm rękami zakurzonymi, 

spoconymi, a więc – brudnymi. Lecz ten pokarm dokąd idzie? Z ust do żołądka, z 

niego do brzucha, a z niego do ścieku. Czyż więc może to przynieść nieczystość 

całemu ciału i temu, co zawiera się w ciele, [czyli duszy], skoro przechodzi tylko 

przez kanał służący nakarmieniu ciała, jego tylko, i kończy się – jak powinno się 

zakończyć – w ścieku? Nie, to nie zanieczyszcza człowieka! 

Zanieczyszcza człowieka to, co jest jego, tylko jego, [to, co jest] poczęte i 

zrodzone przez jego ja. To znaczy to, co ma w sercu, i co z serca wznosi się do 

warg i do głowy, co niszczy myśl i słowo oraz zanieczyszcza całego człowieka. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#12
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-06.htm#39
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#15
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-07.htm#17
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To z serca pochodzą złe słowa, zabójstwa, cudzołóstwa, nierządy, kradzieże, 

fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. To z serca pochodzą występne skłonności, 

różne formy skąpstwa, pychy, zazdrości, gniewu, nadmierne pragnienia, 

grzechy lenistwa. To z serca pochodzą bodźce do wszelkiego działania. I jeśli 

serce jest złe, to i te bodźce będą złe jak serce. Wszelkie działania... od 

bałwochwalstwa po nieszczere obmowy... Całe to zło, które wychodzi z wnętrza 

na zewnątrz, zakaża człowieka, a nie to, że zjadł coś nie umytymi rękoma. 

Wiedza Boża nie jest czymś zwykłym: błotem, po którym stopa może stąpać. 

Jest czymś subtelnym, żyjącym w obszarach gwiazd. Stamtąd zaś spada z 

promieniami światła, żeby być światłością dla sprawiedliwych. Zechciejcie 
przynajmniej wy nie wyrywać jej niebiosom, by ją poniżyć w błocie... 

Teraz idźcie odpocząć. Ja pójdę się modlić.» 

168. Z ENDOR DO MAGDALI 

Napisane 14 października 1945. A, 6705-6713 

Woda, woda, woda... Apostołowie, niezbyt zadowoleni z tego marszu w deszczu, 

podsuwają Jezusowi [myśl], że byłoby lepiej schronić się w Nazarecie, który nie 

jest daleko. Dlatego też Piotr mówi: «Potem moglibyśmy iść [dalej] z 
dzieckiem...» 

«Nie» – Jezus [odpowiada] tak stanowczo, że nikt nie ośmiela się nalegać. 

Idzie przodem, całkiem sam... Inni – w tyle, w dwóch grupach, niezadowoleni. 

Potem jednak Piotr nie może się już opanować. Podchodzi do Jezusa i pyta 

nieco udręczony: 

«Nauczycielu, chcesz mnie [przy Sobie]?» 

«Zawsze jesteś Mi drogi, Szymonie. Chodź.» 

Piotr się uspokaja. Idzie pośpiesznie u boku Jezusa, któremu długi krok pozwala 

swobodnie iść szybciej. Po chwili [Piotr] odzywa się: «Nauczycielu... pięknie 
byłoby mieć chłopca na święto...» 

Jezus nie odpowiada. 

«Nauczycielu, dlaczego nie sprawisz mi radości?» 

«Szymonie, narażasz się na to, że odbiorę ci dziecko.» 

«Nie! Panie! Dlaczego?» – Piotr jest przerażony wobec tej groźby i 

zrozpaczony. 

«Bo nie chcę, żeby wiązało cię cokolwiek. Powiedziałem ci o tym, kiedy 

przyznałem ci Margcjama. Ty jednak coraz bardziej grzęźniesz w swym 
uczuciu.» 

«Nie jest grzechem kochać... i kochać Margcjama. Ty też go kochasz...» 

«Ale ta miłość nie przeszkadza Mi oddawać się całkowicie Mojej misji. Czy nie 

pamiętasz Moich słów o ludzkich uczuciach i Moich rad, tak jasnych, że są już 

rozkazami dla człowieka, który chce przyłożyć rękę do pługa? Czyżby zaczynał 
cię męczyć, Szymonie, synu Jony, heroizm konieczny u Mojego ucznia?» 

Głos odpowiadającego Piotra jest ochrypły od łez: 
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«Nie, Panie. Wszystko pamiętam. Nie jestem zmęczony. Mam jednak wrażenie, 

że przeciwnie... że to Ty męczysz się mną, biednym Szymonem, który wszystko 
opuścił, żeby iść za Tobą...» 

«Który wszystko odnalazł, idąc za Mną... to chcesz powiedzieć.» 

«Nie... Tak... Nauczycielu... Jestem biednym człowiekiem...» 

«Wiem o tym. Dlatego właśnie nad tobą pracuję, żeby uczynić z biednego 

człowieka męża, a z niego – świętego, Mojego Apostoła, Moją Skałę. Jestem 

nieugięty, żeby ciebie uczynić nieugiętym. Nie chcę, żebyś się stał miękki jak to 

błoto. Chcę, żebyś się stał skałą, obrobioną, doskonałą, Kamieniem fundamentu. 

Czy nie rozumiesz, że to z miłości? Nie pamiętasz Mędrca? On mówi, że kto 

kocha, ten jest surowy. Zrozum Mnie! Zrozum Mnie, przynajmniej ty! Czy nie 

widzisz, jak jestem przygnębiony, zasmucony przez ten ogrom niezrozumienia, 

przez tak wiele potyczek, przez liczne uchybienia miłości i przez jeszcze 
liczniejsze rozczarowania?» 

«Ty jesteś... taki jesteś [przygnębiony], Nauczycielu? O! Miłosierdzia Bożego! A 

ja nie zauważałem tego! Jestem wielkim głupcem!... Ale odkąd? Ale przez kogo? Powiedz 

mi...» 

«To niepotrzebne. Nie mógłbyś nic uczynić. Ja też nic nie mogę zrobić...» 

«Czy naprawdę nic nie mogę zrobić, żeby Ci przynieść ulgę?» [– dopytuje się Piotr.] 

«Powiedziałem ci: [musisz] pojąć, że Moja surowość to miłość. [Masz] widzieć w każdym Moim 

zachowaniu miłość wobec ciebie.» 

«Tak, tak. Już nic nie mówię, mój drogi Nauczycielu! Już nic nie mówię. Ale 

przebacz temu wielkiemu durniowi, jakim jestem. Daj mi dowód, że mi 
przebaczasz...» 

«Dowód! Samo Moje słowo powinno ci wystarczyć, lecz daję ci go. Posłuchaj: 

nie mogę iść do Nazaretu, bo w Nazarecie jest Jan z Endor i Syntyka, a prócz 
tego – Margcjam. I nikt nie może się o tym dowiedzieć...» 

«Nawet my? Dlaczego?... Ach?... Nauczycielu?! Nauczycielu?! Nie dowierzasz 

komuś z nas?» 

«Ostrożność uczy, że jeśli coś ma być trzymane w tajemnicy, to już dość, gdy 

dwie osoby o tym wiedzą. Można wyrządzić zło nawet jednym słowem, które się 
wymknie. Nie wszyscy i nie zawsze jesteście rozważni.» 

«To prawda... Ja też nie jestem. Ale kiedy chcę, potrafię milczeć. I teraz będę milczał. 

O, tak! Będę milczał. Już nie będę Szymonem, synem Jony, jeśli nie będę potrafił zachować milczenia. 

Dziękuję, Nauczycielu, za Twój szacunek. To wielki dowód miłości... Zatem teraz idziemy do Tarichei?» 

«Tak, a stamtąd łodziami [udamy się] do Magdali. Muszę odebrać złoto za 

klejnoty...» 

«Widzisz, że potrafię milczeć. Nic nie powiedziałem Judaszowi z Kariotu, 

wiesz?» 

Jezus nie komentuje wtrącenia [Piotra]. Mówi dalej: 

«Kiedy będę miał to złoto, wszyscy będziecie wolni aż do dnia następującego po 

święcie Światła. Jeśli będę chciał [zobaczyć] kogoś z was, wezwę go do 

Nazaretu. Judejczycy, z wyjątkiem Szymona Zeloty, będą towarzyszyć siostrom 

Łazarza i ich służącym oraz Elizie z Betsur do domu w Betanii. Potem pójdą do 
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swoich domów na święto. Wystarczy Mi, że powrócą pod koniec miesiąca 

Szebat, kiedy na nowo podejmiemy wędrówki. O tym wiesz tylko ty sam, 
prawda, Szymonie Piotrze?» 

«Ja sam o tym wiem. Ale... Musisz jednak o tym powiedzieć...» 

«Powiem to w stosownej chwili. Teraz idź do swych towarzyszy i bądź pewien 
Mojej miłości.» 

Piotr, posłuszny i zadowolony, [odchodzi], a Jezus na nowo zagłębia się w 

Swoich myślach... 

...Fale uderzają małą plażę w Magdali, kiedy – pod koniec listopadowego 

popołudnia – dwie łodzie w końcu tu dopływają. To nie są silne fale, lecz zawsze 

niemiłe dla wysiadających [z łodzi], gdyż moczą im ubrania. Jednak 

perspektywa znalezienia się wkrótce w domu Marii z Magdali sprawia, że znoszą 
bez szemrania niepożądaną kąpiel. 

«Wyciągnijcie łodzie i dogońcie nas» – mówi Jezus do pomocników. I 

natychmiast idzie drogą wzdłuż wybrzeża, gdyż wysiedli na małym nabrzeżu, 
poza miastem – tam, gdzie znajdują się łodzie rybackie z Magdali. 

«Judaszu, synu Szymona, i Tomaszu, chodźcie tutaj do Mnie» – woła Jezus. 

Dwaj [wezwani] biegną. 

«Postanowiłem powierzyć wam poufne zadanie, które będzie także radością. 

Zadaniem tym będzie towarzyszenie siostrom Łazarza do Betanii, a wraz z nimi 

– Elizie. Dostatecznie was poważam, żeby wam powierzyć uczennice. 

Równocześnie zaniesiecie list ode Mnie do Łazarza. Potem, po wypełnieniu tego 

zadania, pójdziecie do swoich domów na święto Światła... Nie przerywaj Mi, 

Judaszu. Tego roku wszyscy będziemy świętować w naszych domach dzień 

poświęcenia Świątyni. To zima zbyt deszczowa, żeby wędrować. Widzicie też, że 

nie ma wielu chorych. Skorzystamy więc z tego, żeby wypocząć i zrobić 

przyjemność naszym rodzinom. Będę na was czekał w Kafarnaum przy końcu 
miesiąca Szebat.» 

«Pozostajesz w Kafarnaum?» – pyta Tomasz. 

«Nie jestem jeszcze pewny, gdzie pozostanę. Tu czy tam... dla Mnie to bez 

różnicy. Wystarczy, że Moja Matka jest blisko.» 

«Wolałbym świętować dzień Poświęcenia z Tobą...» – odzywa się Iskariota. 

«Wierzę, ale bądź posłuszny, jeśli chcesz Mi sprawić radość. Tym bardziej, że 

wasze posłuszeństwo da wam możliwość udzielenia pomocy uczniom, którzy 

rozproszyli się po trochu wszędzie. Powinniście Mi w tym pomóc! W rodzinach 

najstarsi pomagają rodzicom w uformowaniu najmłodszych dzieci. Wy jesteście 

starszymi braćmi uczniów młodszych od was i powinniście być szczęśliwi, że 
wam ufam. To dowodzi, że jestem zadowolony z waszej niedawnej pracy.» 

Tomasz mówi spontanicznie: 

«Jesteś zbyt dobry, Nauczycielu. A co do mnie to będę usiłował pracować teraz 

jeszcze lepiej. Przykro mi jednak, że Cię opuszczam... Ale to szybko minie... Mój 

stary ojciec będzie zadowolony, że będę z nim na święto... i również moje 

siostry... I moja siostra bliźniaczka!... Spodziewała się lub już ma dziecko... Mój 

pierwszy siostrzeniec... Jeśli to chłopiec i jeśli urodzi się, kiedy tam będę, jakie 
imię mu dać?» 

«Józef» [– odpowiada Jezus.] 
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«A jeśli to dziewczynka?» 

«Maria. Nie ma słodszego imienia.» 

Judasz zaś, dumny z zadania, już się pyszni i czyni wiele planów... Całkowicie 

zapomniał, że ma się oddalić od Jezusa i że nieco wcześniej, kiedy zbliżało się 

Święto Namiotów – o ile dobrze sobie przypominam – protestował jak dzikie 

źrebię przeciw poleceniu Jezusa, że ma się od Niego na jakiś czas oddalić. 

Całkowicie traci z oczu podejrzenie, jakie miał wtedy, że Jezus chciał go oddalić. 

Zapomina o wszystkim... Jest szczęśliwy, że został uznany za kogoś, komu 
można powierzyć delikatne zadanie. Obiecuje: 

«Przyniosę ci wiele pieniędzy dla ubogich...» 

Wyciąga sakiewkę i dodaje: 

«Weź to. To wszystko, co mamy. Nie mam nic innego. Daj mi tylko wsparcie na 

drogę, na naszą podróż z Betanii do domu.» 

«Ale nie odchodzimy dziś wieczorem...» – zauważa Tomasz. 

«Nieważne. Nie potrzeba już pieniędzy w domu Marii i w takim razie... 

Błogosławiony, kto nie musi się nimi już posługiwać... Wracając, przyniosę 

Twojej Matce nasiona kwiatów. Dostanę je od mojej matki. Chcę też przynieść 
prezent Margcjamowi...» 

[Judasz] jest rozgorączkowany. Jezus przygląda mu się... 

Teraz znajdują się w domu Marii z Magdali. Dają o sobie znać i wszyscy 

wchodzą. Niewiasty biegną radośnie na spotkanie Nauczyciela, który przybył 
szukać schronienia w ich domu... 

Po wieczerzy, kiedy zmęczeni apostołowie odeszli, Jezus – siedząc pośrodku sali 

w otoczeniu uczennic – daje im poznać Swoje pragnienie ich jak najszybszego 

odejścia. W przeciwieństwie do apostołów żadna z nich nie protestuje. 

Pochylają głowy w geście zgody i potem wychodzą, żeby przygotować bagaże. 
Jezus wzywa jednak Magdalenę, która jest już na progu: 

«Mario, dlaczego, kiedy przyszedłem, powiedziałaś Mi całkiem cicho: “Muszę z 

Tobą rozmawiać w tajemnicy?”» 

«Nauczycielu, sprzedałam klejnoty. W Tyberiadzie. To Marcela je sprzedała, z 

pomocą Izaaka. Mam pieniądze w moim pokoju. Nie chciałam, żeby Judasz coś 
zobaczył...» – i czerwieni się żywo. 

Jezus patrzy na nią uważnie, lecz nic nie mówi. Magdalena wychodzi i powraca z 

ciężką sakiewką. Podaje ją Jezusowi i mówi: 

«Oto [sakiewka]. Dobrze zapłacono.» 

«Dziękuję, Mario.» 

«Dziękuję, Rabbuni, że poprosiłeś mnie o tę przysługę. Czy masz jeszcze do 

mnie jakieś prośby?» 

«Nie, Mario. A czy ty masz Mi jeszcze coś do powiedzenia?» 

«Nie, Panie. Pobłogosław mnie, mój Nauczycielu.» 
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«Tak. Błogosławię cię... Mario... Czy jesteś radosna, że wracasz do Łazarza? A 

gdyby Mnie już nie było w Palestynie, czy wtedy wróciłabyś chętnie do domu?» 

«Tak, Panie, ale...» [– Magdalena przerywa.] 

«Dokończ, Mario. Nie bój się wypowiedzieć swej myśli.» 

«Chętniej jednak wracałabym tam, gdyby na miejscu Judasza z Kariotu był 

Szymon Zelota, wielki przyjaciel naszej rodziny» [– wyznaje Magdalena.] 

«Potrzebuję go do ważnej misji» [– wyjaśnia jej Jezus.] 

«To może Twoi bracia lub Jan o gołębim sercu?... [– mówi Magdalena –] 

Wszyscy... tak, tylko nie on... Panie, nie patrz na mnie surowo... Kto bowiem 

zakosztował rozwiązłości, czuje ją w swym otoczeniu... Nie boję się jej... 

Potrafię trzymać na dystans nawet kogoś większego od Judasza... a także moje 

przerażenie, że mi nie wybaczono, moje ja, i szatana, który z pewnością wokół 

mnie krąży... ale chociaż Maria, córka Teofila, nie boi się nikogo, to jednak Maria 

Jezusa ma obrzydzenie do występku, który ją ujarzmiał i... Panie... człowiek, 
który rozpala się z powodu zmysłów, budzi we mnie odrazę...» 

«Nie jesteś sama w podróży, Mario... I jestem pewien, że twoja obecność nie 

spowoduje, że on się cofnie... Pamiętaj, że muszę odprawić Syntykę i Jana do 
Antiochii i że nikt nieroztropny nie może się o tym dowiedzieć...» 

«To prawda. Zatem pójdę... Nauczycielu, kiedy się znowu zobaczymy?» 

«Nie wiem, Mario. Być może dopiero na Paschę. Teraz odejdź w pokoju. 

Błogosławię cię tego wieczoru i [będę cię błogosławił] każdego dnia wieczorem, 
a z tobą – twoją siostrę i dobrego Łazarza.» 

Maria pochyla się, żeby ucałować stopy Jezusa, i wychodzi, zostawiając Go 

samego w cichej izbie. 

169. JEZUS W NAZARECIE NA ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI 

Napisane 15 października 1945. A, 6713-6718 

Jest grudniowy wieczór, już ciemny, zimny, wietrzny. Z wyjątkiem zrywanych z 

drzew liści, które jeszcze na nich rosną i szeleszczą przy podmuchach wiatru, 

nie ma innych odgłosów na uliczkach Nazaretu, ciemnych jak w wymarłym 

mieście. Zamknięte domy, z których nie dochodzi ani światło, ani dźwięk. 

Bardzo nieprzyjemny wieczór... Tymczasem uliczkami Nazaretu, prosto do 

Swego domu, idzie Baranek Boży. W ciemnym płaszczu Jego wielki ciemny cień 

wydaje się gubić w mrokach nocy bez gwiazd. Ledwie słychać krok, gdy stawia 

stopy na warstwie suchych liści. Wirowały w powietrzu, a teraz wiatr rzucił je 

na ziemię, gotowy znowu porwać je gdzie indziej. 

Jezus dochodzi do domu Marii, [córki] Kleofasa. Stoi przez chwilę 

niezdecydowany, czy ma wejść do ogrodu i zapukać do drzwi kuchni, czy iść 

dalej... Potem jednak idzie, nie zatrzymując się. Jest teraz na uliczce, gdzie stoi 

Jego dom. Na skarpie, do której przylega, kołyszą się dręczone [wiatrem] 

oliwki. Widać je, rozkołysane i czarne, pod czarnym niebem. Jezus przyspiesza 

kroku. Dochodzi do drzwi, słucha uważnie. Jakże łatwo usłyszeć, co dzieje się w 

tak małym domu! Wystarczy przyłożyć ucho do futryny, żeby zaledwie kilka 

centymetrów dzieliło słuchającego od tego, który mówi... A jednak nie słychać 
żadnego głosu. 

«Jest późno – wzdycha. – Zaczekam do świtu, żeby zapukać.» 
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Gdy już chce się oddalić, dochodzi Go rytmiczny odgłos krosna. Uśmiecha się [i 

mówi]: 

«Nie śpi. Tka. To z pewnością Ona... To rytm Mamy.» 

Nie mogę dojrzeć twarzy Jezusa, lecz jestem pewna, że się uśmiecha, gdyż 

słychać uśmiech w Jego głosie, który najpierw był smutny, a teraz jest radosny. 

Puka. Dźwięk [krosna] ustaje na chwilę, potem słychać odgłos odsuwanego 

krzesła, a następnie srebrzysty głos, który pyta: «Kto tam?» 

«Ja, Mamo!» 

«Mój Syn!» – słodki okrzyk radości – krzyk, choć przyciszony. Słychać odgłos 

przesuwanego rygla... i drzwi otwierają się, przez co złota smuga [światła] 

wdziera się w ciemności nocy. Maryja wpada w ramiona Jezusa na samym 

progu, jakby On nie mógł już czekać ani minuty, żeby Ją przytulić, a Ona – żeby 
przylgnąć do Jego serca. 

«Synu! Synu! Mój Synu!»  

Pocałunki i pełne słodyczy słowa: “Mamo! Synu”... Potem wchodzą i drzwi cicho 

się zamykają. 

Maryja wyjaśnia szeptem: «Wszyscy śpią. Ja czuwałam... Odkąd Jakub i Jan 

przyszli i powiedzieli Mi, że szedłeś za nimi, czekałam na Ciebie każdego dnia do 

późnych godzin. Zimno Ci, Jezu? Tak, jesteś zziębnięty. Chodź. Zachowałam 
ogień w piecu. Dorzucę drew. Rozgrzejesz się...» 

I prowadzi Go za rękę, jakby to był wciąż mały Jezus... Płomień wznosi się 

radośnie i huczy ożywiony ogień. Maryja patrzy na Jezusa, który wyciąga Swe 
ręce do ognia, żeby się rozgrzać.  

«Jak Ty schudłeś! Nie wyglądałeś tak, kiedy Cię opuściliśmy... Stajesz się coraz 

szczuplejszy i bledszy, Mój Synu. Kiedyś miałeś kolor mleka i róży, teraz – starej 
kości słoniowej. Co nowego się wydarzyło, Mój Synu. Wciąż faryzeusze?» 

«Tak... i jeszcze jedno. Ale teraz jestem szczęśliwy, tutaj, z Tobą... zaraz będzie 

Mi dobrze. Tego roku dzień Poświęcenia Świątyni spędzę tu, Mamo! Dochodzę 

do pełni wieku u Twego boku. Czy jesteś radosna?» 

«Tak, ale Tobie, Moje Serce, do pełni wieku jeszcze daleko... Jesteś młody i dla 

Mnie wciąż Mój mały. Oto ciepłe mleko. Chcesz je wypić tutaj czy tam?» 

«Tam, Mamo. Już się ogrzałem. Wypiję je, kiedy będziesz przykrywać Swoje 

krosna.» 

Wracają do małej izby i Jezus siada na ławie przy stole i pije mleko. Maryja 

patrzy na Niego i uśmiecha się. Uśmiecha się też, kiedy bierze torbę Jezusa i 
stawia ją na półce. Uśmiecha się tak mocno, że Jezus pyta: «O czym myślisz?» 

«Myślę o tym, że przybyłeś akurat w rocznicę naszego wyjazdu do Betlejem... 

Wtedy też były torby i otwarte skrzynie pełne ubrań... szczególnie małych 

szatek... “dla Małego, który może się narodzić” – tak mówiłam do Józefa.... “dla 

Małego, który się narodzi – mówiłam do Siebie – w Betlejem w Judzie...” 

Ukryłam je na spodzie, bo Józef bał się tego... On nie wiedział jeszcze, że 

narodziny Syna Bożego nie miały być poddane – ani co do Dziecka, ani co do 

Jego Matki – zwykłym nędzom rodzenia. Józef tego nie wiedział... i lękał się, że 

będzie ze Mną z dala od Nazaretu, w tym stanie... Ja byłam pewna, że to tam 

stanę się Matką... Nie mogłam się mylić, bo Ty zbytnio weseliłeś się we Mnie z 

radości, że nadchodzi dzień Twoich narodzin i dzień narodzin Odkupienia. 
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Aniołowie wirowali wokół Niewiasty, która nosiła Ciebie, Mój Boże... Nie strzegł 

Mnie już wspaniały Archanioł ani najsłodszy anioł, jak w poprzednich 

miesiącach, lecz niezliczone chóry anielskie zstępowały z Nieba od Boga do 

Mojego małego Nieba: do łona, w którym Ty byłeś... Słyszałam ich, jak śpiewali i 

wymieniali świetliste słowa... słowa pełne zaciekawienia na widok Ciebie, Boga 

wcielonego... Czułam ich miłosne ucieczki z Raju, kiedy przybywali adorować 

Ciebie: Miłość Ojca, ukrytą w Moim łonie. I usiłowałam nauczyć się ich słów... 

śpiewów... żarliwości... Ale stworzenie ludzkie nie może wymawiać ani posiadać 

tego, co Niebiańskie...» 

Jezus słucha, siedząc. Maryja zaś stoi przy stole i śni o Jego [dawnym] 

szczęściu... z jedną ręką na ciemnym drzewie i z drugą – przyciśniętą do serca... 

Jezus kładzie Swą dłoń na Jej świętej ręce... Kiedy Maryja milknie – jakby z 
żalu, że nie mogła nauczyć się słów aniołów, ich śpiewów i zapału – Jezus mówi: 

«Wszystkie słowa anielskie, wszelkie ich śpiewy i żarliwość nie uczyniłyby Mnie 

szczęśliwym na ziemi, gdybym nie miał Twoich słów, śpiewów i gorliwości, 

Mamo! Powiedziałaś Mi i dałaś to, czego oni nie mogli Mi dać. To nie Ty 

nauczyłaś się od nich, lecz oni od Ciebie... Chodź, Mamo, [siądź] przy Mnie i 
opowiadaj jeszcze... Nie o tym, co było kiedyś, lecz... teraz. Co robiłaś?» 

«Pracowałam...» 

«Wiem, ale co to było? Jestem pewien, że trudziłaś się dla Mnie. Pokaż...» 

Maryja staje się bardziej czerwona niż sukno, które ma na krosnach. Jezus 

wstał i ogląda je: «Purpura? Kto Ci ją dał?»  

«Judasz z Kariotu. Prosił o nią rybaków z Sydonu, tak sądzę. Chce, żebym Ci 

zrobiła królewską szatę... Szatę Ci robię, ale Tobie nie trzeba purpury, żeby być 
królem.» 

«Judasz jest uparty bardziej niż muł...» [– mówi Jezus.] 

To jest jedyny komentarz na temat purpury wypowiedziany przez Jezusa. Potem 

odwraca się do Swej Matki: 

«Ale czy można zrobić szatę z tego, co Ci dał?» 

«O, nie, Synu! To może posłużyć na frędzle u szaty i przy płaszczu. Nie więcej.» 

«Dobrze. Zrozumiałem, dlaczego robisz takie wąskie pasy. Tak... podoba Mi się 

to, Mamo. Zachowasz dla Mnie te pasy... Pewnego dnia powiem Ci, żebyś się 

nimi posłużyła [robiąc] piękną szatę. Ale teraz to nie jest ta chwila. Nie trudź 
się.» 

«Pracuję, kiedy jestem w Nazarecie...» 

«To prawda... A inni, co robili w tym czasie?» 

«Uczyli się» [– wyjaśnia Jezusowi Maryja.] 

«Raczej: Ty ich uczyłaś. Co o nich myślisz?» 

«O, to troje dobrych uczniów. Oprócz Ciebie nigdy nie miałam uczniów 

pilniejszych i bardziej uważnych. Próbowałam też wzmocnić trochę Jana. On 
jest bardzo chory. Nie będzie żył długo...» 

«Wiem o tym. Ale to dobre dla niego. Zresztą on sam tego pragnie. Pojął 

wartość cierpienia i śmierci. A Syntyka?» 
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«To smutne, [że trzeba] ją oddalić... Warta jest stu uczniów ze względu na jej 

świętość i zdolność pojmowania tego, co nadprzyrodzone.» 

«Rozumiem, ale muszę to zrobić» [– wyjaśnia Jezus.] 

«To, co robisz, jest zawsze dobre, Mój Synu.» 

«A chłopiec?» [– pyta dalej Jezus.] 

«On też się uczy. Ale jest w tych dniach bardzo smutny... Przypomniał sobie o 

nieszczęściu sprzed roku... O! Nie było tu wesoło!... Jan i Syntyka wzdychają na 

myśl, że mają stąd odejść, a dziecko płacze myśląc o śmierci swej matki...» 

«A Ty?» [– pyta Jezus.] 

«Ja... Ty wiesz, Synu: nie ma słońca, kiedy jesteś daleko ode Mnie. Nie byłoby 

tak, gdyby świat Cię kochał. Byłby przynajmniej spokój... A tak, przeciwnie...» 

«Łzy... Biedna Mamo!... Czy pytano Cię o Jana i o Syntykę?» 

«Któż mógłby to uczynić? Maria Alfeuszowa wie i milczy. Alfeusz, syn Sary, 

widział już Jana. Nie jest ciekawski. Nazywa go “uczniem”.» 

«A inni?» [– pyta Jezus.] 

«Z wyjątkiem Marii Alfeuszowej nikt do Mnie nie przychodzi. [Może tylko] jakaś 

niewiasta z powodu pracy lub po radę... Mężczyźni z Nazaretu nie przekraczają 
progu.» 

«Nawet Józef i Szymon?» 

«Nawet oni... Szymon przysyła Mi oliwę, mąkę, oliwki, drewno, jajka... jakby 

chciał uzyskać przebaczenie za to, że Cię nie rozumie, jakby chciał powiedzieć 

coś przez te dary. Daje je jednak Marii, matce, i sam tu nie przychodzi. A 

zresztą, nawet jeśli ktoś przychodzi, widzi jedynie Mnie, bo Syntyka i Jan 
ukrywają się, kiedy ktoś puka...» 

«Bardzo smutne życie....» [– zauważa Jezus.] 

«Tak. Dziecko trochę cierpi z tego powodu, więc teraz Maria zabiera je ze sobą, 

kiedy ma jakieś sprawunki. Ale teraz już nie będziemy smutni, Mój Jezu, bo Ty 

jesteś tutaj!» 

«Tak, jestem tu, Ja... Teraz chodźmy jednak spać. Pobłogosław Mnie, Mamo, jak 
wtedy gdy byłem mały.» 

«Pobłogosław Mnie, Synu, bo jestem Twoją uczennicą.» 

Całują się... Zapalają nową lampę i idą na spoczynek. 

170. JEZUS Z JANEM Z ENDOR I Z SYNTYKĄ W NAZARECIE 

Napisane 16 października 1945. A, 6718-6722 

«Nauczycielu! Nauczycielu! Nauczycielu!» – woła trzy razy [zaskoczony] Jan z 
Endor. 

Wychodził właśnie ze swej małej izdebki, żeby iść się umyć w zbiorniku, i stanął 

naprzeciw Jezusa. To budzi Margcjama. Wybiega z pokoju Maryi w samej 
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koszulce, krótkiej i bez rękawów, jeszcze bosy. Woła oczyma i buzią: «Jezus 

przyszedł!» 

Biegnie i rzuca się Mu w objęcia. [Okrzyki] budzą też Syntykę, która spała w 

dawnej pracowni Józefa. Wychodzi z niej po chwili, ubrana, lecz z warkoczami 
jeszcze nie całkiem zaplecionymi, spadającymi jej na ramiona. 

Jezus – mając wciąż chłopca w ramionach – pozdrawia Jana i Syntykę. Prosi ich 

o wejście do domu, bo północny wiatr jest bardzo silny. Sam wchodzi jako 

pierwszy, niosąc na wpół nagiego Margcjama, który szczęka zębami, mimo 

swego entuzjazmu. [Niesie go] w pobliże już rozpalonego paleniska. Maryja 

śpieszy się, by podgrzać mleko i ubrać chłopca, żeby się nie przeziębił. Jan i 

Syntyka nie odzywają się, lecz obydwoje wydają się uosobieniem ekstatycznej 

radości. Jezus siedzi z dzieckiem na kolanach, Maryja zaś śpieszy się, by mu 
podać ogrzane ubrania. Jezus podnosi głowę i uśmiecha się do nich, mówiąc: 

«Obiecałem wam, że przybędę. Dziś lub jutro przyjdzie też Szymon Zelota. 

Poszedł gdzie indziej, żeby wypełnić zlecone mu przeze Mnie zadanie. Ale nie 

będzie zwlekał i wiele dni pozostaniemy razem.» 

Ubieranie Margcjama skończyło się i na małe policzki, posiniałe z zimna, 

powracają kolory. Jezus zdejmuje chłopca z kolan i wstaje, żeby przejść do 

małego pomieszczenia obok. Za Nim idą wszyscy. Maryja przychodzi jako 
ostatnia, trzymając za rękę chłopca i czyniąc mu łagodne wymówki: 

«Co teraz powinnam ci zrobić? Nie byłeś posłuszny. Powiedziałam: “Zostań w 

łóżku, aż wrócę”, a ty wcześniej przyszedłeś...» 

«Obudziły mnie krzyki Jana...» – mówi Margcjam, żeby się usprawiedliwić. 

«To właśnie wtedy miałeś być posłuszny. Pozostawać w łóżku, gdy się śpi, to 

nie jest posłuszeństwo i nie ma też z tego żadnej zasługi. Powinieneś był umieć 

to zrobić, kiedy przez [wysiłek] woli można było mieć zasługę. 

Przyprowadziłabym ci Jezusa. Miałbyś Go całego dla siebie i nie narażałbyś się 
na przeziębienie.» 

«Nie wiedziałem, że jest tak zimno» [– tłumaczy się dziecko.] 

«Ale Ja wiedziałam. Smutno Mi, że nie jesteś posłuszny.» 

«Nie, Mamo. To mnie jeszcze bardziej martwi, że widzę Cię tak zasmuconą... 

Gdyby to nie był Jezus, nie wstałbym, nawet gdybyś zapomniała o mnie... w 

łóżku, bez jedzenia, śliczna Mamo, Mamo!... Pocałuj mnie, Mamo. Ty wiesz, że 
jestem biednym dzieckiem!...» 

Maryja bierze chłopca na ręce i całuje, tamując w ten sposób potok łez, które 

płyną po twarzyczce. Powraca na nią uśmiech wraz z obietnicą: 

«Już nigdy nie będę Ci nieposłuszny, nigdy, już nigdy!» 

Jezus rozmawia w tym czasie z dwojgiem uczniów. Dowiaduje się o ich 

postępach w Mądrości. Ponieważ zaś stwierdzają, że wszystko się rozjaśnia 

dzięki słowom Maryi, mówi: 

«Wiem o tym. Mądrość Boża, jaśniejąca nadprzyrodzenie, staje się światłem 

zrozumiałym nawet dla tych, którzy mają najtwardsze serce. Dlatego będziecie 

korzystać w pełni z Jej pouczenia.» 

«Teraz Ty tutaj jesteś, Synu. Nauczycielka staje się znowu uczennicą.» 
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«O, nie! Ty nadal będziesz Nauczycielką. Będę Cię słuchał jak oni. W tych dniach 

jestem tylko “Synem”. Nikim więcej. Będziesz Matką i Nauczycielką chrześcijan. 

Jesteś Nią od tej chwili: dla Mnie – Twego pierworodnego i pierwszego ucznia; 

dla nich, a z nimi – dla Szymona, kiedy wróci; dla innych... Widzisz, Matko? 

Świat jest tutaj: świat jutrzejszy w małym czystym Izraelicie, który nawet nie 

zauważy, kiedy się stanie “chrześcijaninem”; świat, stary świat Izraela, w 

Zelocie; ludzkość – w Janie, a poganie – w Syntyce. I przychodzą do Ciebie, 

święta Karmicielko, która dajesz światu i wiekom mleko Mądrości oraz Życia. 

Ileż ust pragnie pić z Twej piersi! I iluż to uczyni w przyszłości! Patriarchowie i 

Prorocy wzdychali za Tobą, bo Twoja obfita pierś miała się stać Pokarmem 

człowieka. I będą Cię szukać “Moi”, żeby znaleźć przebaczenie, pouczenie, 

ochronę, miłość – jak wielu Margcjamów. I błogosławieni ci, którzy to zrobią! 

Nie będzie bowiem możliwe wytrwać przy Chrystusie, jeśli łaska nie umocni się 
dzięki Twojej pomocy, Matko pełna łaski.» 

W Swej ciemnej szacie Maryja wydaje się różą, tak pochwała Syna rozpłomienia 

Jej twarz. To wspaniała róża w bardzo pokornej sukni z surowej, 
ciemnokasztanowej wełny... 

Słychać pukanie. Wchodzi Maria Alfeuszowa, Jakub i Juda. Ci ostatni niosą 

konwie z wodą i wiązki chrustu. Radość z ujrzenia się ogarnia wszystkich i 

wzrasta, gdy dowiadują się, że wkrótce przyjdzie Zelota. Łatwo można 

zauważyć miłość, jaką darzą [Szymona] synowie Alfeusza. Juda wyjaśnia więc 
matce, dostrzegającej ich radość: 

«Mamo, właśnie w tym domu i w wieczór dla nas bardzo smutny, on nam okazał 

miłość ojcowską i zachował ją dla nas. Nie możemy tego zapomnieć. Dla nas on 

jest “ojcem”. My jesteśmy dla niego “synami”. Których to synów nie ogarnęłaby 
radość, gdyby mieli się spotkać z dobrym ojcem?» 

Maria Alfeuszowa zastanawia się i wzdycha... Potem – jako bardzo praktyczna, 

nawet gdy jest smutna – pyta: 

«A gdzież on będzie spał? Nie macie przecież miejsca. Poślijcie go do mnie.» 

«Nie, Mario [– mówi Jezus. –] On będzie mieszkał pod Moim dachem. 

Zorganizujemy to bardzo szybko. Syntyka będzie spać z Moją Matką, Ja – z 

Margcjamem, a Szymon – w pracowni. I nawet najlepiej od razu to 
przygotować. Chodźmy.» 

Mężczyźni wychodzą do ogrodu z Syntyką, a dwie Marie zostają w kuchni przy 

swych zajęciach. 

171. POUCZENIE UDZIELONE MARGCJAMOWI PRZEZ JEZUSA  

Napisane 17 października 1945. A, 6722-6728 

Jezus wychodzi z domu, trzymając dziecko za rękę. Nie wchodzą do centrum 

Nazaretu, lecz idą tą samą drogą, którą szedł Jezus, kiedy za pierwszym razem 

opuścił Swój dom, żeby rozpocząć życie publiczne. Po dojściu do pierwszych 

drzew oliwnych schodzą z głównej drogi. Wchodzą na ścieżki idące pomiędzy 

drzewami, szukając słabego słońca, które pojawia się po dniach zawieruchy. 
Jezus zachęca chłopca, żeby pobiegał i poskakał. Margcjam jednak odpowiada: 

«Wolę zostać przy Tobie. Jestem duży i teraz jestem uczniem.» 

Jezus uśmiecha się z powodu tego... poważnego określenia wieku i godności. To 

prawda, że to mały dorosły idzie u Jego boku. Nikt nie dałby mu więcej niż 
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dziesięć lat. Lecz nikt nie może zaprzeczyć, że jest on uczniem, a w żadnym 

wypadku – Jezus, który ogranicza się do stwierdzenia: 

«Będziesz się nudził, milcząc w czasie Mojej modlitwy. Wziąłem cię ze Sobą, 

żebyś się pobawił.» 

«Nie mógłbym się bawić w tych dniach... Ale pozostawanie przy Tobie przynosi 

mi wielką pociechę... Tak bardzo pragnąłem Cię [ujrzeć] w tym czasie... bo... 

bo...»  

Chłopiec zaciska drżące wargi i już się nie odzywa. Jezus kładzie mu rękę na 

głowie, mówiąc: 

«Kto wierzy w Moje słowo nie powinien być smutny jak ci, którzy nie wierzą. Ja 

zawsze mówię prawdę. Nawet kiedy stwierdzam, że nie ma rozdzielenia 

pomiędzy duszami sprawiedliwych, którzy są na łonie Abrahama, a 

sprawiedliwymi żyjącymi na ziemi. Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, 

Margcjamie. A Życie przynoszę nawet przed wypełnieniem Mojej misji. Zawsze 

Mi mówiłeś, że twoi rodzice tęsknili za przyjściem Mesjasza i że prosili Boga o 

życie dość długie, żeby Go ujrzeć. Wierzyli więc we Mnie. Zasnęli w tej wierze. 

Są zatem już przez nią ocaleni, już ożywieni i żyją dzięki niej. To bowiem wiara 

daje życie, dając pragnienie sprawiedliwości. Pomyśl, ile razy musieli 

przeciwstawiać się pokusom, żeby być godnymi spotkania się ze 
Zbawicielem...» 

«Ale umarli nie ujrzawszy Ciebie, Panie... I to umarli w taki sposób... 

Widziałem, jak wykopywano z ziemi wszystkich z osady, [którzy zginęli 

przysypani]... Moja matka, mój ojciec... moi bracia... Cóż z tego, że na pociechę 

mówiono mi: “Twoi tacy nie byli. Nie cierpieli”? O! Nie cierpieli! A więc to 

piórka, a nie kamienie na nich spadły? To powietrze ich zadusiło? A ich rozum 
nie cierpiał, gdy czuli, że umierają, i myśleli o mnie?...» 

Chłopiec jest bardzo wzburzony przez ból. Gestykuluje stojąc przed Jezusem, 

niemal agresywnie... Jezus jednak rozumie ten ból i potrzebę mówienia, dlatego 

pozwala mu mówić. Jezus nie należy do tych, którzy odzywają się do 

majaczących z powodu prawdziwego bólu: “Milcz, gorszysz mnie”. Dziecko 

mówi dalej: 

«A potem? Co się stało potem? Ty wiesz, co się stało potem! Gdybyś nie 

przyszedł, stałbym się jak dzikie zwierzę albo umarłbym jak wąż w lesie. I już 

bym nie poszedł do mamy, do ojca i do braci, gdyż nienawidziłem Dorasa i... już 

nie kochałem Boga jak przedtem, gdy mama była tutaj, gdy mnie kochała i 

uczyła miłości do bliźniego. Niemal znienawidziłem ptaki, które sobie napełniały 

wole, miały ciepłe pióra, naprawiały gniazda, a ja byłem głodny, miałem podarte 

ubranie, nie miałem już domu... Przeganiałem je... ja, który kocham ptaki. 

Gniew wzbierał we mnie, kiedy się z nimi porównywałem. I potem płakałem, bo 

zdawałem sobie sprawę, że byłem zły i że zasługiwałem na Piekło...» 

«Ach! Okazywałeś więc skruchę z tego powodu, że byłeś zły?» [– wtrąca 
Jezus.] 

«Tak, Panie. Alele jak to zrobić, żeby być dobrym? Dziadek, który był dobry, 

powtarzał: “Wkrótce wszystko się skończy. Jestem stary...” Ja jednak nie byłem 

stary! Ileż lat musiało jeszcze minąć, żebym mógł pracować i jeść jak człowiek, 
a nie jak zabłąkany pies? Stałbym się złodziejem, gdybyś Ty nie przyszedł.» 

«Nie stałbyś się nim, bo twoja matka modliła się za ciebie. Widzisz, że 

przyszedłem i że cię zabrałem? To dowodzi, że Bóg cię kochał i że twoja matka 
czuwała nad tobą.» 
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Chłopiec milknie i zastanawia się. Wydaje się zadawać pytanie światłu na ziemi, 

po której stąpa, tak wpatruje się w nie, idąc u boku Jezusa po trawie nieco 

zniszczonej północnym wiatrem ostatnich dni. Potem podnosi głowę. Pyta: «Ale 
czy to nie byłby piękniejszy dowód [miłości], gdyby On nie zabił mi mamy?» 

Jezus uśmiecha się do j ludzkiej logiki dziecięcego rozumu. Wyjaśnia jednak 

poważnie i z dobrocią: 

«Margcjamie, pozwolę ci zrozumieć te sprawy przez porównanie. Powiedziałeś 

Mi, że kochasz ptaki, tak? Teraz posłuchaj. Czy ptaki są stworzone po to, by 
fruwać, czy też po to, żeby żyć w klatce?» 

«Żeby fruwać» [– odpowiada Margcjam.] 

«Dobrze. A kiedy ptaki są małe, jak karmią je ich matki?» 

«Karmią je dziobem...» 

«Tak, ale czym?» [– pyta Jezus chłopca.] 

«Ziarnem, muszkami, gąsienicami, okruszynami chleba lub kawałkami owoców, 

jakie znajdują fruwając tu i tam.» 

«Bardzo dobrze. Teraz posłuchaj. Gdybyś na wiosnę znalazł gniazdo na ziemi z 

małymi w środku i z matką przy nich, co byś uczynił?» 

«Zabrałbym je» [– stwierdza Margcjam.] 

«Całe? Takie, jakie jest? Razem z matką?» [– pyta go Jezus.] 

«Całe, bo to podłe zabrać tylko małe, bez mamy...» 

[Jezus odpowiada:] «W Księdze Powtórzonego Prawa powiedziane jest jednak, 

żeby zabrać jedynie małe, pozostawiając na wolności matkę, która jest 

poświęcona rozmnażaniu.» 

«Ale jeśli to jest dobra mama [– mówi Margcjam –], to nie odejdzie. Pobiegnie 

tam, gdzie są małe. Tak by uczyniła moja mama. Nie oddałaby mnie na zawsze 

nawet Tobie, bo jeszcze jestem dzieckiem. Nie mogłaby sama iść ze mną, bo 

moi młodsi bracia byli jeszcze mniejsi ode mnie, więc nie pozwoliłaby mi 
odejść.» 

«No dobrze. Ale posłuchaj i sam osądź: kochałbyś bardziej matkę tych ptaków i 

je same, gdybyś je trzymał w klatce otwartej, tak, żeby matka mogła wylatywać 

i powracać, przynosząc im odpowiednie jedzenie czy raczej wtedy, gdybyś ją 

trzymał uwięzioną?» 

«O!... Kochałbym ją bardziej, gdybym jej pozwalał wylatywać i przylatywać, aż 

małe dorosną... i kochałbym ją bardzo, gdybym – trzymając ptaszki jako małe – 

dał im wolność, kiedy staną się duże, bo ptak jest stworzony, żeby latać... 

Naprawdę... żeby być całkiem dobrym... musiałbym pozwolić małym odlecieć, 

gdy podrosną, i przywrócić im wolność... To byłaby najprawdziwsza miłość, jaką 

mógłbym im okazać. I najbardziej słuszna... Ech, tak! Najbardziej sprawiedliwe 
byłoby właśnie to, gdyż pozwoliłbym im na to, czego Bóg chce dla ptaków...» 

«Doskonale, Margcjamie! Przemówiłeś jak prawdziwy mędrzec. Będziesz 

wielkim nauczycielem twego Pana i kto cię posłucha, uwierzy ci, bo będziesz 
mówił mądrze!» [– chwali go Jezus.] 

«Naprawdę, Jezu?» 
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Mała twarzyczka – która początkowo była zaniepokojona i smutna, potem 

przyciemniła się w zamyśleniu, a w wysiłku osądzania, co byłoby najlepsze, 
zachmurzyła się – teraz rozświetla się w radości z pochwały. 

«To prawda [– mówi Jezus –] A teraz, zastanówmy się! Ty osądzasz tak, bo 

jesteś dzielnym chłopcem. A zastanów się, jak osądza Bóg, który jest 

Doskonałością we wszystkim, co dotyczy dusz i ich prawdziwego dobra. Dusze 

są jakby wiele ptaków, które ciało zamknęło w swej klatce. Ziemia jest 

miejscem, na którym znajdują się one jakby w swych klatkach. Dążą jednak do 

wolności Nieba, do Słońca, którym jest Bóg, do Pokarmu przygotowanego dla 

nich. A jest nim oglądanie Boga. Żadna ludzka miłość – nawet święta miłość 

matki do swych dzieci lub dzieci do matki – nie jest dość silna, żeby zdławić to 

pragnienie dusz zjednoczenia się ze swym Źródłem, którym jest Bóg. I tak Bóg 

– z powodu Swej miłości doskonałej do nas – nie znajduje żadnej dość silnej 

przyczyny, która mogłaby przewyższyć Jego pragnienie zjednoczenia się z 

duszą, której pragnie. I wtedy co się dzieje? Czasem On tak bardzo kocha 

kogoś, że mówi mu: “Chodź, uwalniam cię!” I mówi to nawet wtedy, gdy matkę 

otaczają jeszcze dzieci. On widzi wszystko. On wie wszystko i wszystko, co 

czyni, jest dobre. Jeśli uwalnia duszę, zawsze czyni to dla większego dobra 

samej duszy i tych, którzy są z nią zjednoczeni. To nie jest oczywiste dla ludzi, 
których inteligencja jest zbyt mała. 

Bóg więc – już ci to kiedyś powiedziałem – dodaje do posługi anioła stróża także 

posługę duszy, którą już wezwał do Siebie. Ona kocha teraz miłością czystą, bez 

ludzkich ociężałości, swoich krewnych: kocha ich w Bogu. Kiedy Bóg uwalnia 

jakąś duszę, Sam zobowiązuje się do zastąpienia starania, jakiego potrzebują 

od niej ci, którzy pozostają [jeszcze na ziemi]. Czy tak nie zrobił z tobą? Czy nie 
uczynił cię małym synem Izraela, Moim uczniem, przyszłym kapłanem?» 

«Tak, Panie» [– stwierdza Margcjam.] 

«Zatem teraz zastanów się. Twoja mama zostanie przeze Mnie uwolniona i nie 

będzie potrzebowała twoich [kapłańskich] ofiar. Gdyby jednak umarła po 

dokonanym już Odkupieniu a nadal potrzebowała ofiar, mógłbyś jej je zapewnić 

jako kapłan. Zastanów się: gdybyś pozostał małym wieśniakiem Jabesem przy 

twojej matce, mógłbyś tylko zapłacić za ofiarę kapłanowi w Świątyni, żeby ją za 

nią złożył, z baranków, z gołębi lub z płodów ziemi. Tak by było. Teraz zaś, ty – 

Margcjam, kapłan Chrystusa – mógłbyś sam sprawować dla niej prawdziwą 

Ofiarę Doskonałej Ofiary, w imię której zostanie udzielone wszelkie 
przebaczenie!» 

«I już nie będę musiał tego robić?» [– pyta Margcjam.] 

«Dla twego ojca ani matki, ani braci – nie. Ale będziesz to mógł czynić dla 

przyjaciół i twoich uczniów. Czy to nie piękne?» 

«Tak, Panie.» 

«Zatem wracajmy do domu, uspokojeni.» 

«Tak... ale nie pozwoliłem Ci się modlić! Przykro mi...» 

«Ależ modliliśmy się! [– wyjaśnia Jezus –] Rozważaliśmy przecież prawdę, 

kontemplowaliśmy Boga w Jego dobrodziejstwach.... Wszystko to jest 

modlitwą. I uczyniłeś to jak prawdziwy dorosły. Chodźmy! Teraz zaśpiewamy 
piękny psalm dziękczynny za radość, którą mamy w sobie.» 

I [Jezus] intonuje: «” Z mego serca tryska piękne słowo...”» 
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Margcjam przyłącza się swym srebrzystym głosem do brzmiącego jak brąz i 

złoto [głosu] Jezusa. 

172. SZYMON ZELOTA W NAZARECIE 

Napisane 18 października 1945. A, 6729-6733 

Jest grudzień, więc noc zapada szybko. Wcześnie zapalają się lampy, a rodziny 

gromadzą się w jednym pomieszczeniu. Tak samo jest w małym domku w 

Nazarecie. Kiedy dwie niewiasty pracują – jedna przy krosnach, a druga coś 

szyje – Jezus siada przy stole z Janem z Endor i rozmawia z nim po cichu. 

Margcjam kończy wygładzać dwie skrzynie postawione na podłodze. Dziecko 

robi to ze wszystkich sił aż do chwili, gdy Jezus – wstając, pochylając się nad 
drewnem i dotykając go – mówi: 

«Już wystarczy. Jest dobrze wypolerowane i będziemy mogli jutro powlec je 

werniksem. Teraz wszystko uprzątnij, żebyśmy mogli jutro pracować dalej.» 

Margcjam wychodzi z narzędziami do polerowania. Są to twarde szpachelki z 

przymocowanymi do nich różowawymi skórami ryb – spełniającymi rolę 

naszego papieru ściernego – oraz różne rodzaje noży, które z pewnością nie są 

ze stali, a używa się ich do tej samej pracy. Jezus bierze w Swe silne ramiona 

jedną ze skrzyń i zanosi ją do warsztatu. Z pewnością tu pracował, gdyż widać 

trociny i wióry blisko jednego ze stołów, ustawionego z tego powodu na środku 

pomieszczenia. Margcjam odłożył narzędzia na miejsce, na wsporniki. Teraz 

zbiera wióry, żeby je wrzucić do ognia. Chciałby też wziąć trociny, ale Jan z 

Endor woli to sam uczynić. 

Wszystko jest uporządkowane. Jezus powraca z drugą skrzynią i stawia ją obok 

pierwszej. Wszyscy trzej wychodzą akurat w chwili, gdy rozlega się pukanie do 

drzwi. Zaraz po nim słychać poważny głos Zeloty, witającego Maryję: 

«Pozdrawiam Cię, Matko mojego Pana, i błogosławię waszą dobroć, która mi 

pozwala mieszkać pod waszym dachem.» 

«Szymon przybył! Zaraz dowiemy się, dlaczego się spóźnił. Chodźmy...» – mówi 

Jezus. 

Wchodzą do małej izby. Apostoł znajduje się tu z niewiastami i zdejmuje 

właśnie z ramion wielki pakunek. 

«Pokój z tobą, Szymonie...» 

«O! Błogosławiony Nauczycielu! Spóźniłem się, prawda? Ale wszystko 

wykonałem i dobrze...» 

Całują się. Potem Szymon mówi dalej: 

«Poszedłem do wdowy stolarza. Twoja pomoc bardzo się przydała. Starsza 

niewiasta jest bardzo chora i przez to wzrastają wydatki. Mały stolarz zręcznie 

pracuje nad przedmiotami małymi jak on sam i wciąż pamięta o Tobie. Wszyscy 

Cię błogosławią. Potem poszedłem do Nary, Samiry i Siry. Brat jest bardziej 

zacięty, niż był dotąd. Ale one zachowują pokój jak święte, którymi naprawdę 

są... Jedzą biedny chleb ze łzami i przebaczają. Błogosławią Cię za wsparcie, 

jakiego im udzieliłeś. Ale błagają Cię o modlitwę, żeby ich brat się nawrócił. 

Stara Rachela także Cię błogosławi za jałmużnę. W końcu poszedłem do 

Tyberiady, żeby dokonać zakupów. Mam nadzieję, że uczyniłem to dobrze. 

Niewiasty zaraz sprawdzą... Ale w Tyberiadzie zatrzymali mnie pewni [ludzie], 

biorąc mnie za Twego posłańca. Zamknęli mnie na trzy dni... O! Właściwie było 
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to złote wiezienie... ale zawsze – więzienie... Chcieli dowiedzieć się bardzo 

wielu rzeczy... Powiedziałem prawdę stwierdzając, że nas wszystkich rozesłałeś 

i że sam także się usunąłeś na czas najostrzejszej zimy... Kiedy się przekonali, 

że to prawda – bo poszli do Szymona, syna Jony, oraz do Filipa i nie znaleźli Cię 

– wtedy puścili mnie wolno. Nie mogli się też już tłumaczyć, [że zatrzymują 
mnie] z powodu złej pogody, bo dni są piękne. Oto powód spóźnienia.» 

«Nieważne. Będziemy mieć czas, żeby zostać razem. Za wszystko ci dziękuję... 

Matko, spójrz z Syntyką na to, co jest w pakunku, i powiedz Mi, czy wydaje Ci 
się, że to wystarczy na to, o czym wiesz...» 

W czasie rozwijania pakunku przez niewiasty Jezus siada, żeby porozmawiać z 

Szymonem. 

«A Ty, co robiłeś, Nauczycielu?» 

«Zrobiłem dwie skrzynie, żeby nie trwać bezczynnie, i dlatego, że będą 

potrzebne. Przechadzałem się i cieszyłem się Moim domem...» 

Szymon przygląda Mu się uważnie, bardzo uważnie... ale nic nie mówi. Okrzyki 

Margcjama – który widzi, jak z pakunku wyciągane jest sukno, wełna, sandały, 

welony i pasy – sprawiają, że Jezus i jego dwaj towarzysze odwracają się. 
Maryja mówi: 

«Wszystko jest dobre, bardzo dobre. Zabierzemy się zaraz do pracy i wkrótce 

wszystko będzie uszyte.» 

Dziecko pyta: «Żenisz się, Jezu?» 

Wszyscy się śmieją, a Jezus pyta: «Skąd ci przyszła taka myśl?» 

«Z powodu tego posagu, który tu jest – dla mężczyzny i niewiasty... i wykonałeś 

dwie skrzynie... To na Twój posag i dla oblubienicy. Poznam ją?» 

«Naprawdę chcesz poznać Moją oblubienicę?» 

«O, tak! Na pewno będzie piękna i dobra! Jak się nazywa?...»  

«To na razie tajemnica. Ona ma dwa imiona jak ty, który najpierw byłeś 

Jabesem, a teraz – Margcjamem.» 

«I nie mogę się dowiedzieć?» 

«Teraz nie, ale pewnego dnia będziesz je znał.» 

«Zaprosisz mnie na zaślubiny?» [– pyta Margcjam] 

«To nie będzie święto dla dzieci. Zaproszę cię na przyjęcie weselne. Będziesz 

jednym z zaproszonych i świadków. To ci odpowiada?» 

«Ale kiedy to będzie? Za miesiąc?» [– dopytuje się chłopiec.] 

«O, o wiele później!» [– odpowiada mu Jezus.] 

«A zatem dlaczego pracowałeś tak, że masz odciski na rękach?» 

«Mam je dlatego, że już nie pracuję rękoma. Widzisz, chłopcze, jak bezczynność 

jest bolesna? Zawsze. Kiedy potem zabieramy się ponownie do pracy, cierpimy 

podwójnie, bo staliśmy się zbyt delikatni. Zastanów się więc! Jeśli to w takim 

stopniu szkodzi rękom, jakże musi szkodzić duszy? Widzisz? Ja dziś wieczorem 

musiałem powiedzieć: “Pomóż Mi”, gdyż cierpiałem tak bardzo, że nie mogłem 
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utrzymać pilnika, a przecież zaledwie przed dwoma laty pracowałem nawet 

czternaście godzin dziennie, nie odczuwając cierpienia. Tak samo jest z kimś, 

kto ostudza swój zapał, wolę. Staje się miękki, słabnie. Łatwiej się wszystkim 

męczy. Z większą łatwością, z powodu słabości, wchodzą w niego trucizny 

duchowych chorób. To z podwójną trudnością, z oporem wypełnia dobre dzieła, 

których wykonanie wcześniej, gdy cały czas to robił, nie kosztowało go tyle. O, 

nie należy próżnować, mówiąc: “Kiedy ten czas minie, zabiorę się do pracy, 

bardziej wypoczęty”! Nigdy to się nie uda albo będzie wymagało bardzo 

wielkiego wysiłku.» 

«Ale Ty nie próżnowałeś!» [– zauważa Margcjam.] 

«Nie, wykonywałem inną pracę. Ale widzisz, że brak aktywności Moich rąk 

zaszkodził im.» 

Jezus pokazuje dłonie, zaczerwienione tu i tam. Znać na nich odciski. Margcjam 

całuje je mówiąc: 

«Moja mama robiła tak, kiedy coś mnie bolało, bo miłość leczy.» 

«Tak, miłość leczy bardzo wiele... Dobrze... Chodź, Szymonie. Będziesz spał w 

warsztacie stolarskim. Chodź, pokażę ci, gdzie możesz położyć swe ubrania i...» 

Wychodzą i wszystko się kończy. 

173. WIECZÓR W DOMU W NAZARECIE 

Napisane 19 października 1945. A, 6733-6744 

Krosno nie jest teraz używane, gdyż Maryja i Syntyka zszywają bardzo zręcznie 

sukna przyniesione przez Zelotę. Kawałki szat, już skrojone, leżą na stole, na 

bardzo porządnym stosie, według kolorów. Od czasu do czasu niewiasty biorą z 

niego kawałek i następnie fastrygują go na stole. Mężczyźni są blisko nich, w 

kącie, gdzie znajduje się krosno, lecz nie interesują się pracą niewiast. Są tam 

też dwaj apostołowie: Juda i Jakub, synowie Alfeusza. Ci, nie bez zaciekawienia, 
przyglądają się pracy niewiast, lecz nie stawiają pytań. 

Dwaj kuzyni rozmawiają o swoich braciach, szczególnie o Szymonie. 

Towarzyszył im do samych drzwi, a potem odszedł, “bo ma chore dziecko” – 

stwierdza Jakub dla złagodzenia tej nowiny i usprawiedliwienia brata. Juda jest 

bardziej surowy i mówi: 

«Właśnie dlatego miał przyjść. Wydaje się jednak, że i on stał się bezrozumny. 

Jak wszyscy Nazarejczycy, zresztą... pominąwszy Alfeusza i dwóch uczniów... 

kto jednak wie, gdzie oni teraz są. To zrozumiałe, że w Nazarecie nie ma nic 

dobrego... wypluł przecież całą Dobroć, jakby miała nieprzyjemny smak dla 
naszego miasta...» 

«Nie mów tak – prosi go Jezus. – Nie zatruwaj swego ducha... To nie ich 

wina...» 

«Czyja więc?...» 

«Bardzo wielu rzeczy... Nie szukaj. Ale nie cały Nazaret jest nieprzyjazny. 

Dzieci...» [– broni Swego miasta Jezus.] 

«Bo to są dzieci!» [– przerywa Mu Juda.] 

«Niewiasty...» [– mówi dalej Jezus.] 
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«Bo to są niewiasty! [– przerywa Mu znowu apostoł –] Ale to nie dzieci i 

niewiasty umocnią Twe Królestwo.» 

«Dlaczego, Judo? Jesteś w błędzie. Przecież dzisiejsze dzieci staną się 

jutrzejszymi uczniami, tymi, którzy rozszerzą Królestwo po całej ziemi. A 
niewiasty... dlaczego nie mogłyby tego uczynić?» 

«Z pewnością nie możesz uczynić niewiast apostołami. Staną się najwyżej 

uczennicami – jak powiedziałeś – dla udzielenia pomocy uczniom» [– mówi 
Juda.] 

«Sam zmienisz zdanie o bardzo wielu rzeczach w przyszłości, Mój bracie, 

dlatego nie próbuję zmienić twojej opinii. Musiałbym uderzyć w mentalność, 

która u ciebie rodzi się [z powodu trwających od] wieków poglądów i błędnych 

uprzedzeń dotyczących niewiast. Proszę cię tylko o to, byś sam obserwował i 

dostrzegał różnice między uczennicami i byś zauważał bezstronnie, jak one 

odpowiadają na Moje nauczanie. Zobaczysz wtedy, że niewiasty są lepsze od 

was. Zauważysz to u twojej matki, która – można tak rzec – była pierwszą 

uczennicą, jeśli chodzi o czas i heroizm. Jest nią zawsze. Dzielnie stawia czoła 

miastu, które z niej drwi dlatego, że jest Mi wierna. Opiera się nawet głosom 
krwi, które nie szczędzą jej wymówek dlatego, że jest Mi wierna.» 

«To prawda, uznaję to. Ale gdzież są w Nazarecie uczennice? Córki Alfeusza, 

matka Izmaela i Asera, ich siostry. To wszystko. Zbyt mało. Wolałbym już nigdy 
nie przychodzić do Nazaretu, żeby na to nie patrzeć.» 

«Biedna matka! Zadałbyś jej wielki ból» – mówi Maryja, wtrącając się do 

rozmowy. 

«To prawda – odzywa się Jakub. – Ona ma wielką nadzieję, że doprowadzi do 

pogodzenia naszych braci z Jezusem i z nami. Sądzę, że jedynie tego pragnie. A 

z pewnością nie uczynimy tego oddalając się. Aż dotąd przyznawałem ci rację w 

pozostawaniu na osobności, lecz od jutra chcę wyjść. Podejdę do tego, czy 

tamtego... Bo jeśli musimy ewangelizować nawet pogan, to dlaczego nie mamy 

ewangelizować naszego miasta? Rezygnuję z przekonania, że ono całe jest złe i 
niemożliwe do nawrócenia.» 

Juda Tadeusz nie odpowiada, lecz jest wyraźnie zaniepokojony. Szymon Zelota, 

który cały czas trwał w milczeniu, mówi: 

«Nie chciałbym wzbudzać w was podejrzeń. Ale pozwólcie, że dla przyniesienia 

ulgi waszemu duchowi postawię wam pytanie. Oto ono: czy jesteście pewni, że 

w powściągliwości Nazaretu nie ma jakichś sił obcych, przybyłych z zewnątrz, 

które tu dobrze pracują, żeby zniszczyć to, co – według słusznego osądu – 

powinno doprowadzić do pewności, że Nauczyciel jest Świętym Boga? 

Mieszkańcy Nazaretu, znając doskonałość życia Jezusa, powinni łatwiej Go 

przyjąć jako obiecanego Mesjasza. Ja bardziej niż wy – a ze mną wielu ludzi w 

moim wieku z Nazaretu – znaliśmy, przynajmniej ze słyszenia, rzekomych 

mesjaszy. Ale zapewniam was, że ich życie osobiste zaprzeczało najbardziej 

uporczywym twierdzeniom o ich mesjańskiej misji. Rzym prześladował ich 

okrutnie jako buntowników. Niezależnie jednak od myśli politycznej – na której 

rozszerzanie Rzym nie mógł pozwolić – ci fałszywi mesjasze zasługiwali na 

ukaranie z licznych powodów osobistych. Pobudzaliśmy ich i udzielaliśmy im 

wsparcia, bo podsycali naszego ducha buntu wobec Rzymu. Pomagaliśmy im, bo 

w naszym otępieniu chcieliśmy widzieć w [jednym z] nich przyobiecanego 

“króla”. Tak było, dopóki Nauczyciel nie ogłosił jasno prawdy. Niestety, pomimo 

to nie wierzymy tak, jak powinniśmy [wierzyć], czyli całkowicie. Ci fałszywi 

mesjasze kołysali naszego zasmuconego ducha nadziejami o niepodległości 

narodowej i ustanowieniu na nowo królestwa Izraela. Ale... o, nędzo! Jakież by 
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to było królestwo niestałe i zepsute! Ogłoszenie tych fałszywych mesjaszy 

królami Izraela i budowniczymi obiecanego Królestwa upodliłoby ideę 
mesjańską.  

Tymczasem u Nauczyciela do głębi nauczania dołącza się jeszcze świętość życia. 

I Nazaret zna ją jak żadne inne miasto. Nie myślę tu o tym, żeby oskarżać 

Nazaret o niedowiarstwo wobec nadprzyrodzonego charakteru Jego przyjścia 

[na świat]. O tym Nazarejczycy nie wiedzą. Ale życie! Ale Jego życie!... A więc ta 

niechęć, ten niewzruszony opór... Cóż mówię!... Ten opór, który tak bardzo 

[ostatnio] wzrósł, czyż nie może mieć u swego podłoża jakichś działań wrogów? 

Znamy nieprzyjaciół Jezusa. Wiemy, ile są warci. Czy sądzicie, że tutaj są 

bezczynni i nieobecni, skoro wszędzie byli przed nami albo nam towarzyszyli 

czy też szli za nami, żeby niszczyć dzieło Chrystusa? Nie oskarżajcie Nazaretu 

jako jedynego winnego. Płaczcie raczej nad nim – zwiedzionym przez wrogów 
Jezusa.» 

«Dobrze powiedziałeś, Szymonie. Płaczcie nad nim...» – odzywa się Jezus. Jest 

zasmucony. Jan z Endor zauważa: 

«Dobrze też powiedziałeś, że elementy, które powinny sprzyjać, stają się 

niesprzyjające, bo człowiek rzadko posługuje się sprawiedliwością w swoim 

myśleniu. Pierwszą przeszkodą jest tu pokora narodzin, pokora dziecięctwa, 

pokora dojrzewania, pokora młodości naszego Jezusa. Człowiek bowiem 

zapomina, że prawdziwa wartość ukrywa się pod skromnymi pozorami, nicość 
zaś przebiera się w istoty potężne dla narzucenia się tłumowi.» 

«Możliwe... [– odpowiada Juda. –] Nic jednak nie zmienia mojej myśli na temat 

współmieszkańców. Cokolwiek by im powiedziano, oni powinni umieć osądzić 
według rzeczywistych dzieł Nauczyciela, a nie według czyichś słów.» 

Długą ciszę przerywa odgłos tkaniny, którą Dziewica przecina na pasy, żeby 

zrobić z nich frędzle. Syntyka nie przemówiła ani razu, choć przez cały czas była 

bardzo uważna. Zachowuje wciąż postawę głębokiego szacunku, 

powściągliwości. Zmienia się tylko przy Dziewicy i dziecku. Ale teraz chłopiec 

zasnął na ławie, tuż u stóp Syntyki, z głową na jej kolanach, opartą na zgiętym 

ramieniu. [Syntyka] nie porusza się więc i czeka, aż Maryja poda jej kawałki 

materiału. 

«Jaki niewinny sen... Uśmiecha się...» – zauważa Maryja, pochylając się nad 

małym śpiącym. 

«Kto wie, o czym śni?» – pyta z uśmiechem Szymon. 

«To bardzo inteligentne dziecko – odzywa się Jan. – Szybko się uczy i chce mieć 

jasne wyjaśnienia. Stawia bardzo mądre pytania i pragnie jasnych odpowiedzi. 

Na wszystko. To są myśli przewyższające jego wiek i także moje możliwości 

dawania odpowiedzi.» 

«Tak! Jak tamtego dnia... Pamiętasz, Janie? Miałeś w tym dniu dwóch bardzo 

trudnych i nic nie wiedzących uczniów!» – mówi Syntyka, uśmiechając się lekko 

i patrząc na ucznia przenikliwym spojrzeniem. Jan [z Endor] też się uśmiecha i 
mówi: 

«Tak. A wy mieliście bardzo niezdolnego nauczyciela, który musiał na pomoc 

zawołać prawdziwą Nauczycielkę... bo w żadnej z licznych książek, które 

przeczytałem, nie znalazłem odpowiedzi, jaką mógłbym udzielić dziecku, ja – 

głupi pedagog. To znaczy, że jestem jeszcze pedagogiem nic nie wiedzącym.» 

[Syntyka mówi:] 
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«Ludzka wiedza to jeszcze – “niewiedza”, Janie. To nie pedagog, lecz to – co 

dano mu, żeby nim był – jest niewystarczające... Biedna ludzka wiedza! O! 

Jakże wydaje mi się okaleczona! To przywodzi mi na myśl pewną boginię 

czczoną w Grecji... Jedynie dzięki pogańskiemu materializmowi można było 

uwierzyć, że zwycięstwo na zawsze pozostanie w posiadaniu Greków, bo 

pozbawiono ją skrzydeł! Tymczasem nie tylko skrzydła Nike, lecz i wolność 

została nam odebrana... Zgodnie z naszymi wierzeniami lepiej by było, żeby 

miała skrzydła. Moglibyśmy wierzyć, że jest zdolna wznieść się, żeby skraść 

pioruny niebieskie, aby nimi razić wrogów. Ale w stanie w jakim była... nie 

dawała nadziei, lecz zniechęcenie, tchnęła smutkiem. Nie mogłam na nią patrzeć 

bez przygnębienia... Wydawała mi się cierpiąca, upokorzona przez swe 

okaleczenie. Była symbolem boleści, a nie radości... I tym była. Człowiek tak 

samo postępuje wobec Wiedzy, jak wobec Nike, [bogini zwycięstwa]. Pozbawia 

Wiedzę skrzydeł, które pozwoliłyby osiągnąć znajomość Nadprzyrodzoności, dać 

[ludziom] klucze do otwarcia bardzo wielu tajemnic poznania i stworzenia. 

Tymczasem wierzyli i wierzą, że Wiedza jest ich więźniem, bo okaleczyli ją, 

[pozbawiając] skrzydeł... Jednak osłabili ją tylko... Uskrzydlona Wiedza stałaby 
się Mądrością, a taka, jaka jest teraz, stanowi tylko częściowe pojmowanie.» 

«I Moja Matka wam w tym dniu odpowiedziała?» 

«Z doskonałą jasnością i skromnym słowem, które mogło usłyszeć zarówno 

dziecko, jak i my: dwoje dorosłych, odmiennej płci. I nikt nie musiał się 
wstydzić.» 

«Czego to dotyczyło?» [– pyta Jezus.] 

«Grzechu pierworodnego, Nauczycielu. Zapisałam dokładnie słowa Twojej 

Matki, żeby je zapamiętać» – mówi jeszcze Syntyka.  

Jan z Endor dodaje: 

«Ja tak samo. Sądzę, że to jest sprawa, o którą wielu będzie nas pytać, gdy 

któregoś dnia pójdziemy do pogan. Chociaż nie myślę, że ja do nich pójdę, 
ponieważ...» 

«Dlaczego, Janie?» [– dopytuje się Jezus.] 

«Dlatego, że nie będę już długo żył...» 

«Ale poszedłbyś tam chętnie?» [– pyta go Jezus.] 

«Bardziej niż wielu z Izraela, gdyż nie mam uprzedzeń. I także... tak... również 

dlatego, że dałem zły przykład poganom w Cyntium i w Anatolii. Chciałbym 

uczynić dobro tam, gdzie czyniłem zło. Dobro... przynieść tam Twoje słowo, 
żeby Cię poznano... Ale to byłby zbyt wielki zaszczyt... nie zasługuję na to.» 

Jezus patrzy na niego z uśmiechem, ale nic na ten temat nie mówi. Pyta tylko: 

«Nie macie innych pytań do Mnie?» 

«Ja mam jedno [– mówi Syntyka –] Pojawiło się ono we mnie kiedyś 

wieczorem, gdy mówiłeś dziecku o bezczynności. Usiłowałam sama sobie 

odpowiedzieć, ale nie potrafiłam. Czekałam na szabat, żeby to uczynić, kiedy 
ręce nie są zajęte, a nasza dusza w Twoich rękach wznosi się ku Bogu...». 

«Postaw teraz to pytanie, kiedy czekamy na godzinę spoczynku» [– zachęca ją 

Jezus.] 

«Oto ono, Nauczycielu. Powiedziałeś, że gdy ktoś ostygnie w duchowej pracy, 

wtedy słabnie i jest podatny na choroby ducha. Prawda?» 
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«Tak, niewiasto» [– potwierdza Jezus.] 

«Teraz wydaje mi się to sprzeczne z tym, co słyszałam od Ciebie i od Twojej 

Matki o grzechu pierworodnym, o jego skutkach w nas, o uwolnieniu od tej winy 

za Twoim pośrednictwem. Uczyliście mnie, że przez Odkupienie zostanie 

zniweczony grzech pierworodny. Sądzę, że się nie mylę, jeśli powiem, że 
zostanie usunięty nie u wszystkich, lecz u tych, którzy uwierzą w Ciebie.» 

«To prawda» [– mówi Jezus.] 

«Nie mówię teraz o tych innych, lecz o jednym z tych ocalonych. Patrzę na 

niego po skutkach Odkupienia. Jego dusza nie ma już grzechu pierworodnego. 

Powraca więc do posiadania Łaski tak, jak mieli ją pierwsi rodzice. To jednak 

nie daje duszy takiej siły, żeby nie mogła jej zaatakować żadna niemoc, bo 

mówisz, że: “człowiek może popełniać grzechy osobiste”. Wydaje mi się, że 

dusze upadną także po dokonanym przez Ciebie Odkupieniu. Nie pytam, w jaki 

sposób. Nie wiem też, jak ono się dokona. Wszystko jednak, co się odnosi do 

Ciebie w Piśmie, wywołuje drżenie i mam nadzieję, że chodzi o cierpienie 

symboliczne, ograniczone do moralnego, choć ból moralny nie jest złudzeniem, 

lecz udręką być może okrutniejszą niż męka fizyczna... Sądzę, że na 

świadectwo, iż [Odkupienie] rzeczywiście się dokonało, pozostawisz nam 

środki, symbole. Wszystkie religie je posiadają i nazywa się je 

wtajemniczeniami... Aktualny chrzest, jaki obowiązuje obecnie w Izraelu, jest 
jednym z nich, prawda?» 

«Tak [– odpowiada Jezus –], w Mojej religii też będą [symbole], nazywane 

jednak inaczej, niż mówisz. Będą znaki Mojego Odkupienia dla dusz, aby je 
oczyścić, umocnić, oświecić, podtrzymać, wykarmić, uwolnić od grzechów.» 

«Ale skoro zostaną im odpuszczone także grzechy osobiste [– mówi Syntyka –] 

będą zawsze w łasce... Jakże więc mogą być jeszcze słabe i podatne na choroby 
duchowe?» 

«Odpowiem ci przez porównanie. Weźmy dziecko, które rodzi się z rodziców 

bardzo zdrowych. I I ono jest zdrowe i silne jak oni. Nie ma w nim żadnej, 

odziedziczonej wady fizycznej. Jego organizm jest doskonały – tak szkielet, jak i 

narządy [wewnętrzne]. Ma zdrową krew. Posiada więc wszystko, by rosło silne i 

zdrowe, gdyż matka ma mleko obfite i odżywcze. Jednak już w pierwszych 

chwilach życia dziecka dosięga je poważna choroba, której przyczyna nie jest 

znana: choroba naprawdę śmiertelna. Wychodzi z niej z trudem dzięki litości 

Boga, który je zachowuje przy życiu, choć już niemal umierało. I cóż, czy 

sądzisz, że potem to dziecko będzie tak silne, jakby wcześniej nie chorowało? 

Nie, będzie stale słabe. Nawet jeśli ta [słabość] nie uwidoczni się, będzie istnieć 

i wywoła podatność na choroby, jakich dziecko uniknęłoby, gdyby nie było 

[wcześniej] chore. Niejeden narząd nie będzie już tak doskonały, jak przedtem. 

Krew będzie mniej odporna i mniej czysta niż przedtem. To wszystko stanie się 

powodem, że dziecko może łatwo nabawić się [nowych] chorób. Te zaś, gdy 

będą je dotykać, za każdym razem rawią, że będzie jeszcze bardziej podatne na 
nowe dolegliwości. 

Tak samo jest w dziedzinie duchowej. Grzech pierworodny zostanie zmazany u 

tych, którzy wierzą we Mnie. Dusza zachowa jednak skłonność do grzechu, 

której by nie miała, gdyby nigdy nie dotknął jej grzech pierworodny. To dlatego 

trzeba czuwać i stale dbać o swego ducha – tak samo jak czyni matka 

zatroskana o małe dziecko, osłabione dziecięcą chorobą. Trzeba więc unikać 

próżnowania i ciągle troszczyć się o umacnianie cnót. Jeśli ktoś wpadnie w 

lenistwo duchowe lub w obojętność, łatwiej zwiedzie go szatan. Każdy poważny 

grzech – podobny do groźnego przewrócenia się – będzie wywoływał w nim 
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coraz większą skłonność do choroby i śmierci duchowej. Przeciwnie, gdy Łaska 

– przywrócona przez Odkupienie – będzie wspomagana przez wolę aktywną i 

niestrudzoną, wtedy zostanie ona zachowana. I więcej jeszcze: będzie 

wzrastać, łącząc się z cnotami zdobywanymi przez człowieka. Świętość i Łaska! 

Jakże pewne to skrzydła, by poszybować ku Bogu! Zrozumiałaś?» 

«Tak, mój Panie. Ty.... czy raczej Najświętsza Trójca, dacie człowiekowi 

podstawę, jakiej potrzebuje. Człowiek, dzięki swej pracy i uwadze, musi 

zapobiec swemu zniszczeniu. Zrozumiałam. Wszelki poważny grzech niszczy 

Łaskę, to znaczy zdrowie ducha. Znaki, jakie nam pozostawisz, przywrócą 

zdrowie, to prawda, lecz uporczywie grzeszący [człowiek], który odmówi walki 

z grzechem, będzie się stawał za każdym razem słabszy, nawet jeśli za każdym 

razem otrzyma przebaczenie. Trzeba więc walczyć, żeby nie zginąć. Dziękuję, 
Panie... Margcjam się budzi. Późno już...» 

«Tak, pomódlmy się wszyscy razem, a potem udamy się na spoczynek...» 

Jezus wstaje i wszyscy Go naśladują, nawet dziecko jeszcze na wpół śpiące. W 

małej izbie rozbrzmiewa z całą mocą i harmonią: 

«Ojcze nasz...» 

174. JEZUS I SALOME, MAŁŻONKA KUZYNA SZYMONA 
Napisane 20 października 1945. A, 6745-6749 

Jezus, razem z Szymonem Zelotą i Margcjamem, przechodzi przez Nazaret. Idą 

w kierunku pól ciągnących się w stronę Kany. Jezus idzie przez Swe miasto, 

niedowierzające i wrogie. Przechodzi akurat przez główne ulice, przecinając w 

poprzek plac targowy, uczęszczany o tej porannej porze. Wielu ogląda się, żeby 

na Niego spojrzeć. Kilku mieszkańców Go pozdrawia. To zwłaszcza starsze 

niewiasty. Jezus uśmiecha się. Z wyjątkiem kilkorga dzieci nikt do Niego nie 

podchodzi. Szmer towarzyszy Jego przejściu. Jezus z pewnością widzi wszystko, 

lecz nie okazuje tego. Rozmawia z Szymonem lub z chłopcem, który kroczy 
pomiędzy dwoma mężczyznami, i idzie Swoją drogą.  

Są teraz przy ostatnich domach. Na progu jednego z nich znajduje się kobieta w 

wieku około czterdziestu lat. Wydaje się na kogoś czekać. Kiedy widzi Jezusa, 

[wykonuje ruch,] jakby chciała podejść. Zatrzymuje się jednak i spuszcza 
głowę, zaczerwieniona. 

«To krewna, małżonka Szymona, syna Alfeusza» – wyjaśnia Jezus apostołowi. 

Miotana sprzecznymi uczuciami niewiasta wygląda, jakby stała na rozżarzonych 

węglach. Mieni się na twarzy, podnosi oczy, spuszcza je. Cała jej twarz wyraża 

pragnienie przemówienia, hamowane jednak z jakiegoś powodu. Jezus, który 
jest właśnie przy niej, mówi: «Pokój z tobą, Salome!» 

Niewiasta spogląda na Jezusa, jakby zaskoczona serdecznym tonem Krewnego, 

i odpowiada, rumieniąc się jeszcze bardziej: 

«Pokój...»  

Jest bliska płaczu, dlatego nie potrafi dokończyć zdania. Zakrywa twarz 

ramieniem i płacze, udręczona, opierając się o futrynę drzwi domu. 

«Dlaczego tak płaczesz, Salome? Czy mogę coś zrobić, żeby cię pocieszyć? 

Podejdź tutaj, tu na bok, powiedz Mi...» 
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[Jezus] ujmuje ją za łokieć i prowadzi na małą drogę między jej domem a 

ogrodem innego domu. Szymon z Margcjamem, zaskoczeni, stoją u wylotu tej 
uliczki. 

«Co ci jest, Salome? Wiesz, że Cię kocham, że zawsze was kochałem. 

Wszystkich. I że ciągle tak jest. Musisz w to wierzyć i dlatego miej ufność...» 

Łzy przestają płynąć, jakby niewiasta słuchała tych słów i chciała zrozumieć ich 

prawdziwy sens. Potem zaś płyną jeszcze mocniej, mieszając się z urywanymi 
słowami: 

«Ty – tak... My... Jednak nie ja... I nawet nie Szymon... Ale on jest głupszy ode 

mnie... Ja mu mówiłam... “Zawołaj Jezusa”... Ale całe miasto jest przeciw nam... 
przeciw Tobie... przeciw mnie... przeciw mojemu dziecku...» 

Po dojściu do tragicznego tematu, niewiasta płacze jeszcze bardziej 

rozdzierająco. Zwija się i jęczy, uderza się w twarz, jakby w bólu postradała 
zmysły. Jezus bierze ją za rękę, mówiąc: 

«Nie tak, nie... Ja jestem tutaj, żeby cię pocieszyć. Powiedz, a Ja uczynię 

wszystko...» 

Niewiasta patrzy na Niego, otwierając szeroko oczy, ze zdziwienia i z bólu. Ale 

nadzieja daje jej siłę, żeby mówić, i mówi już bardziej składnie: 

«Nawet jeśli Szymon jest winny, czy miałbyś dla mnie litość? Naprawdę?... O, 

Jezu! Ty ocalasz wszystkich! Mój syn! Alfeusz, ostatni, jest chory... umiera!... Ty 

kochałeś Alfeusza. Robiłeś dla niego zabawki z drewna.... Podnosiłeś go, żeby 

zrywał winogrona i figi z Twoich drzew... I zanim poszedłeś w... w świat, 

nauczyłeś go tylu dobrych rzeczy... teraz już byś nie mógł... Jest jak martwy... 
Już nie je winogron ani fig. Już niczego się nie nauczy...» 

I niewiasta płacze bardzo mocno. 

«Salome, uspokój się. Powiedz mi, co mu jest.» 

«Ma chory brzuch. Krzyczał, miał skurcze, przez kilka dni majaczył. Teraz już się 

nie odzywa. Jest taki, jakby go uderzono w głowę. Jęczy, lecz nie odpowiada. 

On nawet nie wie, że jęczy. Jest siny. Już stygnie. Od tak wielu dni błagam 

Szymona, żeby po Ciebie poszedł. Ale... O! Zawsze go kochałam, ale teraz go 

nienawidzę, bo jest głupcem, który z powodu niemądrej idei pozwoli, że umrze 

moje dziecko. Ale jeśli ono umrze, odejdę do mojego domu razem z pozostałymi 

dziećmi. On nie potrafi być ojcem takim, jakim być powinien. Będę broniła 
moich dzieci. Odchodzę. Tak. Niech ludzie mówią, co chcą. Odchodzę...» 

«Nie mów tak. Odrzuć zaraz tę myśl o zemście...» 

«O sprawiedliwości [– przerywa Salome. –] Buntuję się, widzisz? Czekałam na 

Ciebie, bo choć nikt nie powiedział Ci: “Przyjdź”, ja Ci to mówiłam [w sercu]. Ale 

musiałam to czynić tak, jakby to było coś złego... i nie mogę Ci powiedzieć: 
“Wejdź”, bo w domu są ludzie Józefa i...» 

«To nie jest konieczne. Obiecujesz Mi, że wybaczysz Szymonowi? I że będziesz 

dla niego zawsze dobrą małżonką? Jeśli Mi to obiecasz, powiem ci: “Wróć do 
domu, a twój syn uśmiechnie się do ciebie”. Czy potrafisz w to uwierzyć?» 

«Ja wierzę w Ciebie, wbrew wszystkim ludziom wierzę.» 

«A czy umiesz tak przebaczyć, jak wierzysz?» 
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«...Naprawdę mi go uzdrowisz?» 

«Nie tylko to. Obiecuję ci, że ustanie wszelka wątpliwość Szymona w stosunku 

do Mnie i mały Alfeusz z innymi dziećmi oraz ty ze swoim małżonkiem, a ich 

ojcem, przyjdziecie do Mojego domu. Maryja często wspomina cię...» 

«O! Maryja, Maryja! Urodził się, kiedy Ona tu była. Alfeusz... Tak, Jezu, 

przebaczę. Nic mu nie powiem... albo powiem mu: “Zobacz, jak Jezus 

odpowiada na twoje zachowanie: ocala ci syna”. To mogę mu powiedzieć!» 

«To możesz powiedzieć... Idź, Salome. Idź! Nie płacz już. Żegnaj. Pokój z tobą, 

dobra Salome. Idź, idź!» 

Jezus prowadzi ją pod drzwi i patrzy, jak wchodzi. Uśmiecha się widząc, jak 

bardzo niespokojna biegnie, nawet nie zamykając za sobą drzwi. Sam więc 

podchodzi po cichu, żeby je zamknąć. Odwraca się do Swoich dwóch 
towarzyszy, mówiąc: 

«A teraz chodźmy tam, gdzie mieliśmy iść...» 

«Sądzisz, że Szymon się nawróci?» – pyta Zelota. 

«On nie jest niewierny. To tylko człowiek, który pozwala, że panuje nad nim 

ktoś silniejszy.» 

«O, cóż jest silniejsze od cudu!» [– woła Zelota.] 

«Widzisz więc, że sam sobie odpowiadasz... Cieszę się, że mogę ocalić to 

dziecko... Widziałem je, kiedy miało kilka godzin. Zawsze bardzo Mnie 
kochało...»</< p>  

«Jak ja? I zostanie uczniem?» – dopytuje się zainteresowany Margcjam. Trudno 

mu uwierzyć, że ktoś może kochać Jezusa tak, jak on Go kocha. 

«Ty kochasz Mnie jako dziecko i jako uczeń. Alfeusz kocha Mnie tylko jako 

dziecko. Ale potem będzie Mnie kochał także jako uczeń. Teraz jest jeszcze 
dzieckiem. Ma około ośmiu lat. Zobaczysz go.» 

«A więc dzieckiem i uczniem jestem tylko ja?» 

«Na razie tylko ty. Jesteś przywódcą dzieci-uczniów. Kiedy będziesz już całkiem 

dorosły, pamiętaj, że potrafiłeś być uczniem nie gorszym od mężczyzn. [Chcę, 

żebyś] otwierał ramiona dla wszystkich dzieci, które do ciebie przyjdą, szukając 
Mnie ze słowami: “Chcę być uczniem Chrystusa”. Czy zrobisz to?» 

«Zrobię to» – obiecuje z powagą Margcjam. 

Mają teraz wokół siebie otwarte pola, całe zalane słońcem. W tym słońcu 

oddalają się ode mnie... 

175. KUZYN SZYMON WRACA DO JEZUSA 

Napisane 21 października 1945. A, 6749-6758 

Przyjęci zostają w ubogim domu. Znajduje się tu staruszka, otoczona 

mnóstwem dzieci, od mniej więcej dziesięciu do dwóch lat. Dom jest pośrodku 

małych pól, niezbyt zadbanych, w większości zamienionych na łąki. Wyłaniają 
się z nich drzewa owocowe, które przetrwały.  
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«Pokój z tobą, Joanno. Dziś czujesz się lepiej? Otrzymałaś pomoc?» [– pyta 

Jezus]  

«Tak, Nauczycielu i Jezu. Powiedzieli mi, że wrócą obsiać [pola]. Powiedzieli, że 

to późno, ale jeszcze wyrośnie...» 

< do dotrwasz tym Z ciebie. dla to Spójrz: dobroci. dosyć nigdy której ty co imię 

samo nosi która osoba, pewna ci pomoże raczej Czy pomogę. jeszcze Ale lepszy. 

wiele o już będzie nadchodzi, który Rok, płacz. Nie buzie. sobie napełnić żeby 

obfitości, w ziarna mieć będą siebie, wokół masz które ptaszki, te A okolicy. tej 

najpiękniejsze pola Twe doskonałym. cudem więc Boga: teraz się stanie nasion, 

ziemi byłoby To, wyrośnie. pewnością>p ALIGN="JUSTIFY">Staruszka bierze 

sakiewkę i równocześnie rękę Jezusa, którą całuje ze łzami. Potem pyta: 

«Powiedz mi, kim jest to dobre stworzenie, żebym mogła powiedzieć jej imię 
Panu.» 

«To Moja uczennica, a twoja siostra. Imię znam Ja i Ojciec Niebieski.» 

«O, to Ty!...» [– mówi staruszka.] 

«Ja jestem biedny, Joanno. Daję to, co sam otrzymuję. Mogę dać tylko cud. I 

żałuję, że nie dowiedziałem się wcześniej o twoim nieszczęściu. Przyszedłem, 

jak tylko Zuzanna powiedziała Mi o tym. Było już zbyt późno. Ale dzięki temu 
bardziej zajaśnieje dzieło Boga.» 

«Późno! Tak. Późno! Bardzo szybka była śmierć, która przyszła tutaj zżąć. 

Wzięła młodych. Nie mnie, niepotrzebną... ani ich – niezdatnych... ale tych, 
którzy byli zdolni do pracy. Przeklęty miesiąc Elul z chorobowymi wpływami!» 

«Nie przeklinaj go. To na nic... Dobre są dzieci? Podejdźcie tu. Widzicie? [Ten 

chłopiec] też jest dzieckiem bez ojca i bez matki. I nie może mieszkać nawet ze 

swoim dziadkiem. Ale Bóg mimo to go nie opuścił. I nie opuści go, jeśli będzie 

dobry. Prawda, Margcjamie?» [– pyta Jezus.] 

Margcjam przytakuje i mówi do dzieci, które otaczają go – małe, bo młodsze od 

niego, ale z pewnością większe niż on [był w ich wieku]: «O! To prawda, że Bóg 

nie porzuca. Ja mogę to powiedzieć. Dziadek modlił się za mnie i z pewnością 

także ojciec i matka na drugim świecie. I Bóg wysłuchał ich modlitw, bo On jest 

bardzo dobry i wysłuchuje zawsze modlitw sprawiedliwych – czy żyją, czy już 

umarli. Za was z pewnością modlili się wasi umarli [rodzice] i ta droga babcia. 
Kochacie ją?» 

«Tak, tak...» – sierocy pisk jak z gniazda piskląt wznosi się entuzjastycznie. 

Jezus milknie, żeby słuchać przemawiania Swego małego ucznia do sierot. 

[Margcjam mówi dalej:] «Macie rację. Nie wolno doprowadzać starych [ludzi] 

do łez. Zresztą nie wolno u nikogo wywoływać płaczu, gdyż ten, kto zadaje ból 

bliźniemu, zadaje ból Bogu. Ale starcy!... Nauczyciel dobrze traktuje wszystkich, 

lecz wobec starców jest samą pieszczotą, jak wobec dzieci. Bo dzieci są 

niewinne, a starcy – cierpiący. Już tak wiele płakali! Trzeba ich kochać 

podwójnie, potrójnie, dziesięciokrotnie – za wszystkich, którzy ich już nie 

kochają. Jezus zawsze powtarza, że ten, kto nie szanuje starca, jest podwójnie 

zły – podobnie jak i ten, który dręczy dziecko. Dlatego że starcy i dzieci nie 

potrafią się obronić. Zatem okazujcie dobroć babci.» 

«Ja czasem jej nie pomagam...» – przyznaje się jeden ze starszych [chłopców.] 
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«Dlaczego? Przecież jesz chleb dawany ci przez nią i okupiony wielkim trudem! 

Czy nie odczuwasz smaku jej łez, kiedy ją zasmucasz? A ty, niewiasto, 
pomagasz jej?» 

Niewiasta, o którą chodzi, ma nie więcej niż dziesięć lat, jest wątła i blada. 

Młodsi bracia mówią chórem: 

«O, Rachela jest dobra! Czuwa długo, żeby utkać odrobinę wełny i lnu, jaki 

jeszcze mamy. Przeziębiła się na polach, przygotowując je do obsiania, gdy 
umierał ojciec.» 

«Bóg ci to wynagrodzi» – mówi poważnie Margcjam. 

«Już mi wynagrodził przynosząc ulgę babci.»p>  

Jezus wtrąca się: «I nie prosisz o więcej?» 

«Nie, Panie» [– odpowiada mała Rachela.] 

«Ale nie wyzdrowiałaś?» 

«Nie, Panie, ale to nie jest ważne. Teraz, jeśli umrę, babcia będzie miała pomoc. 

Przedtem nie chciałam umierać, bo jej pomagałam.» 

«Ale śmierć to coś strasznego, dziecko...» 

«Jak Bóg pomaga mi w życiu, tak mi pomoże w śmierci i pójdę spotkać mamę... 

O! Nie płacz, babciu! Ja cię bardzo kocham! Już nic nie powiem, bo to ci sprawia 

ból. A nawet, jeśli chcesz, powiem Panu, żeby mnie uzdrowił... Nie płacz moja 
mamusiu...» – i całuje smutną staruszkę. [Margcjam prosi:] 

«Spraw, niech wyzdrowieje, Panie. Mojego dziadka uszczęśliwiłeś [pomagając] 

mi. Uczyń teraz szczęśliwą tę staruszkę...» 

«Łaski otrzymuje się przez ofiarę. Co poświęcisz, żeby otrzymać tę [łaskę]?» – 

pyta poważnie Jezus. 

Margcjam zastanawia się... Szuka czegoś, czego najtrudniej byłoby mu się 

wyrzec... Potem uśmiecha się: 

«Nie będę jadł miodu przez cały miesiąc.» 

«To mało. Miesiąc Kislew już się rozpoczął...» 

«Mówię o miesiącu, to znaczy o czterech tygodniach. I pomyśl, że... w tych 

dniach jest święto Światła i będzie wiele podpłomyków z miodem...» 

«To prawda. Dobrze. Rachela wyzdrowieje dzięki tobie. Teraz chodźmy. Żegnaj, 

Joanno. Zanim odejdę, jeszcze powrócę. Żegnaj, Rachelo, i ty, Tobiaszu. Bądź 

zawsze dobry. Żegnajcie, wszystkie dzieci. Niech zostanie z wami Moje 
błogosławieństwo, a w was – Mój pokój.» 

Wychodzą. Towarzyszą im błogosławieństwa staruszki i dzieci. Margcjam – po 

odegraniu roli “apostoła i ofiary” – skacze jak koziołek, biegnąc naprzód. 
Szymon zauważa z uśmiechem:  

«Jego pierwsze kazanie i pierwsza ofiara. To obiecujące. Nie wydaje Ci się, 

Nauczycielu?» 

«Tak, ale on już wiele razy wygłaszał przemowy. Nawet do Judasza, syna 

Szymona...» – mówi Jezus. 
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«...do którego, jak się wydaje się [– zauważa Zelota –] Pan każe mówić 

dzieciom... Być może po to, żeby zapobiec jego zemście...» 

«Zemście, nie... Nie sądzę, żeby doszedł do czegoś podobnego. Ale żywej 

reakcji... tak. Nie lubi prawdy ten, kto zasługuje na wymówki... A jednak trzeba 
ją powiedzieć...» 

Szymon patrzy na Jezusa, a potem pyta: 

«Nauczycielu, powiedz mi prawdę. Oddaliłeś go i powziąłeś decyzję odesłania 

wszystkich do domu na święto Światła, żeby przeszkodzić Judaszowi przybyć do 

Galilei w tym momencie. Nie proszę Cię i nie chcę, żebyś mi powiedział, 

dlaczego dobrze jest, żeby nie było z nami męża z Kariotu. Wystarczy mi 

wiedzieć, czy dobrze zgaduję. Wszyscy o tym myślą, wiesz? Nawet Tomasz. On 

mi powiedział: “Odchodzę, nie przeciwstawiając się, bo rozumiem, że kryje się 

za tym jakiś poważny powód”. I dodał: “I Nauczyciel dobrze robi, że tak 

postępuje. Zbyt wiele jest Nahuma, Sadoka, Giokany i Eleazara w przyjaźniach 

Judasza...” Tomasz nie jest głupi!... Nie jest zły, choć może wiele jest w nim 

jeszcze człowieka... W swym uczuciu do Ciebie jest bardzo szczery...» 

«Wiem o tym. I to prawda, o czym myślicie. Wkrótce poznacie przyczynę...» 

«Nie pytamy Cię o nią» [– mówi Szymon.] 

«Jednak będę musiał poprosić was o pomoc i będę musiał wam o tym 

powiedzieć...» [– stwierdza Jezus.] 

Margcjam powraca szybko, [mówiąc]: 

«Nauczycielu, tam, tam, gdzie ścieżka dochodzi do drogi, jest Twój kuzyn 

Szymon. Jest cały spocony, jakby wiele biegł. Zapytał mnie: “Gdzie jest Jezus?”. 

Odpowiedziałem: “Tam, w tyle, razem z Szymonem Zelotą”. Zapytał mnie: 

“Przejdzie tędy?”. Odpowiedziałem: “Na pewno. Tędy się idzie, żeby wrócić do 

domu, chyba że oni pofruną jak ptaki, które z każdej strony wylatują i 

powracają do gniazda. Chcesz Go [spotkać]”? – zapytałem. Twój brat stał 

niezdecydowany. Ale chce Cię spotkać, jestem tego pewien.» 

«Nauczycielu, [– odzywa się Szymon –] on już widział się z żoną... Wiem, co 

zrobimy. Margcjam i ja zostawimy Cię. Przejdziemy bokiem. W każdym razie... 

nie spieszy nam się... A Ty pójdziesz drogą prostą.» 

«Tak. Dziękuję, Szymonie. Żegnam was obydwu.» 

Rozstają się i Jezus przyspiesza kroku, idąc ku głównej drodze. Szymon stoi, 

oparty o pień drzewa, dyszy i ociera pot. Widząc Jezusa podnosi ramiona... a 

potem opuszcza je i spuszcza głowę, upokorzony. 

Jezus dochodzi do niego, kładzie mu rękę na ramieniu i pyta: 

«Czego chcesz ode Mnie, Szymonie? Zrobić Mi przyjemność, wypowiadając 

serdeczne słowo, na które czekam od tak wielu dni?» 

Szymon jeszcze bardziej spuszcza głowę i milczy... 

«Powiedz. Czy może jestem ci obcy? Nie, zaprawdę, jesteś Moim dobrym 

bratem Szymonem. Ja zaś jestem dla ciebie małym Jezusem, którego nosiłeś z 
trudem na rękach z tak wielką miłością, kiedy powróciliśmy do Nazaretu.» 

Mężczyzna ukrywa twarz w dłoniach i upada na kolana, jęcząc: 
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«O, mój Jezu! To ja jestem winny, lecz jestem wystarczająco ukarany...» 

«No, wstań! Jesteśmy krewnymi. Chodź, czego chcesz?» 

«Moje dziecko! Ono...» – Szymonem wstrząsa szloch. 

«Twoje dziecko? Co [chcesz powiedzieć]?» [– pyta Jezus] 

«Ono naprawdę umiera, a z nim umiera miłość Salome... i zostaję z podwójnymi 

wyrzutami sumienia: utracenia i syna, i małżonki... Dziś w nocy sądziłem, że 

dziecko już nie żyje, a żona wydała mi się hieną. Krzyczała na mnie: “Zabójca 

własnego syna!”. Prosiłem, żeby to nie było prawdą. Przysięgałem sobie 

samemu, że pójdę do Ciebie, jeśli mały Alfeusz się ocknie, nawet gdybyś miał 

mnie przegonić... Zresztą, zasługuję na to... Chciałem Ci powiedzieć, że Ty jeden 

możesz zapobiec mojemu nieszczęściu. O świcie dziecko poczuło się trochę 

lepiej... Uciekłem z domu, żeby przyjść do Ciebie... tyłem miasta, żeby mi nie 

przeszkodzono... Zapukałem. Twoja Matka otwarła mi, zaskoczona. Mogła mnie 

źle przyjąć, ale powiedziała mi tylko: “Cóż ci jest, biedny Szymonie?” I 

pogłaskała mnie, jakbym był jeszcze dzieckiem... Z tego powodu bardzo 

płakałem. Wtedy ustąpiła i pycha, i wahanie... To niemożliwe, żeby było prawdą 

to, o czym powiedział nam Judasz, Twój apostoł – a nie mój brat [- Juda]. Tego 

nie powiedziałem jednak Maryi, lecz tylko samemu sobie, bijąc się w piersi i 

wyzywając się wszelkimi imionami od tej chwili. Ją zapytałem: “Czy jest Jezus? 

Jestem tu z powodu Alfeusza. Umiera...” Maryja odpowiedziała: “Biegnij! 

Poszedł w kierunku Kany z dzieckiem i apostołem. Drogą do Kany... Biegnij 

szybko. Wyszedł o świcie. Zaraz powróci. Będę się modlić, żebyś Go znalazł”. 

Ani słowa wymówki, ani jednego... dla mnie, który na tak wiele ich 
zasłużyłem!» 

«Ja też nie uczynię ci wyrzutów. Otwieram tylko przed tobą ramiona, żeby...» 

«O, nie!... żeby mi powiedzieć, że Alfeusz nie żyje!?...» 

«Nie, żeby ci powiedzieć, że bardzo cię kocham.» 

«Chodź więc! Szybko!... Szybko!» [– prosi kuzyn Szymon.] 

«Nie. To nie jest potrzebne» [– mówi Jezus.] 

«Nie przyjdziesz? Ach, nie wybaczysz? Albo Alfeusz nie żyje? Nawet jeśli tak 

jest, Jezu, Jezu, Jezu – Ty, który wskrzeszasz umarłych – zwróć mi syna! O, 

dobry Jezu!... O, święty Jezu!... O, Jezu, którego opuściłem! O, Jezu, Jezu, 

Jezu...» 

Opustoszałą drogę wypełnia płacz mężczyzny, który – znowu na kolanach – 

miętosi gorączkowo ubranie Jezusa, całuje Jego stopy, złamany bólem, 
wyrzutami sumienia, miłością ojcowską... 

«Nie wszedłeś do domu, zanim tu przyszedłeś?» [– pyta Jezus] 

«Nie. Pobiegłem jak szalony, żeby tu dotrzeć... Dlaczego? Jeszcze jakieś 

nieszczęście? Może Salome już odeszła? Oszalała? Już tak wyglądała dziś w 

nocy...» 

«Salome rozmawiała ze Mną. Płakała. Okazała wiarę. Idź do domu, Szymonie. 
Twój syn jest uzdrowiony.» 

«Ty!... Ty!... Uczyniłeś to dla mnie? A ja Cię obraziłem, wierząc temu wężowi! O, 

Panie! Nie jestem godzien tak wielu [darów]! Przebacz! Przebacz! Przebacz! 

Powiedz mi, co chcesz, żebym uczynił dla wynagrodzenia, dla wyrażenia Ci, jak 
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Cię kocham... dla przekonania Cię, że cierpiałem, udając wyniosłego.... Jak mam 

Ci powiedzieć, że odkąd tu jesteś – jeszcze zanim Alfeusz się rozchorował – 
chciałem z Tobą porozmawiać!... Ale... Ale...» 

«Zostaw to. Wszystko to jest teraz przeszłością. Ja już o tym nie pamiętam. 

Uczyń tak samo i zapomnij o słowach Judasza z Kariotu. To dziecko. Od ciebie 

chcę tylko tego, żebyś ani teraz, [ani potem], nigdy nie powtarzał jego słów 

Moim uczniom, Moim apostołom, a już w żadnym wypadku – Mojej Matce. Tylko 

tego [chcę]. Teraz, Szymonie, idź do domu. Idź. Bądź spokojny... Nie zwlekaj z 
zakosztowaniem tej radości, która napełnia twój dom. Idź.» 

Całuje go i popycha w kierunku Nazaretu. 

«Nie pójdziesz ze mną?» [– pyta Szymon, syn Alfeusza.] 

[Jezus odpowiada:] «Będę czekał w Moim domu na ciebie, na Salome i Alfeusza. 

Idź. I pamiętaj, że to dzięki twojej małżonce, która potrafiła uwierzyć prawdzie, 
posiadasz obecną radość. To dzięki niej.» 

«Chcesz powiedzieć, że ja...» 

«Nie. Chcę powiedzieć, że odczułem w tobie skruchę. Twoja skrucha wynikła z 

jej oskarżycielskiego tonu... Bóg naprawdę krzyczy ustami dobrych i przez nich 

ostrzega oraz udziela rady!... I ujrzałem wiarę pokorną i silną u Salome. Idź, 
mówię ci to. Nie zwlekaj z powiedzeniem jej: “dziękuję”.» 

Jezus niemal gwałtownie popycha kuzyna, żeby go skłonić do udania się w 

drogę. Kiedy w końcu Szymon odchodzi, błogosławi go... Potem Jezus potrząsa 

głową w niemym monologu i łzy płyną powoli po Jego bladej twarzy... jedno 
jedyne słowo ujawnia, o czym myśli: «Judasz!...» 

I wchodzi na tę samą ścieżkę, którą poszedł Zelota, za granicami miasta. Idzie 

prosto do domu. 

176. SZYMON PIOTR W NAZARECIE. WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ MARGCJAMA 

Napisane 22 października 1945. A, 6758-6765 

Minął już poranek. Piotr sam – i wcale nie oczekiwany – przybywa do domu w 

Nazarecie. Jest obładowany jak tragarz koszykami i workami, lecz tak 

szczęśliwy, że wcale nie czuje zmęczenia. Do Maryi, która właśnie mu otwiera, 
uśmiecha się szczęśliwy i wita Ją radośnie i zarazem z szacunkiem. Potem pyta: 

«Gdzie Nauczyciel i Margcjam?» 

«Są na stoku, za grotą, od strony domu Alfeusza. Sądzę, że Margcjam zrywa 

oliwki, a Jezus z pewnością rozmyśla. Pójdę ich zawołać.» 

«Ja to zrobię, ja...» 

«Zostaw przynajmniej wszystkie te pakunki...» 

«Nie, nie. To niespodzianki dla chłopca. Lubię patrzeć, jak wytrzeszcza oczy i 

jak pospiesznie odpakowuje... To jego radości... Moje biedne dziecko...» 

[Piotr] wychodzi do ogrodu, podchodzi do zbocza, ukrywa się dobrze w grocie i 

potem woła, zmieniając nieco swój głos: 

«Pokój z tobą, Nauczycielu!» 
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A potem zwykłym głosem: «Margcjamie!...» 

Głosik Margcjama, który napełniał okrzykami powietrze milknie... Przerwa... a 

potem głosem, który pasowałby do małej dziewczynki, pyta: «Nauczycielu, czy 

to nie mój ojciec mnie woła?» 

Być może Jezus był tak pogrążony w myślach, że nic nie słyszał i w prostocie 
wyznaje to. Piotr woła znowu: «Margcjamie!» 

A potem wybucha śmiechem. 

«O! To na pewno on! Ojcze! Gdzie jesteś?» 

Schyla się, by spojrzeć do ogrodu, lecz nic nie widzi... Jezus także idzie naprzód 

i patrzy... Widzi Maryję, która uśmiecha się we drzwiach. Jan i Syntyka 

naśladują Ją, w pomieszczeniu w głębi ogrodu, blisko pieca. Margcjam 

podejmuje decyzję i skacze z wysokości zbocza w kierunku groty. Piotr łapie go, 

zanim chłopiec dotyka ziemi. Wzruszające jest powitanie tych dwojga. Jezus, 

Maryja i dwoje [uczniów] są w głębi ogrodu i obserwują ich z uśmiechem, a 
potem podchodzą do tej grupy ogarniętej serdecznością. 

Piotr, jak może, uwalnia się z objęć dziecka, żeby pochylić się przed Jezusem i 

ponownie Go powitać. Jezus całuje Piotra i dziecko, bo Margcjam nie puścił 
apostoła i pyta go: «A matka?» 

Jezus zadaje pytanie w tym samym czasie:  

«Dlaczego przybyłeś tak wcześnie?» 

Piotr odpowiada Mu: «Czy myślisz, że mógłbym wytrwać dłużej, nie widząc 

Ciebie? Poza tym... Ech! To Porfirea nie dawała mi spokoju: “Idź zobaczyć się z 

Margcjamem [– mówiła.] Zanieś mu to. Zanieś mu tamto.” Wydawało się, jakby 

myślała, że Margcjam jest między zbójcami lub na pustyni. Potem, w ostatnią 

noc, wstała specjalnie, żeby upiec te podpłomyki, i kiedy się upiekły, 
natychmiast wyprawiła mnie w drogę...» 

«O, podpłomyki!...» – woła Margcjam, ale potem milknie. 

«Tak [– potwierdza Piotr –] Są tu, w środku, z figami wysuszonymi w piecu, z 

oliwkami i czerwonymi jabłkami. I upiekła ci chleb na oliwie i przysłała sery z 

[mleka] twoich owiec. Jest jeszcze okrycie, które nie przemaka... I jeszcze, 

jeszcze.... Nie wiem, co jeszcze... Co ci jest?... Nie chcesz szybko [zobaczyć]? 

Płaczesz? A to dlaczego?» 

«Bo wolałbym, żebyś mi przyprowadził mamę, zamiast tych wszystkich rzeczy... 

Ja ją bardzo kocham, wiesz?» 

«O, Bożego Miłosierdzia! Ale któżby o tym pomyślał?! Gdyby ona to usłyszała, 
rozpłynęłaby się jak masło...» [– mówi Piotr.] 

«Margcjam ma rację – mówi Maryja. – Mogłeś przyjść z nią. Z pewnością po tak 

długim czasie pragnie ujrzeć chłopca. Takie jesteśmy my, niewiasty, dla naszych 

dzieci...»  

«Dobrze... Ale wkrótce ujrzy go, prawda, Nauczycielu?» 

«Tak, po święcie Światła, kiedy odejdziemy... Ale nawet... Tak, kiedy powrócisz 

po święcie, przyjdź z nią. Ona pobędzie z nim kilka dni, a potem powrócą razem 
do Betsaidy.» 
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«O! Jak pięknie! Tu z dwiema matkami!» – chłopiec jest uspokojony i 

szczęśliwy.  

Wszyscy wchodzą do domu. Piotr układa pakunki [i mówi]: 

«Tu jest ryba suszona, solona i świeża. To będzie praktyczne dla Twojej matki. 

Oto miękki ser, który tak lubisz, Nauczycielu. A tu jajka dla Jana. Miejmy 

nadzieję, że się nie stłukły... Nie, na szczęście. Jeszcze winogrona... To Zuzanna 

dała mi je w Kanie, gdzie nocowałem. I jeszcze... Jeszcze to! Spójrz, 
Margcjamie, jak jest jasny. Można by powiedzieć: jak włosy Maryi...» 

I odkrywa dzbanek pełen płynnego miodu.  

«Ale po co tyle tego wszystkiego? To poświęcenie, Szymonie» – mówi Maryja 

[stojąca] przed wielkimi i małymi paczkami, wazami, dzbankami, które 
zapełniają stół. 

«Poświęcenie? Nie. Wiele łowiłem... i z powodzeniem. To – za ryby. Co do reszty 

– to domowe wyroby. To nic nie kosztuje, a daje tyle radości, gdy się je 

przyniesie. Poza tym... Jest święto Poświęcenia Świątyni... Taki jest zwyczaj... 
[– Piotr zwraca się do Margcjama –] Nie?! Nie kosztujesz miodu?» 

«Nie mogę...» – mówi poważnie Margcjam. 

«Dlaczego? Źle się czujesz?» [– pyta Piotr.] 

«Nie. Ale nie mogę go jeść» [– powtarza Margcjam.] 

«Ale dlaczego?» [– naciska Piotr.] 

Chłopiec staje się purpurowy, ale nie odpowiada. Patrzy na Jezusa i milczy. 

Jezus uśmiecha się i wyjaśnia: 

«Margcjam uczynił przyrzeczenie, żeby otrzymać pewną łaskę. Nie będzie jadł 
miodu przez cztery tygodnie.» 

«Ach, dobrze! Zjesz go więc potem... Weź zatem naczynie... No, popatrzcie! Nie 

sądziłem, że on... że jest taki... taki...» 

«Taki wspaniałomyślny, Szymonie. Kto się oddaje pokucie od dzieciństwa, ten 

łatwo będzie znajdował drogę cnoty przez całe życie» – mówi Jezus w czasie, 

gdy dziecko odchodzi z małym naczyniem w dłoniach. Piotr patrzy na chłopca z 
podziwem. Potem pyta: «Zeloty tu nie ma?» 

«Jest u Marii Alfeuszowej. Lecz wkrótce powróci. Dziś wieczorem będziecie 

spali razem. Chodź tu, Szymonie Piotrze.» 

Wychodzą. W tym czasie Maria i Syntyka porządkują pomieszczenie, w którym 

pełno jest pakunków. 

«Nauczycielu... przyszedłem zobaczyć Ciebie i chłopca. [– mówi Piotr –] To 

prawda. Ale także dlatego, że wiele rozmyślałem w tych dniach, zwłaszcza 

odkąd przybyło tych trzech trucicieli... którym powiedziałem więcej kłamstw niż 

jest ryb w morzu. Teraz idą w kierunku Getsemani, sądząc, że tam znajdą Jana z 

Endor. Potem pójdą do Łazarza – w nadziei, że tam jest Syntyka wraz z Tobą. 

Niech tam idą!... Ale potem wrócą i... Nauczycielu, oni chcą sprawić Ci wiele 
kłopotów z powodu tych dwojga nieszczęśliwych...» 

«Już się zatroszczyłem o wszystko, od miesięcy [– mówi Jezus]. Kiedy powrócą 

w poszukiwaniu tych dwojga prześladowanych, nie znajdą ich już w żadnym 
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miejscu Palestyny. Widzisz te skrzynie? To dla nich. Widziałeś te wszystkie 

ubrania na krosnach? To dla nich. Jesteś zaskoczony?» 

«Tak, Nauczycielu. Ale dokąd ich wysyłasz?» 

«Do Antiochii» [– odpowiada Jezus.] 

Piotr gwiżdże znacząco, a potem pyta: 

«A do kogo? I jak oni tam dotrą?» 

«Do domu Łazarza. Ostatniego, jaki Łazarz posiada tam, gdzie jego ojciec 

zarządzał w imieniu Rzymu. I dotrą tam morzem...» 

«Ach, tak! Bo gdyby Jan miał się tam udać pieszo...» 

«Morzem. Cieszę się, że mogę z tobą o tym pomówić. [Gdybyś nie przyszedł], 

wysłałbym Szymona, żeby ci polecił: “Przyjdź”, aby wszystko przygotować. 

Posłuchaj. Dwa lub trzy dni po święcie Światła odejdziemy stąd pojedynczo, 

żeby nie zwracać uwagi. Oprócz Jana i Syntyki w grupie będę Ja, ty, twój brat, 

Jakub i Jan, Moi dwaj bracia. Pójdziemy do Ptolemaidy. Stamtąd, łodzią, 

będziesz im towarzyszył aż do Tyru. Tam – jakby prozelici powracający do domu 

– wsiądziecie na statek, który popłynie do Antiochii. Potem wrócicie i 

znajdziecie Mnie w Akzib. Będę codziennie na górze. Zresztą Duch was 
poprowadzi...» 

«Jak to? Nie będziesz z nami?» [– przerywa pytaniem Piotr.] 

«Zbytnio rzucałbym się w oczy. Chcę dać pokój duchowi Jana» [– wyjaśnia 

Piotrowi Jezus.] 

«A jak to zrobię ja, który nigdy stąd nie wychodziłem?» 

«Nie jesteś dzieckiem... a wkrótce będziesz musiał udać się o wiele dalej niż do 
Antiochii. Ufam ci. Widzisz, że darzę cię szacunkiem...» 

«A Filip i Bartłomiej?» [– pyta Piotr] 

«Wyjdą nam na spotkanie w Jotapata. Czekając na nas będą ewangelizować. 

Napiszę do nich i zaniesiesz im list.» 

«A... ci dwoje wiedzą o swym przeznaczeniu?» [– pyta Piotr.] 

«Nie. Chcę, żeby świętowali w pokoju...» 

«O! Biedni! No popatrz, jeśli ktoś ma być prześladowany przez zbrodniarzy dusz 

i...» [– woła Piotr.] 

«Nie kalaj sobie ust, Szymonie» [– przerywa mu Jezus.] 

«Dobrze, Nauczycielu... Posłuchaj... Jak jednak sobie poradzimy z tymi 

skrzyniami? I jeszcze nieść Jana... On wydaje mi się naprawdę bardzo chory.» 

«Weźmiemy osła...» [– tłumaczy Jezus.] 

«Nie. Weźmiemy mały wóz.» 

«Ale kto będzie powoził?» [– dopytuje się Jezus.] 

«Ech! Skoro Judasz, syn Szymona, nauczył się wiosłować, Szymon, syn Jony, 

nauczy się powozić. Poza tym... to nie może być trudne prowadzić osła za uzdę! 
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Na wozie umieścimy skrzynie i tych dwoje... a my, my pójdziemy pieszo. Tak, 

tak! Dobrze będzie tak uczynić, wierz mi.» 

«A kto da nam wóz? Pamiętaj, że nie chcę, aby wiedziano o odejściu.» 

Piotr zastanawia się... Decyduje i pyta: «Masz pieniądze?» 

«Tak. Wiele. Jeszcze dzięki szlachetnym kamieniom Mizasa.» 

«Zatem wszystko będzie proste. Daj mi jakąś sumę. Zdobędę osła i wóz u kogoś 

i... tak, tak... potem damy osła jakiemuś nieszczęśnikowi, a wóz... zobaczymy... 

Dobrze, że przyszedłem. Mam naprawdę powrócić z małżonką?» 

«Tak. Dobrze jest...» [– mówi Jezus] 

«I będzie dobrze. Ale tych dwoje biedaków! Tak, przykro mi, że już nie będzie 

Jana z nami. Chociaż i tak spędzaliśmy razem niewiele czasu... Ale biedak!... 
Mógłby tu umrzeć jak Jonasz...» 

«Nie pozwolono by mu. Świat nienawidzi człowieka, który dostępuje 

zbawienia» [– wyjaśnia Jezus.] 

«To go zasmuci...» [– mówi Piotr.] 

«Znajdę powód, żeby odszedł bez zbyt wielkiego żalu.» 

«Jaki?» [– pyta Piotr.] 

«Ten sam, którym posłużyłem się dla odesłania Judasza, syna Szymona: praca 

dla Mnie.» 

«Ach!... Tylko że w Janie jest świętość, a w Judaszu – sama pycha!» [– 

stwierdza Piotr.] 

«Szymonie, nie obmawiaj» [– napomina go Jezus.] 

«Łatwiej nauczyć rybę śpiewać... To jest prawda, Nauczycielu, to nie jest 

obmawianie... Wydaje mi się jednak, że Zelota wrócił z Twymi braćmi. Chodźmy 

tam.» 

«Chodźmy. I zachowaj milczenie wobec wszystkich.» 

«Prosisz mnie o to? Nie mogę ukryć prawdy, kiedy mówię, ale potrafię milczeć 

całkowicie, gdy chcę. I chcę tego. Poprzysiągłem to samemu sobie. Pójdę do 

Antiochii! Na kraniec świata!... O, nie widzę godziny powrotu! Nie zasnę, aż się 
to wszystko skończy...» 

Wychodzą i nic więcej nie widzę. 

177. «NIC SIĘ NIE TRACI W ŚWIĘTEJ EKONOMII POWSZECHNEJ MIŁOŚCI» 

Napisane 23 października 1945. A, 6766-6772 

Nie wiem, czy to ten sam dzień, lecz przypuszczam, że tak – z powodu 

obecności Piotra przy rodzinnym stole w Nazarecie. Posiłek prawie się skończył 

i Syntyka wstaje, żeby na stole położyć jabłka, orzechy, winogrona i migdały, 

które kończą wieczerzę. Jest wieczór i lampy są już zapalone. To właśnie wokół 
tych lamp toczy się rozmowa, podczas gdy Syntyka przynosi owoce. Piotr mówi: 
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«Tego roku zapalimy o jedną [lampę] więcej... i potem zawsze o jedną więcej – 

dla ciebie, mój synu. Chcemy ją zapalić dla ciebie, chociaż jesteś tutaj. To 
pierwszy raz zapalamy jedną dla dziecka...» 

I Szymon, nieco wzruszony, kończy: 

«Oczywiście... gdybyś tam był, byłoby piękniej...» 

«W zeszłym roku to Ja, Szymonie, tęskniłam za Synem, [który był] bardzo 

daleko [– mówi Maryja –], a ze Mną – Maria, małżonka Alfeusza, i Salome, i 

także Maria, małżonka Szymona, w swoim domu w Kariocie, i matka 

Tomasza...» 

«O! Matka Judasza! W tym roku będzie mieć swego syna... [– zauważa Piotr –] 

ale nie sądzę, że będzie bardziej szczęśliwa... Nie myślmy zresztą o tym... 

Byliśmy [wtedy] u Łazarza. Ileż świateł!... To przypominało niebo. Złote i w 

ogniu... W tym roku Łazarz ma swą siostrę... Ale z pewnością będą wzdychać na 
myśl, że Ciebie tam nie ma. A w przyszłym roku gdzie będziemy?» 

«Ja będę bardzo daleko...» – szepcze Jan [z Endor.] 

Piotr odwraca głowę, żeby na niego spojrzeć, gdyż ma go u swego boku. Chce 

go też o coś zapytać, lecz na szczęście powstrzymuje się pod wpływem 
spojrzenia Jezusa. Margcjam pyta: 

«A gdzie będziesz?» 

«Dzięki miłosierdziu Pana mam nadzieję – na łonie Abrahama...» 

«O! Chcesz umrzeć? Nie chcesz ewangelizować? Nie żałujesz, że umrzesz, 

zanim będziesz to czynił?» 

«Słowo Pana powinno wychodzić z ust świętych. To już wiele, że pozwolił mi na 

słuchanie go i na ocalenie się dzięki niemu. Podobałoby mi się ewangelizować... 
Ale jest już za późno...» 

«A jednak będziesz ewangelizował. Już to robiłeś i to w taki sposób, że 

ściągnąłeś na siebie uwagę. Dlatego zostaniesz też nazwany uczniem - 

ewangelizatorem. Nawet gdybyś nie podróżował dla szerzenia Dobrej Nowiny, 

będziesz miał w drugim życiu nagrodę zachowaną dla Moich ewangelizatorów» 
[– pociesza go Jezus.] 

«Twoja obietnica sprawia, że pragnę śmierci... Każda minuta życia może być dla 

mnie zasadzką, a ja – taki słaby – mogę w nią wpaść. Skoro Bóg mnie przyjmie 

– zadowolony z tego, czego dokonałem – czyż nie jest wielka Jego dobroć i czyż 

nie trzeba jej wychwalać?» 

«Zaprawdę mówię ci, że śmierć będzie najwyższym [przejawem] dobroci dla 

wielu. Poznają bowiem, do jakiego stopnia człowieka opanuje szatan. Będą 

jednak w miejscu, gdzie to poznanie przyniesie im pokój i pociechę i przemieni 

się w hosanna, gdyż połączy się z niewyrażalną radością wyzwolenia z 
Otchłani.» 

«A w latach następnych, gdzie będziemy, Panie?» – dopytuje się Zelota, 

[patrząc na Jezusa] uważnie. 

«Gdzie spodoba się Wiecznemu. Chcesz poznać z wyprzedzeniem oddalone 

czasy? Przecież nie jesteśmy pewni chwili, w której żyjemy, i [nie wiemy], czy 

będzie nam dane dojść do jej kresu. Zresztą jakiekolwiek będzie miejsce, w 
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którymym nadejdą przyszłe święta Światła, zawsze będzie to miejsce święte, 

jeśli będziecie tam dla wypełnienia woli Boga.» 

«Będziecie? A Ty?» – pyta Piotr. 

«Ja będę zawsze tam, gdzie są Moi umiłowani.» 

Maryja się nie odzywa, lecz Jej oczy nie przestają ani na chwilę badać oblicza 

Syna... Z tego stanu wyrywa Ją uwaga Margcjama, który mówi: «Dlaczego, 

Matko, nie położyłaś na stole miodowych podpłomyków? Jezus je lubi i 
zrobiłyby też dobrze Janowi na gardło. I będą też smakować mojemu ojcu...» 

«...i także tobie» – kończy Piotr. 

«Dla mnie... to tak jakby ich nie było. Obiecałem...» 

< przeciwnej są mężczyźni czterej stołu, strony jednej z Syntyką Nią między 

siedzi Margcjam gdyż chłopca, głaszcząc Maryja mówi – ich...» położyłam 

kochany, Mój dlatego, właśnie>  

«Nie, nie. Możesz je przynieść dla wszystkich. I nawet musisz je przynieść... ja 

sam rozdam je wszystkim.» 

Syntyka bierze lampę, wychodzi i powraca z podpłomykami. Margcjam bierze 

tacę i zaczyna rozdzielać. Najpiękniejszy, złocony, wyrośnięty, jak spod ręki 

mistrza cukiernika, otrzymuje Jezus. Drugi, równie doskonały – Maryja. Potem 

kolej na Piotra, Szymona, Syntykę. Dając [podpłomyk] Janowi, dziecko podnosi 
się i podchodzi do starego i chorego pedagoga. Mówi mu: 

«Dla ciebie – mój i twój, a w dodatku całus za wszystko, czego mnie uczysz.» 

Potem powraca na miejsce, odkładając zdecydowanie tacę. Kładzie ją na stole i 

krzyżuje ramiona. 

«Sprawiasz, że ten smakołyk staje mi w gardle – odzywa się Piotr, widząc, że 

Margcjam rzeczywiście nie częstuje się. Dodaje: – Chociaż mały kawałek. 

Masz... z mojego, tylko tyle, żeby nie umrzeć z ochoty. Zbytnio cierpisz... Jezus 
ci na to pozwoli.» 

«Ależ gdybym nie cierpiał, nie miałbym zasługi, mój ojcze. To właśnie dlatego, 

że wiedziałem, iż to sprawi mi ból, złożyłem tę ofiarę... Zresztą... Bardzo się 

cieszę, że to uczyniłem, i wydaje mi się, że jestem syty od miodu. Czuję 

wszędzie jego smak, wydaje mi się nawet, że go wchłaniam z powietrzem...» 

«To dlatego, że umierasz z pragnienia go...» 

«Nie, to dlatego że Bóg mówi mi: “Dobrze robisz, Mój synu”.» 

«Nauczyciel zrobiłby ci przyjemność nawet bez tej ofiary. On cię tak bardzo 

kocha!» 

«Tak. Ale to nie jest słuszne, jeśli – będąc kochanym – wykorzystuje się to. On 

zresztą sam to powiedział, że wielka jest nagroda w Niebie nawet za jeden 

kubek wody ofiarowany w Jego Imię. Myślę, że – jeśli ona jest wielka za kubek 

wody, dany komuś w Jego Imię – to będzie też duża za podpłomyk lub odrobinę 

miodu, którego sobie odmawiam z miłości do brata. Czy źle mówię, 
Nauczycielu?» 

«Mówisz mądrze. Rzeczywiście mógłbym ci udzielić tego, o co prosiłeś dla małej 

Racheli, nawet bez twojej ofiary, gdyż to było coś dobrego i Moje serce pragnęło 
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tego. Uczyniłem to jednak z większą radością, gdyż Mi pomagałeś. Miłość do 

naszych braci nie ogranicza sięię do [posługiwania się] ograniczonymi środkami 

ludzkimi, lecz wznosi się wysoko, ku odległym przestrzeniom. Kiedy jest 

doskonała, dotyka tronu Boga i rozpływa się w Jego nieskończonej Miłości i 

Dobroci. Świętych obcowanie jest właśnie takim stałym działaniem dla 

udzielenia pomocy braciom. Jest ono podobne do działania Boga, który działa 

stale i na wszelkie sposoby. [Pomoc ta może dotyczyć] potrzeb materialnych lub 

duchowych, lub obydwu naraz – jak to czyni teraz Margcjam. On wyprasza 

uzdrowienie dla Racheli, udziela jej ulgi w chorobie, a równocześnie przynosi 

pociechę przygnębionemu duchowi Joanny i rozpala coraz większą ufność do 

Pana w sercach wszystkich członków tamtej rodziny. Nawet łyżeczka miodu, 

którą poświęcamy, może posłużyć do przywrócenia pokoju i ufności 

przygnębionemu. Tak samo – pozbawiając siebie w jakimś celu, 

[podyktowanym] miłością, podpłomyka lub innego pokarmu – możemy 

[sprawić], że gdzieś jakiś głodny, który cały czas będzie dla nas nieznany, 

otrzyma chleb, ofiarowany mu cuwnie. Jeśli dzięki duchowi ofiary 

powstrzymamy się od wypowiedzenia gniewnego słowa – nawet w słusznym 

gniewie – [możemy] gdzieś hen, daleko, zapobiec zbrodni. Opanowanie zaś, z 

miłości, pragnienia zerwania jakiegoś owocu może posłużyć do wzbudzenia żalu 

w jakimś złodzieju i tak zapobiegniemy kradzieży. Nic się nie traci w świętej 

ekonomii powszechnej miłości. Nie jest mniej heroiczna ofiara dziecka przed 

tacą podpłomyków od ofiary męczennika. Powiem wam jeszcze, że całkowita 

ofiara męczennika ma często u podstaw wychowanie do heroizmu, które było 
mu udzielane od dzieciństwa, z miłości do Boga i do bliźniego.» 

«A więc to jest naprawdę pożyteczne, żebym podejmował stale jakieś ofiary, 

[aby się przygotować] na czas, kiedy będziemy prześladowani...» – mówi z 
przekonaniem Margcjam. 

«Prześladowani?...» – pyta Piotr. 

«Tak. Czy nie pamiętasz, że On to powiedział? “Będziecie prześladowani z 

Mojego powodu”? Ty sam powiedziałeś mi to, kiedy latem przyszedłeś do 

Betsaidy ewangelizować po raz pierwszy.» 

«To dziecko wszystko pamięta» – mówi Piotr pełen podziwu. 

Wieczerza jest skończona. Jezus wstaje, modli się za wszystkich i błogosławi. 

Potem zaś, kiedy niewiasty myją naczynia, Jezus siada z mężczyznami w kącie 

izby i obrabia kawałek drewna, który – na oczach zachwyconego – Margcjama, 
staje się owieczką... 

178. «JANIE Z ENDOR, UDASZ SIĘ DO ANTIOCHII» 

Napisane 24 października 1945. A, 6773-6794 

Jest deszczowy zimowy poranek. Jezus już wstał i pracuje w warsztacie. 

Obrabia małe przedmioty. W kącie stoi nowe krosno, zupełnie nowe, niewielkie, 
lecz zgrabne.e. 

Maryja wchodzi z kubkiem parującego mleka: «Napij się, Jezu. Tak dawno temu 

wstałeś. Jest wilgotno i chłodno...» 

«Tak. Ale przynajmniej mogłem wszystko skończyć... Osiem dni świątecznych 

sparaliżowało pracę...» 

Jezus siada nieco bokiem na stolarskim warsztacie i pije mleko, a Maryja w tym 

czasie przygląda się krosnu i głaszcze je dłonią. 
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«Błogosławisz je, Mamo?» – pyta Jezus z uśmiechem. 

«Nie. Głaszczę je, bo to Ty je wykonałeś. Ty je pobłogosławiłeś, wykonując je. 

Miałeś dobry pomysł. Przyda się Syntyce. Ona jest bardzo zdolna w tkaniu. 

Posłuży jej, żeby się zbliżyć do niewiast i dziewcząt. Co jeszcze zrobiłeś, bo – 
jak Mi się wydaje – wid wióry [z drewna] oliwkowego przy tokarce?» 

«Wykonałem rzeczy użyteczne dla Jana. Widzisz? To futerał na rylce i mały 

stolik do pisania. I jeszcze te pulpity, żeby w nich zamknął swe książki. Nie 

mógłbym tego wykonać, gdyby Szymon, syn Jony, nie pomyślał o małym wozie. 

Ale teraz możemy załadować i te przedmioty... i także przez te drobiazgi 

odczują, że ich kocham...» 

«Cierpisz [z powodu konieczności] ich oddalenia, prawda?» [– pyta Maryja.] 

«Cierpię... za Mnie i za nich. Czekałem aż do dziś, żeby [z nimi] pomówić... i to 

dobrze, że Szymon nie przybył jeszcze z Porfireą... To chwila, żeby 

porozmawiać.... To cierpienie pozostawało w Moim sercu przez te wszystkie dni 

i czyniło smutnym nawet światło tak licznych lamp... A teraz muszę innym 
sprawić ból... Ach, Mamo! Wolałbym cierpieć sam!...» 

«Mój dobry Synu!» – Maryja głaszcze dłoń Jezusa, żeby Go pocieszyć. Cisza. 

Potem Jezus odzywa się znowu:  

«Czy Jan już wstał?» 

«Tak. Słyszałam, jak kaszle. Być może poszedł do kuchni, żeby się napić mleka. 

Biedny Jan!...» 

Łzy spływają po policzkach Maryi. Jezus wstaje [i mówi]: 

«Pójdę tam... Muszę tam iść, żeby mu powiedzieć. Z Syntyką pójdzie łatwiej... 

Ale on... Mamo, idź po Margcjama i obudź go. W czasie, gdy będę z nim 

rozmawiał, módlcie się... To tak, jakbym musiał rozerwać jego wnętrzności. 

Mogę zabić lub sparaliżować jego życie duchowe... Co za cierpienie, Mój Ojcze!... 

Idę...» 

I wychodzi, naprawdę przygnębiony. Przechodzi [odległość] kilku kroków, 

dzielącą pracownię od pokoju Jana. Jest to ten sam pokój, w którym umarł 

Jonasz, to znaczy – pokój Józefa. Spotyka Syntykę, która wchodzi z wiązką 

gałęzi niesioną do pieca. Wita Go, nic jeszcze nie wiedząc. Jezus, zamyślony, 

odpowiada na powitanie Greczynki. Potem stoi nieruchomo, przyglądając się 

kwietnikowi lilii, które zaledwie kiełkują. Nie wiadomo jednak, czy je widzi, [tak 

jest zamyślony]... Potem decyduje się. Odwraca się, puka do drzwi Jana. Ten 

wychodzi i jego twarz cała się rozjaśnia, kiedy spostrzega, że to Jezus do niego 
przyszedł. 

«Czy mogę wejść do ciebie na chwilę?» – pyta Jezus. 

«O, Nauczycielu! Zawsze! Właśnie pisałem to, co mówiłeś wczoraj wieczorem o 

roztropności i posłuszeństwie. I nawet będzie dobrze, jeśli spojrzysz na to. Bo 

wydaje mi się, że nie zapamiętałem dobrze tego, co powiedziałeś o 

roztropności.» 

Jezus wszedł do małej izdebki, już uprzątniętej, w której ustawiono dodatkowo 

mały stolik, dla wygody starego nauczyciela. Jezus pochyla się nad pergaminem 

i czyta. 

«Bardzo dobrze. Dobrze zapisałeś.» 
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«Bo widzisz, wydawało mi się, że źle wyraziłem się w tym zdaniu. Ty zawsze 

mówisz, że nie trzeba się troszczyć o jutro ani o własne ciało. Dlatego właśnie 

stwierdzenie, że roztropność nawet w odniesieniu do rzeczy jutrzejszych jest 
cnotą, wydawało mi się zawierać błąd, pochodzący oczywiście ode mnie.» 

«Nie. Nie pomyliłeś się. Właśnie to powiedziałem. Troska egoisty – przesadna, 

zalękniona – różni się od przezornej troski sprawiedliwego. Grzechem jest 

skąpstwo [z powodu myśli] o jutrze, którym być może wcale nie będziemy się 

już cieszyć. Nie jest natomiast grzechem oszczędność dla zapewnienia sobie 

chleba i zabezpieczenia go dla rodziców na czas niedostatku. Grzechem jest 

egoistyczna troska o własne ciało; wymaganie, żeby otaczający nas ludzie się 

nim zajmowali; powstrzymywanie się od każdej pracy i ofiary – z obawy, że 

ciało będzie z tego powodu cierpieć. Nie jest jednak grzechem wystrzeganie się 

niepotrzebnych chorób, jakimi zaraża się [człowiek] z nieostrożności, co 
obciąża rodzinę i sprawia, że traci się owocną dla nas pracę.  

Bóg dał życie. To dar pochodzący od Niego. Musimy się nim posługiwać w 

sposób święty, roztropnie i bez egoizmu. Widzisz? Czasem roztropność zaleca 

działania, które głupcom mogłyby się wydawać tchórzostwem lub zmiennością, 

one zaś są zwykłą ostrożnością, wynikiem nowych faktów, jakie się pojawiły. Na 

przykład: gdybym teraz wysłał ciebie do ludzi, którzy mogliby cię skrzywdzić... 

na przykład do krewnych twej żony lub do stróżów kopalń, w których 

pracowałeś, uczyniłbym źle czy dobrze?» 

«Ja... Nie chciałbym Cię osądzać, lecz – według mnie – byłoby lepiej wysłać 

mnie gdzie indziej, gdzie nie ma niebezpieczeństwa wystawienia mojej 
niewielkiej cnoty na zbyt ciężką próbę.» 

«Tak! Osądzasz mądrze i roztropnie. To dlatego nie wyślę cię nigdy do Bitynii 

ani do Myzji, gdzie już byłeś. Nie poślę cię też do Cyntium, choć w swoim duchu 

pragnąłeś tam się udać. Liczne [przejawy] ludzkiej zawziętości mogłyby 

pokonać twego ducha i spowodować, że się cofnie. Roztropność zatem doradza 

nie wysyłać cię tam, gdzie byłbyś nieprzydatny, bo przecież mogę cię wysłać 
gdzie indziej z korzyścią dla Mnie oraz dla duszy bliźniego i twojej. Prawda?» 

Jan – nic nie wiedząc o losie, jaki go czeka – nie pojmuje aluzji Jezusa o 

możliwości [wysłania go z] misją poza Palestynę. Jezus bada jego oblicze. 
Widzi, że Jan jest spokojny i szczęśliwy. Słucha Go i odpowiada Mu właśnie: 

«Oczywiście, Nauczycielu, byłbym bardziej użyteczny gdzie indziej. Przed 

kilkoma dniami powiedziałem: “Chciałbym iść między pogan, żeby dać dobry 

przykład tam, gdzie dałem zły”. Jednak wyrzucałem sobie [później]: “[Iść] do 

pogan? Tak, bo nie masz uprzedzeń, jak inni w Izraelu. Ale do Cyntium? Nie. Ani 

nie na wyjałowione góry, w których jako więzień pracowałeś jak wilk w 

kopalniach ołowiu i w kamieniołomach kosztownych marmurów. Nie mógłbyś 

tam iść, nawet gdyby do tego pobudzało cię pragnienie całkowitej ofiary. Twoje 

serce złamałyby okrutne wspomnienia, a gdybyś został rozpoznany – nawet 

gdyby się na ciebie nie rzucono – usłyszałbyś: „Milcz, zabójco. Nie możemy cię 

słuchać‟. I byłoby daremne tam iść.” To właśnie sam sobie powiedziałem. I była 
to myśl słuszna.» 

«Widzisz więc, że też posiadasz roztropność [– mówi Jezus –] Ja też ją 

posiadam. Dlatego zaoszczędziłem ci trudów apostołowania, jakich 

doświadczają inni, i przyprowadziłem cię na to miejsce odpoczynku i pokoju.» 

«O, tak! Co za pokój! Choćbym żył tutaj sto lat, on zawsze byłby ten sam! To 

pokój nadprzyrodzony. A jeśli odejdę, zabiorę go ze sobą. Nawet na drugi świat 

go wezmę... Wspomnienia będą jeszcze mogły mącić moje serce, a zniewagi – 

zadawać mi ból, bo jestem człowiekiem. Nie będę jednak już zdolny 
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nienawidzić, gdyż tu nienawiść została na zawsze uczyniona bezowocną, aż do 

jej najdalszych pączków. Nie mam już nawet antypatii do kobiety, na którą 

patrzyłem jak na zwierzę najbardziej nieczyste i najbardziej godne pogardy na 

ziemi. Twoja Matka jest poza tym. Ją otaczałem szacunkiem, odkąd Ją ujrzałem, 

gdyż widziałem, że różni się od wszystkich niewiast. Ona jest wonią niewiasty... 

niewiasty świętej. Któż nie kocha zapachu najczystszych kwiatów? Ale także 

inne kobiety, dobre uczennice, czułe, cierpliwe, choć niosą jarzmo smutku, jak 

Maria - [córka] Kleofasa, i Eliza... Wspaniałomyślne jak Maria z Magdali, tak 

doskonała w swej przemianie życia... Łagodne i czyste jak Marta i Joanna... 

Godne, inteligentne, całe będące myślą i prawością jak Syntyka... One pojednały 

mnie z niewiastą. Syntyka jest – zapewniam Cię – tą, którą najbardziej lubię. 

Pokrewieństwo umysłu czyni mi ją drogą, a pokrewieństwo sytuacji – ona była 

niewolnicą, a ja: więźniem – sprawia, że darzę ją zaufaniem, na które nie 

zezwala mi odmienność innych. Ona, Syntyka, jest dla mnie odpoczynkiem. Nie 

umiałbym Ci powiedzieć dokładnie, kim jest dla mnie i jaką ją widzę. Ja – który 

w porównaniu z nią jestem starcem – widzę w niej jakby córkę, jaką chciałem 

posiadać: mądrą i pilną w nauce... Jako ktoś chory widzę w niej kogoś, kim ona 

się opiekuje z tak wielkim uczuciem... Ja, człowiek smutny i samotny, który 

płakał i żałował całe życie matki i szukał kobiety-matki w każdej niewieście, nie 

znalazłem jej... A oto widzę w Syntyce zrealizowanie się mojego marzenia. 

Czuję, jak na moją zmęczoną głowę i na moją duszę, idącą na spotkanie śmierci, 

zstępuje rosa matczynej miłości... Widzisz, że – przeczuwając w Syntyce duszę 

córki i matki – czuję w niej doskonałość niewiasty. Dzięki niej przebaczam 

każde zło, jakiego doznałem od żony. Gdyby, co wydaje się niemożliwe, ta 

nieszczęsna – która była moją żoną, którą zabiłem – zmartwychwstała, czuję, że 

bym jej przebaczył. Teraz bowiem zrozumiałem duszę niewieścią, łatwo miotaną 

uczuciem, żarliwą, kiedy się oddaje... czy to złu, czy dobru.» 

«Bardzo się cieszę, że znalazłeś to wszystko w Syntyce [– mówi Jezus –] Ona 

będzie dla ciebie dobrą towarzyszką na resztę życia i razem uczynicie bardzo 
wiele dobra. Zatem łączę was...» 

Jezus znowu bacznie przygląda się Janowi. Nie ma jednak żadnego znaku, że 

obudziła się czujność ucznia, który przecież nie jest powierzchowny. Nie wiem, 

jak wielkie miłosierdzie Boga zasłania przed nim aż do tej decydującej chwili 
Jego wyrok. Wiem, że Jan się uśmiecha i mówi: 

«Będziemy się starać służyć Ci najlepiej jak potrafimy...» 

">«Tak. I jestem pewien, że uczynicie to nie przeciwstawiając się pracy, jaką 

wam dam, nawet jeśli to nie będzie taka praca, jakiej pragniecie...» 

U Jana znać pierwsze przeczucie tego, co go czeka. Zmienia się wyraz jego 

twarzy i kolor. Staje się poważny i blednie. Jego jedyne oko patrzy teraz 
uważnie i badawczo w oblicze Jezusa, który mówi dalej: 

«Pamiętasz, Janie, jak pewnego dnia, żeby uspokoić twe wątpliwości o Bożym 

przebaczeniu, powiedziałem ci: “Żeby dać ci pojąć Miłosierdzie, posłużę się tobą 

do specjalnych dzieł miłosierdzia i dzięki tobie będę miał pouczenie o 
miłosierdziu”?» 

«Tak. To prawda. Przekonałeś mnie i udzieliłeś mi [możliwości] wypełniania 

dzieł miłosierdzia... i to – według mnie – tak bardzo subtelnych, jak rozdzielenie 

jałmużny, pouczanie dziecka, Filistyna i Greczynki. To przekonało mnie, że Bóg 

uznał mnie za prawdziwie nawróconego. Widząc, że jestem taki naprawdę, 

powierzył mi dusze niewinne lub dusze do nawrócenia, żebym je w Jego 
[duchu] uformował.» 
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Jezus obejmuje Jana i przyciąga Go do siebie tak, że zajmuje pozycję 

charakterystyczną dla Jana [- apostoła]. Blednąc z powodu bólu, jaki musi 
zadać, mówi: 

«Teraz także Bóg powierza ci zadanie delikatne i święte. Zadanie szczególne. Tylko ty jeden – jako ktoś 

wspaniałomyślny, nie mający zastrzeżeń i uprzedzeń, mądry, a przede wszystkim zdolny do wyrzeczeń i 

pokuty dla dopełnienia reszty [należnego] oczyszczenia, i [spłacenia] długu, jaki jeszcze masz u Boga – 

tylko ty jeden możesz to uczynić. Każdy inny by odmówił i miałby rację, gdyż brakowałoby mu 

potrzebnych środków. Żaden z Moich apostołów nie posiada tego, co ty masz, dla przygotowania dróg 

Panu... Zresztą, nazywasz się Jan... Będziesz zatem [Moim] prekursorem, [niosącym] Moją Naukę... 

Przygotujesz drogi dla twego Nauczyciela... Zajmiesz miejsce Nauczyciela, który nie może iść tak 

daleko...» 

Jan podrywa się i usiłuje wyswobodzić się z ramienia Jezusa, żeby spojrzeć Mu 

prosto w twarz. Nie udaje mu się to, bo objęcie Jezusa jest łagodne, lecz 
potężne... Jego usta zaś zadają ostatni cios... 

«...Nie może iść tak daleko... aż do Syrii... Do Antiochii...» 

«Panie!» – woła Jan, gwałtownie wyzwalając się z objęć Jezusa – «Panie! Do 

Antiochii? Powiedz mi, że źle zrozumiałem! Powiedz to, na litość!...» 

Jan stoi... [Widać] błaganie w jego jedynym oku, na twarzy, która przybrała 

kolor popiołu, na drżących wargach, w trzęsących się rękach wyciągniętych do 

przodu, w głowie, która zdaje się chylić ku ziemi, jakby przygniotła ją ta 

wiadomość... Lecz Jezus nie może powiedzieć: “Źle zrozumiałeś”. Rozwiera 
ramiona, także wstaje, żeby przytulić do serca starego pedagoga, i potwierdza: 

«Do Antiochii, tak. Do domu Łazarza, z Syntyką. Odejdziecie jutro lub 

pojutrze.» 

Rozpacz Jana jest naprawdę rozdzierająca. Wyrywa się z objęć i z twarzą 

naprzeciw twarzy [Jezusa], zalaną łzami, płynącymi po wychudzonych 

policzkach, woła: «Ach! Nie chcesz mnie już przy Sobie!! W czym Ci uchybiłem, 

mój Panie?» 

Potem wyrywa się i upada na stół, wstrząsany rozdzierającym łkaniem, 

dręczony przerywanymi atakami kaszlu, głuchy na wszelkie pieszczoty Jezusa. 
Szepcze: 

«Wypędzasz mnie... Ty mnie przeganiasz... Już nigdy Cię nie zobaczę...» 

Jezus w sposób widoczny cierpi i modli się... Potem wychodzi po cichu i widzi na 

progu kuchni Maryję z Margcjamem, wystraszonym płaczem Jana... Jest tam też 

Syntyka, zaskoczona jak on. 

«Matko, chodź tutaj na chwilę.» 

Maryja zaraz podchodzi, bardzo pobladła. Wchodzą razem. Maryja pochyla się 

nad mężczyzną, który płacze, jakby był biednym dzieckiem. Mówi mu: «Dobry, 
dobry, Mój biedny synu! Nie tak! Zrobisz sobie coś złego!» 

Jan podnosi wzburzone oblicze i krzyczy: 

«On mnie odsyła!... Umrę sam, tak daleko... O! Mógł raczej zaczekać kilka 

miesięcy i pozwolić mi tutaj umrzeć. Za co ta kara? W czym zgrzeszyłem? Czy 

wywołałem jakieś przykrości? Po co dawać mi ten spokój, żeby potem... żeby 
potem...» 
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Znowu opada na stół. Płacze jeszcze mocniej, zasapany... Jezus kładzie mu rękę 

na ramionach, szczupłych, wstrząsanych [płaczem]. Mówi: 

«Czy sądzisz, że gdybym mógł, nie zostawiłbym cię tutaj? O! Janie! Na drodze 

Pana są straszliwe przymusy! A pierwszym, który z tego powodu cierpi, jestem 

Ja. Ja niosę Mój ból i ból całego świata. Spójrz na Mnie, Janie. Popatrz, czy Moja 

twarz przypomina [oblicze] kogoś, kto cię nienawidzi, kto jest tobą zmęczony... 

Chodź tu, w Moje ramiona, posłuchaj, jak Moje serce bije z boleści. Posłuchaj 

Mnie, Janie, nie pojmuj Mnie źle. To ostatnie wynagrodzenie, jakiego Bóg 
wymaga od ciebie, żeby ci otworzyć bramy Nieba. Posłuchaj...» 

Podnosi go i obejmuje: «Posłuchaj... Mamo, wyjdź na chwilę...» 

[Po wyjściu Maryi Jezus mówi dalej:] «Teraz jesteśmy sami. Posłuchaj. Ty 
wiesz, kim Ja jestem. Czy wierzysz zdecydowanie, że jestem Odkupicielem?» 

«A jak mógłbym w to nie wierzyć? To dlatego chciałem z Tobą pozostać, 

zawsze, aż do śmierci...» 

«Aż do śmierci... Straszna będzie Moja śmierć!...» [– mówi Jezus] 

«Moja... [– protestuje Jan z Endor –] Ja mówię o mojej...!» 

«Twoja będzie spokojna, wspomagana Moją obecnością, która wleje w ciebie 

pewność miłości Bożej i miłości Syntyki – prócz pociechy radości, że 

przygotowałeś tryumf Ewangelii w Antiochii. Ale Moja! Ujrzałbyś Mnie 

zamienionego w zwłoki okryte ranami, pokryte plwocinami, wzgardzone, zdane 

na wściekły tłum, przytwierdzone dla zadania śmierci do krzyża, jakbym był 

złoczyńcą... Czy ty mógłbyś to znieść?» 

Jan – który przy każdym [szczególe] opisu tego, jaki Jezus będzie w czasie Męki 
– jęczał: “Nie, nie!”, teraz woła gwałtownie: 

«Nie! – i dodaje: – Ponownie znienawidziłbym ludzi... Ale to ja umrę, bo Ty 

jesteś młody i...» 

«Ujrzę już tylko jedno święto Światła» [– oznajmia mu Jezus.] 

Jan patrzy na Niego przerażony... 

«Mówię ci to w tajemnicy, żeby ci wyjaśnić, że to jest jeden z powodów, dla 

których wysyłam cię tak daleko. Nie będziesz jedynym, którego spotyka taki los. 

Wszystkich, którzy mogliby być wzburzeni ponad siły – a tego nie chcę – oddalę 
wcześniej. Czy to wydaje ci się brakiem miłości?...» 

«Nie, mój Boże - męczenniku... Jednak ja muszę Cię opuścić... i umrzeć w 

oddaleniu...» 

«W imię Prawdy, którą Ja jestem, obiecuję ci, że będę pochylony nad twoim 

posłaniem w chwili twojej agonii.» 

«Ale jak? [– pyta Jan –] Powiedziałeś przecież, że będę daleko, a Ty tak daleko 

nie pójdziesz. Mówisz tak, żebym odszedł mniej smutny...» 

«Joanna, żona Chuzy [– wyjaśnia Jezus –] która umierała u stóp Libanu, ujrzała 

Mnie... a byłem bardzo daleko i ona jeszcze Mnie nie znała. Stamtąd 

przywróciłem ją, biedną, życiu ziemskiemu. Wierz Mi, że w dniu Mojej śmierci, 

ona będzie żałować, że żyje!... Ale dla ciebie – radości Mojego serca w tym 

drugim roku nauczania – uczynię więcej. Przyjdę wprowadzić cię do spokoju z 

misją powiedzenia tym, którzy czekają: “Godzina Pana nadeszła. Jak teraz 
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przybywa wiosna na ziemię, tak dla nas wiosna budzi się w Raju”. Ale wtedy nie 

przyjdę sam... Przyjdę i zawsze będziesz odczuwał Moją [obecność]... Ja mogę i 

uczynię to. Będziesz posiadał Nauczyciela w sobie, jak nigdy Go nie posiadałeś. 

Miłość bowiem może się udzielać temu, który kocha – i to na tyle mocno, żeby 

dotknąć nie tylko ducha, lecz nawet zmysły. Czy teraz jesteś spokojniejszy, 
Janie?» 

«Tak, mój Panie... Ale jaki to ból!» 

«Ale mimo to nie buntujesz się...» 

«Buntować się? Nigdy! Wtedy całkiem bym Cię utracił. Mówię “moje” Ojcze 

nasz: niech się stanie Twoja wola.» 

«Wiedziałem, że Mnie zrozumiesz...» [– mówi Jezus] i całuje [Jana] w obydwa 

policzki, po których cały czas płyną łzy, choć już spokojniejsze. [Potem Jan pyta 
Jezusa:] 

«Pozwolisz mi pożegnać chłopca?... To inny ból... Kochałem go bardzo...» Łzy 

płyną mocniej... 

«Tak. Zawołam go zaraz... I zawołam też Syntykę. Ona też będzie cierpieć... 

Musisz jej pomóc... ty, mężczyzna...» 

«Dobrze, Panie.» 

Jezus wychodzi, Jan zaś płacze. Gładzi mury i przedmioty w małym gościnnym 

pokoju. Maryja i Margcjam wchodzą razem. 

«O! Matko! Słyszałaś? Wiedziałaś o tym?» [– pyta znowu Jan] 

«Wiedziałam i martwiło Mnie to... Ale Ja też musiałam się odłączyć od Jezusa... 

A jestem Matką...» 

«To prawda!... [– przyznaje Jan z Endor.] Margcjamie, chodź tutaj. Wiesz, że 

odchodzę i że już nigdy się nie zobaczymy?...» 

[Jan] chce być dzielny... jednak [kiedy] bierze dziecko na ręce i siada na brzegu 

posłania, płacze, płacze nad brunatną główką Margcjama, który już gotów jest 
pójść w jego ślady. Jezus wchodzi z Syntyką, która pyta:  

«Z jakiego powodu, Janie, tyle łez?» 

«On nas odsyła, wiesz o tym? Jeszcze tego nie wiesz? On nas wysyła do 

Antiochii!» 

«I cóż z tego? Czy On nie powiedział, że gdzie są dwaj zjednoczeni w Jego Imię, 

tam On jest z nimi? No, Janie! Ty być może do dziś wybierałeś sam swój los i 

przeraża cię znoszenie innej woli, nawet pochodzącej z miłości. Ja... jestem 

przyzwyczajona do losu, jaki mi narzuca ktoś inny. I to do jakiego losu!... Zatem 

poddaję się chętnie nowemu przeznaczeniu. I cóż? Zbuntowałam się przeciw 

despotycznemu zniewoleniu dopiero wtedy, gdy chciano nim objąć moją duszę. 

A mam teraz się przeciwstawiać temu słodkiemu niewolnictwu miłości, która nie 

rani, lecz wznosi nasze dusze i powierza nam tytuł i rzeczywistość bycia Jego 

sługami? Boisz się jutra, gdyż cierpisz? Ja będę pracować dla ciebie. Boisz się 

zostać sam? Ja cię nigdy nie opuszczę. Bądź tego pewny. Nie mam innego celu 

w życiu, jak tylko kochać Boga i bliźniego. Ty jesteś bliźnim powierzanym mi 
przez Boga. Pomyśl, jak będziesz mi drogi!» 
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«Nie będziecie musieli pracować, żeby żyć, gdyż będziecie w domu Łazarza [– 

mówi Jezus. –] Ale radzę wam posługiwać się [pracą jako] sposobem 

nauczania, żeby się zbliżyć do ludu. Ty – jako nauczyciel... ty, niewiasta, przez 
prace kobiece.... To pomoże w apostołowaniu i nada cel waszym dniom.» 

«Tak uczynimy, Panie» – odpowiada zdecydowanie Syntyka. 

Jan siedzi wciąż z dzieckiem w ramionach i płacze cicho. Margcjam go 

głaszcze... [Jan pyta go:] «Będziesz o mnie pamiętał?» 

«Zawsze, Janie, i będę się za ciebie modlił... Nawet... Zaczekaj chwilę...» [– 

mówi Margcjam] i wybiega. Syntyka pyta: 

«Jak się dostaniemy do Antiochii?» 

«Morzem. Boisz się?» [– wyjaśnia jej Jezus.] 

«Nie, Panie. Ty nas wysyłasz i to nas uchroni.» 

«Udacie się tam z dwoma Szymonami, Moimi braćmi, z synami Zebedeusza, 

Andrzejem i Mateuszem. Stąd do Ptolemaidy na wozie... załadujemy na niego 

skrzynie i krosno, które zrobiłem dla ciebie, Syntyko... i kilka rzeczy 
użytecznych dla Jana...» 

«Ja coś podejrzewałam, widząc te skrzynie i ubrania, i przygotowywałam duszę 

do oderwania się. Życie tu było zbyt piękne!»  

Szloch – dotąd powstrzymywany – łamie głos Syntyki. Lecz opanowuje się, żeby 

podtrzymać Jana na duchu. Pyta mocnym głosem: «Kiedy odchodzimy?» 

«Jak tylko przybędą apostołowie. Być może jutro...» 

«Zatem, jeśli pozwolisz, spakuję ubrania do skrzyń. Daj mi twoje książki, 

Janie.» 

Sądzę, że Syntyka chce zostać sama, żeby płakać... Jan odpowiada: «Weź je... 

Jednak podaj mi ten zwój z niebieską wstążką.» 

Margcjam wchodzi z naczyniem pełnym miodu. 

«Masz, Janie. Zjesz go zamiast mnie...» 

«Ależ nie, moje dziecko! Dlaczego?» 

«Bo Jezus powiedział, że jedna łyżeczka miodu, jaką się poświęci, może dać 

pokój i nadzieję stroskanemu. Ty jesteś przygnębiony... ja daję ci cały miód, 
żebyś był całkiem pocieszony.» 

«Ale to zbyt wielkie poświęcenie, moje dziecko.» 

«O, nie! W modlitwie Jezusa mówimy: “Nie wódź nas na pokuszenie, lecz 

uwolnij nas od zła”. To naczynie było dla mnie pokusą... i mogłoby stać się złem, 

gdyż mogłoby sprawić, że złamałbym przyrzeczenie. A tak już go nie widzę... to 

łatwiejsze... i jestem pewien, że Bóg pomoże ci przez tę nową ofiarę. Ale nie 
płacz już. I ty też nie płacz, Syntyko...» 

Rzeczywiście, Greczynka płacze teraz cicho, zbierając książki Jana. Margcjam 

głaszcze ich kolejno, sam bardzo bliski płaczu. Syntyka wychodzi, obładowana 

zwojami. Maryja idzie za nią z naczyniem miodu. Jan pozostaje z Jezusem, który 
usiadł przy nim. Jan ma dziecko w ramionach. Jest spokojny, lecz przygnębiony. 
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«Włóż do zwoju także to, co napisałeś ostatnio – radzi Jezus – Myślę, że chcesz 

to dać Margcjamowi...» 

«Tak... Mam kopię dla siebie... Oto, chłopcze, są słowa Nauczyciela. Te, które 

powiedział, kiedy ciebie tu nie było... i również inne... Chciałem nadal je dla 

ciebie przepisywać, bo ty masz życie przed sobą... i kto wie, jak wiele będziesz 

ewangelizował... Ale nie mogę już tego dłużej robić... Teraz to ja zostaję bez 
Jego słów...» 

I znowu wstrząsa nim silny płacz. Margcjam jest łagodny i mężny w nowej 

sytuacji. Obejmuje Jana za szyję i mówi: 

«Teraz to ja zapiszę je dla ciebie i poślę ci je... Prawda, Nauczycielu? To 

możliwe, prawda?» 

«Oczywiście, że to możliwe. I uczynienie tego będzie [przejawem] wielkiej 

miłości» [– zapewnia chłopca Jezus.] 

«Zrobię to. A kiedy mnie nie będzie, każę to zrobić Szymonowi Zelocie. On mnie 

bardzo lubi i ciebie bardzo kocha i uczyni to, żeby okazać nam miłość. Zatem nie 

płacz już. Potem przyjdę cię zobaczyć, ja... Z pewnością nie pójdziesz tak 

daleko...» 

«O, jak daleko! To setki mil... I wkrótce umrę.» 

Dziecko jest zawiedzione i przygnębione. Lecz opanowuje się dzięki pięknej 

dziecięcej pogodzie, której wszystko wydaje się proste: 

«W takim razie tam, gdzie idziesz, będę mógł przyjść z moim ojcem. Poza tym... 

będziemy do siebie pisać. Kiedy się czyta poświęcone strony, to tak jakby się 

było z Bogiem, prawda? W takim razie kiedy będziemy czytać list, to tak 

jakbyśmy byli z osobą, którą kochamy i która do nas napisała. Chodź teraz ze 

mną...» 

«Tak, chodźmy, Janie. Wkrótce przybędą Moi bracia z Zelotą. Wezwałem ich.» 

«Wiedzą o tym?» 

«Jeszcze nie. Czekam, żeby to powiedzieć, aż wszyscy przybędą...» 

«To dobrze, Panie. Chodźmy...» 

[Jan] wychodzi z pokoju Józefa jako pochylony starzec – starzec, który wydaje 

się żegnać wszelką roślinę, każde drzewo i zbiornik, i grotę... Idzie ku pracowni, 

w której Maryja i Syntyka układają w milczeniu przedmioty i ubrania na dnie 

skrzyń...  

Takich to właśnie – milczących i smutnych – zastaje ich Szymon, Juda i Jakub. 

Patrzą... ale nie stawiają pytań i trudno mi dociec, czy zdają sobie sprawę z 
prawdy. 

Jezus mówi: 

«Nadałem – wskazując czytelnikom miejsce uwięzienia Jana – nazwy, które są 

obecnie używane. To wywołało zastrzeżenia. Oto teraz precyzuję: “Bitynia i 

Myzja” – dla tych, którzy pragną dawnych nazw. Lecz ta Ewangelia jest dla 

prostych i małych, a nie dla doktorów, dla których w większości jest ona nie do 

przyjęcia i niepotrzebna. Prości i mali łatwiej pojmą [nazwę:] “Anatolia” niż 

“Bitynia lub Myzja”. Prawda, mały Janie, płaczący z powodu Jana z Endor? Ale 

jest tak wielu Janów z Endor na świecie! To zrozpaczeni bracia, z powodu 
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których kazałem ci cierpieć w ubiegłym roku. Teraz odpocznij, mały Janie, który 

nigdy nie zostaniesz odesłany daleko od Nauczyciela, lecz przeciwnie – będziesz 
coraz bliżej. 

I tym kończy się drugi rok nauczania i życia publicznego: rok Miłosierdzia... I 

mogę tylko powtórzyć skargę, która kończyła rok pierwszy. Ona jednak nie 

dotyczy przekazującej Mój głos, która – wbrew wszelkim przeszkodom – nadal 

pracuje. Zaiste to nie “wielcy”, lecz “mali” przemierzą heroiczne drogi, 

wyrównując je przez swe ofiary, nawet dla tych, których obciąża zbyt wiele 

spraw. “Mali” czyli prości, łagodni, mający czyste serca i umysły. “Mali”. I 

powiadam wam, o mali, mówię wam, Romualdzie i Mario, a z wami – wszystkim, 

którzy są do was podobni: “Przyjdźcie do Mnie, żeby ciągle, bez przerwy słuchać 

Słowa, które do was mówi, gdyż was kocha; Słowa, które mówi do was, żeby 
was pobłogosławić. Mój pokój niech będzie z wami.”» 

Koniec KsięgiTrzeciej 

 

 


