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1. «SYN BOGA I NIEPOKALANEJ STAŁ SIĘ JAK ROBAK». 

Napisane 10 lutego 1944. A, 1756-1765. 

Jezus mówi: 

«A teraz pójdź. Ponieważ tego wieczoru jesteś niemal bliska śmierci, dlatego 

chodź, Ja zaprowadzę Cię ku Moim cierpieniom. Długą drogę będziemy musieli 

przebyć razem, bo żadnego cierpienia Mi nie zaoszczędzono. Ani cierpienia ciała, 

ani umysłu, ani serca, ani ducha. Doznałem wszystkich, wszystkich 

zakosztowałem, napoiłem się wszystkimi – aż na śmierć. Gdybyś wsparła na 

Moich wargach twoje usta, odczułabyś, iż zachowują jeszcze gorycz tego 

wielkiego bólu. Gdybyś mogła teraz zobaczyć Moje Człowieczeństwo, tak 

jaśniejące, ujrzałabyś, że ta jasność pochodzi z tysiąca tysięcy ran, które okryły 

szatą żywej purpury Moje członki zranione, wykrwawione, uderzone, przebite z 

miłości ku wam. Teraz Moje Człowieczeństwo jaśnieje. Ale był dzień, gdy 

podobne było do trędowatego, tak było pokryte ranami i poniżone. Bóg-

Człowiek, który był doskonale piękny jako Syn Boga i Niepokalanej, ukazał się 

wtedy oczom wszystkich – brzydki: był bowiem jak „robak‟... wzgardzony od 

ludzi, odrzucony przez lud. Miłość ku Ojcu i ku stworzeniu Mojego Ojca 

doprowadziła Mnie do poddania Mego ciała uderzeniom, do poddania Mego 

oblicza policzkowaniu i opluciu. A tym, którzy sądzili, że dobrze czynią, 

pozwoliłem wyrywać Mi włosy, targać brodę, przebijać głowę cierniami. 

Wspólnikiem udręk zadawanych swemu Zbawicielowi uczynili nawet ziemię i jej 

owoce. Wywichnęli Mi członki, obnażyli Moje kości, zerwali ze Mnie szaty, 

zadając tym Mojej czystości największą z udręk. Przybili Mnie do drzewa i 

podnieśli, jak baranka zarżniętego na haku u rzeźnika. Ujadali wokół Mnie, 

konającego, jak stado zgłodniałych wilków, które czując zapach krwi stają się 

jeszcze dziksze. Oskarżony, skazany, zabity. Zdradzony, wydany, sprzedany. 

Opuszczony nawet przez Boga, bo ciążyły na Mnie przestępstwa, którymi się 

obarczyłem. Stałem się uboższym od żebraka ograbionego przez zbójców, bo 

nie zostawili Mi nawet odzieży, by okryć Moją posiniaczoną nagość męczennika. 

Nie oszczędzono Mi nawet po śmierci zniewagi zranienia [boku] i oszczerstw 

nieprzyjaciół. Zalany byłem błotem wszystkich waszych grzechów, pogrążony w 

głębinach ciemności bólu, wtedy gdy światło z Nieba nie odpowiadało na 

spojrzenia Umierającego ani głos Boży nie dawał odpowiedzi na Moje ostatnie 
wołanie... 

Izajasz wyraża powód takiego bólu: “On naprawdę obarczył się naszym 

cierpieniem, On dźwigał nasze boleści” 

Nasze boleści! Tak, ze względu na was je dźwigał! Aby wasze cierpienia uczynić 

lżejszymi, łagodniejszymi, aby je usunąć, jeśli będziecie Mi wierni. Ale nie 
chcieliście być tacy.  

Cóż z tego miałem? “Patrzyliście na Mnie jak na trędowatego, jak na 

chłostanego przez Boga”. Tak, był na Mnie trąd waszych niezliczonych 

grzechów, był na Mnie jakby szata pokutna, niby włosiennica. Jak to się jednak 

[stało, że] nie potrafiliście ujrzeć Boga przebijającego się w Swojej 

nieskończonej miłości przez tę szatę narzuconą ze względu na was na Jego 
świętość? 

“Zraniony z powodu naszych nieprawości, przebity dla naszych niegodziwości” 

– mówi Izajasz, który prorockimi oczyma widział Syna Człowieczego będącego 
jednym sińcem, aby uleczyć ludzkie zranienia.  

I gdyby to były tylko rany zadane Mojemu Ciału! Uczucie i duch zostały we Mnie 

jeszcze bardziej zranione. Z jednego i z drugiego uczyniliście igraszkę i obiekt 
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żartów. Dotknęliście Mnie – poprzez Judasza – w przyjaźni, jaką was 

obdarzyłem; w wierności, której oczekiwałem od was, poprzez Piotra, który 

zaparł się; we wdzięczności za Moje dobrodziejstwa – poprzez tych, którzy 

krzyczeli: “Na śmierć!”, chociaż wyzwoliłem ich z tylu chorób. Dotknęliście Mnie 

w miłości – przez cierpienie zadane Mojej Matce; w religii – poprzez uznanie 

Mnie za bluźniącego Bogu, Mnie, który z powodu gorliwości o sprawę Bożą 

wydałem się w ręce człowieka wcielając się, cierpiąc przez całe życie i oddając 
się okrucieństwu ludzkiemu bez wypowiedzenia słowa lub skargi. 

A przecież wystarczyłoby spojrzenie Moich oczu, by spopielić oskarżycieli, 

sędziów i katów. Przyszedłem jednak dobrowolnie, by dopełnić ofiary jako 

baranek – gdyż byłem Barankiem Bożym i jestem nim na wieki. Dałem się 

prowadzić, by zostać ogołoconym i zabitym, i uczynić z Ciała Mego – Życie 

wasze. Gdy zostałem podniesiony, byłem już wyniszczony przez niewysłowione 

udręki, mające wszelkie nazwy. Zacząłem umierać już w Betlejem, ujrzawszy tę 

ziemię, tak dotkliwie inną dla Mnie, który byłem Mieszkańcem Nieba. Umierałem 

potem dalej w ubóstwie, na wygnaniu, w ucieczce, w pracy, w niezrozumieniu, 

w umęczeniu, w zdradzie, w podeptaniu Moich uczuć, prześladowany, 

obrzucony kłamstwami i bluźnierstwami. To dał Mi człowiek, którego 

przyszedłem na nowo połączyć z Bogiem! 

Mario, spójrz na twego Zbawiciela. Nie ma białej szaty ani jasnej głowy. Nie ma 

szafirowego, znanego ci spojrzenia. Szata Jego jest czerwona od krwi, podarta, 

pokryta nieczystościami i plwocinami. Oblicze Jego obrzękło, spojrzenie 

zasłania krew i łzy. I przez to wszystko, i przez kurz, obciążający Jego powieki 

patrzy na ciebie. Ręce Moje – czy widzisz? – są już jedną raną i czekają jeszcze 

na ranę ostatnią. 

Spójrz, mały Janie, tak jak patrzy na Mnie twój brat Jan. Moje kroki zostawiają 

krwawe ślady. Pot zmywa krew, która sączy się z rozdarć od biczów, która 

pozostaje jeszcze z agonii w Ogrodzie [Oliwnym]. Z warg, rozpalonych i 

poranionych, wyrywa się słowo. Serce, któremu brak tchu, dyszy i już umiera z 
powodu udręki noszącej wszelkie nazwy. 

Odtąd często będziesz Mnie widziała w takim stanie. Jestem Królem cierpienia i 

w Mojej królewskiej szacie przyjdę ci mówić o Moim cierpieniu. Pójdź za Mną 

przynajmniej w twojej agonii. Będę umiał – bo jestem Litościwy – postawić 

przed twoimi wargami zatrutymi Moją boleścią pachnący miód najbardziej 

spokojnej kontemplacji. Ale powinnaś bardziej pragnąć [kontemplować tę] 

krew, bo przez nią masz Życie i dzięki niej doprowadzisz innych do Życia. Ucałuj 

Moją zakrwawioną rękę i czuwaj, medytując o Mnie, Odkupicielu.» 

Widzę Jezusa w takim stanie, jaki opisał... Dziś wieczorem sama jestem 

naprawdę w agonii.  

Jezus mówi mi dziś rano, 11 lutego o 7.30:  

«Wczoraj wieczorem chciałem mówić tylko do ciebie o Moim cierpieniu, bo 

rozpocząłem opis i wizje Moich boleści. Wczoraj wieczorem było wprowadzenie. 

A byłaś taka wyczerpana, przyjaciółko Moja! Zanim jednak agonia powróci, 

muszę ci udzielić łagodnej nagany. Wczoraj rano byłaś egoistką. Powiedziałaś 

ojcu: “Miejmy nadzieję, że wytrwam, bo moje zmęczenie jest największe.” Nie. 

Jego jest największe. Jest bowiem żmudne i nie otrzymuje wynagrodzenia w 

formie szczęścia widzenia i posiadania Jezusa obecnego, jakie ty masz także w 

odniesieniu do Jego świętego Człowieczeństwa. Nie należy być egoistką nawet 

w najmniejszych rzeczach. Uczennica, mały Jan, powinien być najbardziej 

pokorny i pełen miłości, jak jej Jezus. A teraz chodź, zostań ze Mną. “Widać już 

kwiaty... czas przycinania nadszedł... Słychać na polach głos synogarlicy.” I 
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zrodziły się kwiaty w kałużach Krwi twojego Chrystusa. A ten, kto będzie 

obcięty – tak jak gałąź jest odcinana – to Odkupiciel. A głos turkawki, 

wzywający oblubienicę na ucztę zaślubin, bolesnych i świętych, to [głos] Mój – 

Tego, który cię kocha. Powstań i przyjdź, jak zostało to powiedziane w czasie 

dzisiejszej Mszy. Pójdź rozważać i cierpieć. To dar którego udzielam szczególnie 
umiłowanym.»  

2. «WYSTARCZY MÓWIĆ PRAWDĘ, BY BYĆ ZNIENAWIDZONYM»  

Napisane 13 lutego 1944. A, 1813-1818 

Jezus mówi:  

«Moje spojrzenie czytało w sercu Judasza Iskarioty. Nikt nie powinien myśleć, 

że Mądrość Boża nie była zdolna zrozumieć tego serca. Ale, jak powiedziałem 

Mojej Matce, on wszystkiego chciał. Biada mu, że stał się zdrajcą! Ale zdrajca 

tego chciał. Dwulicowy, przebiegły, zachłanny, zmysłowy, nikczemny, 

inteligentny i wykształcony bardziej od wielu, umiał się narzucać wszystkim. Był 

śmiały, dlatego równał Mi drogę, nawet gdy była trudna. Podobało mu się nade 

wszystko wyróżniać się i ukazywać, że [zajmuje] przy Mnie miejsce osoby 

godnej zaufania. Nie był usłużny z powodu instynktownej miłości, lecz jedynie 

dlatego, że należał do tych, których nazwalibyście „aktywistami‟. To mu 

pozwalało także trzymać trzos i zbliżać się do kobiety. Te dwie rzeczy – razem z 
trzecią: stanowiskiem ludzkim – kochał w sposób niepohamowany. 

Czysta, Pokorna, Oderwana od bogactw ziemskich nie potrafiła nie odczuwać 

wstrętu do tego węża. I Ja również go czułem. Tylko Ja sam i Ojciec, i Duch 

Święty wiedzieliśmy, ile musiałem przezwyciężyć, by znieść go przy Sobie. Ale 
to wytłumaczę ci kiedy indziej. 

Znałem też wrogość kapłanów i faryzeuszy, uczonych w Piśmie i saduceuszy. 

Byli przebiegłymi lisami, które usiłowały wepchnąć Mnie do swej nory, aby Mnie 

rozszarpać. Byli spragnieni Mojej Krwi. I usiłowali zastawiać pułapki wszędzie, 

aby Mnie ująć, aby mieć broń do oskarżenia, aby usunąć Mnie spośród siebie. 

Trzy lata były jedną wielką pułapką i nie mogli zaznać spokoju, dopóki nie 

upewnili się o Mojej śmierci. Tego wieczoru spali, szczęśliwi. Głos ich 

oskarżyciela na zawsze został wygaszony. Tak sądzili. Nie. Nie zamarł. Nie 

wygaśnie nigdy i grzmi. Grzmi i grozi im podobnym obecnie. Ileż bólu miała 
Moja Matka z ich powodu! I Ja tego bólu nie zapominam.  

Tłum był zmienny – to nic nowego. Jest on jak zwierzę, które liże rękę 

pogromcy, gdy trzyma bat i rzuca kawał mięsa do pożarcia; ale gdy tylko 

człowiek upadnie i nie ma przy sobie bata ani mięsa, zwierzę natychmiast rzuca 

się na niego i rozszarpuje go. Wystarczy mówić prawdę i być dobrym, żeby po 

pierwszej chwili entuzjazmu tłum znienawidził. Prawda jest naganą i 

napomnieniem. Dobro rezygnuje z posługiwania się batem, dlatego niedobrzy 

już się nie boją. I tak po: „hosanna‟ następuje: „ukrzyżuj‟. Moje życie 

Nauczyciela nasyciło się tymi dwoma głosami. A ostatnim było: „ukrzyżuj‟. 

Hosanna jest jak wdech, który robi śpiewak, aby mieć wystarczająco dużo 

powietrza dla wyśpiewania najwyższego tonu. Maryja w wieczór 

Wielkopiątkowy słyszała w sercu to zakłamane „hosanna‟, które przekształciło 
się w domaganie się śmierci Jej Syna, i to Ją poraziło. Tego też nie zapomnę. 

A ludzka natura Moich apostołów! Jacyż oni byli! Nosiłem ich w ramionach, aby 

wznieść ich do Nieba, [jak] głazy, które ciążą ku ziemi. Nawet ci – którzy nie 

widzieli siebie jako sług króla ziemskiego jak Judasz Iskariota, ci którzy nie 

myśleli jak on o wspięciu się, z konieczności, zamiast Mnie na tron – byli zawsze 

żądni chwały. Nadszedł dzień, gdy nawet Mój Jan i jego brat zapragnęli tej 

chwały, która was zaślepia jak złudzenie nawet w sprawach niebieskich. 
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Pragnę, aby było w was tylko święte wzdychanie za Rajem, [zamiast] ludzkiego 

pragnienia, by wasza świętość została uznana. Ale [jest w was] nie tylko to. 

Macie w sobie jeszcze skąpstwo lichwiarza, chcecie bowiem za trochę miłości 

danej Temu, któremu powinniście oddać się całkowicie, mieć w Niebie miejsce 

po prawej stronie Jego tronu.  

Nie, dzieci, nie! Najpierw trzeba umieć wypić cały kielich, który Ja wypiłem. 

Cały, płacąc miłością za nienawiść, zachowując czystość wbrew głosom 

zmysłów, będąc bohaterskim w doświadczeniu, oddając się Bogu w ofierze 

miłości za braci. A gdy się wykona całą powinność, [należy] mówić: “Sługami 

nieużytecznymi jesteśmy” [por. Łk 17,10] – i oczekiwać, że Ojciec Mój i wasz da 

wam w Swej dobroci miejsce w Niebie. Trzeba ogołocić się – tak jak Ja w 

Pretorium – ze wszystkiego co ludzkie, zachowując tylko wdzięczność dla Boga 

za dar życia i dla braci, którym możemy być bardziej pożyteczni w Niebie niż na 

ziemi. I trzeba pozwolić Bogu przyoblec nas szatą nieśmiertelną, wybieloną we 

Krwi Baranka. 

Pokazałem ci cierpienia przygotowujące do Męki. Pokażę ci jeszcze inne. Choć 

to cierpienia, jednak rozważanie ich jest wytchnieniem dla twojej duszy. Na 
dzisiaj dosyć. Zostań w pokoju.»  

3. «CIERPIAŁEM, WIDZĄC JAK CIERPI MOJA MATKA»  

Napisane 14 lutego 1944. A, 1827-1832 

Jezus mówi: 

«Również tego bólu Maryi, Mojej Matki, nie zapomniałem, że musiałem Ją 

dręczyć oczekiwaniem na Moje cierpienie. Musiałem patrzeć na Jej łzy. I dlatego 

nie odmawiam Jej niczego. Ona dała Mi wszystko. Ja także daję Jej wszystko. 

Ona doświadczyła każdego bólu. Ja daję Jej każdą radość.  

Chciałbym, byście – myśląc o Maryi – pamiętali o tym, że Jej konanie trwało 

trzydzieści trzy lata i osiągnęło szczyt u stóp Krzyża. Maryja cierpiała dla was. 

Dla was znosiła szyderstwa tłumu, uważającego Ją za Matkę obłąkanego. Dla 

was znosiła wymówki krewnych i znaczących osób. Dla was było to pozorne 

odsunięcie Jej przeze Mnie: “Moją Matką są ci, którzy pełnią wolę Bożą” [por. Mt 

12,50, Mk 3,33-35, Łk 8,21]. A któż bardziej od Niej spełniał tę wolę straszną, 

nakazującą Jej oglądanie Męki Syna? Dla was było Jej umęczenie podążania za 

Mną wszędzie. Dla was te ofiary: opuszczenie Jej domku i wmieszanie się w 

tłum, pozostawienie Galilei dla hałasu Jerozolimy. Dla was była konieczność 

obcowania z tym, który knuł w sercu zdradę. Dla was było cierpienie słuchania 

głosów oskarżających Mnie o diabelskie opętanie, o herezję. Wszystko, 
wszystko dla was. 

Nie wiecie, jak bardzo was kochała Moja Matka. Nie zastanawiacie się nad tym, 

jak bardzo Serce Syna Maryi było wrażliwe na uczucia. Sądzicie, że Moja udręka 

była tylko fizyczna. Najwyżej myślicie jeszcze o duchowej męce opuszczenia na 
końcu przez Ojca. 

Nie, dzieci. Doświadczyłem także [bolesnych] ludzkich uczuć. Cierpiałem, 

widząc boleść Mojej Matki. Doznawałem bólu, bo musiałem prowadzić Ją, jak 

cichą owieczkę, na męczarnię. Cierpiałem, gdyż musiałem Ją dręczyć 

następującymi po sobie pożegnaniami: w Nazarecie przed rozpoczęciem 

ewangelizacji; przed Moją bardzo bliską Męką, jak wam to ukazałem [w wizji] 

wtedy gdy męka już trwała z powodu zdrady Judasza, przed Ostatnią 
Wieczerzą; i straszliwym pożegnaniem na Kalwarii. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-17.htm#10
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#49
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#49
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-03.htm#33
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#21
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Cierpiałem z powodu szyderstw, nienawiści, oszczerstw, otoczony niezdrową 

ciekawością, która nie przeobrażała się w dobro, lecz przeciwnie – w zło. 

Cierpiałem z powodu wszystkich kłamstw, które musiałem słyszeć lub oglądać u 

Mego boku. Były to kłamstwa obłudnych faryzeuszy, którzy nazywali Mnie 

Nauczycielem i stawiali Mi pytania nie z powodu wiary w Moją inteligencję, ale 

by zastawiać na Mnie pułapki; kłamstwa obdarowanych przeze Mnie, którzy 

zamienili się w Moich oskarżycieli w Sanhedrynie i w Pretorium; kłamstwo 

Judasza, to kłamstwo przemyślane, długotrwałe, subtelne. Sprzedał Mnie i nadal 

udawał ucznia, wskazał Mnie katom znakiem miłości. Cierpiałem z powodu 
kłamstwa Piotra ogarniętego ludzkim strachem.  

Ileż kłamstwa! Jaką odrazę te kłamstwa budziły we Mnie, który jestem Prawdą! 

Ileż jest ich i teraz w odniesieniu do Mnie! Mówicie, że Mnie kochacie, a Mnie nie 

kochacie. Macie Moje Imię na ustach, a w sercu czcicie szatana i idziecie za 
prawem sprzecznym z Moim.  

Cierpiałem myśląc, że mimo nieskończonej wartości Mojej Ofiary, Ofiary Boga, 

zbyt mało zostanie zbawionych. Miałem wtedy obecnych przed Sobą wszystkich 

– mówię wam – wszystkich, którzy przez wieki istnienia ziemi będą woleli 

śmierć niż życie wieczne, czyniąc próżną Moją Ofiarę. I z tą świadomością 
poszedłem na spotkanie śmierci. 

Zobacz, mały Janie, co twój Jezus i Matka dotkliwie wycierpieli w Swoim 

duchowym Ja. I długo... Cierpliwości zatem, gdy będziesz musiała cierpieć. “Nie 

jest uczeń nad Mistrza” – powiedziałem. Jutro będę mówił o cierpieniach ducha. 

Teraz odpocznij. Pokój tobie.» 

Potem mówi Maryja, odpowiadając na jedną moją modlitwę, która wytrysnęła 

mi z serca po przeczytaniu napisu umieszczonego pod obrazkiem Niepokalanego 

Serca: “Nasza Najczulsza Matko, ukaż nam tajemnice Twego Niepokalanego 

Serca. Spraw, by jeden Twój promień, najsłodszy i czysty, przeniknął nasze 

serca i przemienił je, i przygotował na boskie nawiedzenie przez Ducha 

Świętego.” Dodałam do tego: “Tak, Mamo Jezusa i moja, odsłoń przede mną 
tajemnice Twojego Serca i Jego Światłem przygotuj moje serce.” 

Maryja powiedziała: «Dopuściłam cię do Mojego Serca, abyś poznała Jego 

radości i łzy. Przeszyłam ci serce promieniem Mojej miłości, aby uczynić cię 

zdolną do rozumienia głosu Mojego Syna i oświeceń Boskiego Ducha. Bez 

oświeceń bowiem Pocieszyciela mrok i cisza trwa w sercach. Zawsze Duch, 

którego jestem Oblubienicą, jest Tym, który pozwala wam pojąć Prawdę. On też 

uświęca was dla Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty powinni być w sercach 

waszych, abyście mogli zrozumieć tajemnice Boga w Jego potrójnym 

objawieniu: Potęgi, Odkupienia, Miłości. Ojciec jest zawsze obecny w Swych 

prawdziwych dzieciach przez Swą Dobroć; Syn – przez Swą Naukę; a Duch 

Święty – przez Swe Światło. On bowiem jest zawsze obecny tam, gdzie 

dokonuje się uświęcenie, a słowo Mojego Jezusa uświęca, jak na to zezwala 
wola kochającego was Ojca.» 

4. «BYŁEM I JESTEM SYNEM BOGA, ALE BYŁEM TEŻ SYNEM CZŁOWIECZYM» 

Napisane 15 lutego 1944. A, 1832-1848 

Jezus mówi: 

«W wieczór Czwartkowy oglądałaś cierpienia Mojego duchowego konania. 

Widziałaś, że twój Jezus pochylił się – jak śmiertelnie zraniony człowiek, który 

czuje, iż życie ucieka przez rany, przez rozerwane żyły; lub jak stworzenie 

przytłoczone ciężarem psychicznym przekraczającym jego siły. Widziałaś, jak 

stopniowo uraz ten wzrastał, dochodząc do szczytu wraz z upływem krwi 
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spowodowanym brakiem równowagi krążeniowej wywołanym wysiłkiem 

pokonywania siebie i opierania się ciężarowi, który Mnie przygniatał. 

Byłem i jestem Synem Boga Najwyższego. Ale byłem też Synem Człowieczym. 

Chcę, żeby te stronice oddały wyraźnie tę Moją podwójną Naturę, jednakowo 
pełną i doskonałą. 

O Moim Bóstwie dały świadectwo Moje Słowa, zawierające akcenty, które tylko 

[słowo] samego Boga może posiadać. O Moim Człowieczeństwie [zaświadczyły] 

potrzeby, uczucia, cierpienia, które wam ukazuję. Doświadczyłem ich w Moim 

ciele prawdziwego Człowieka. Przedstawiam je wam jako wzór człowieczeństwa 

i pouczam waszego ducha Moją nauką prawdziwego Boga. 

W ciągu wieków Moje najświętsze Bóstwo, jak i Moje najdoskonalsze 

Człowieczeństwo – pod ujemnym wpływem „waszego‟ niedoskonałego 

człowieczeństwa – zostały pomniejszone, zniekształcone przy ich wyjaśnianiu. 

Uczyniliście nierzeczywistym Moje Człowieczeństwo, uczyniliście je nieludzkim, 

tak jak pomniejszyliście Moją Boską Postać, zaprzeczając Jej w tak wielu 

punktach, których nie chcieliście uznać lub których nie mogliście już pojąć 
umysłami, zepsutymi wskutek wad, ateizmu, humanizmu i racjonalizmu. 

Przychodzę w tej tragicznej chwili, zwiastującej powszechne nieszczęścia. 

Przychodzę odnowić w waszym umyśle Moją podwójną postać: Boga i 

Człowieka. Chcę bowiem, byście ją poznali, jaką jest; byście ją rozpoznawali po 

tym, jak przysłoniliście ją w waszych umysłach tak wielką dozą obskurantyzmu; 

byście ją pokochali i powrócili do niej, i zostali przez nią zbawieni. Taka jest 
postać waszego Zbawcy, a kto ją pozna i pokocha – będzie zbawiony. 

W tych dniach dałem ci poznać Moje cierpienia fizyczne. One udręczyły Moją 

ludzką naturę. Dałem ci poznać Moje cierpienia duchowe, złączone, splecione, 

zespolone z cierpieniami Mojej Matki. [Nie można ich było rozdzielić,] tak jak 

nie do rozplątania są liany lasów równikowych, których nie da się rozłączyć 

przez odcięcie tylko jednej: trzeba je przeciąć jednym uderzeniem siekiery, aby 

utorować sobie drogę, uśmiercając je wspólnie. [Z Naszymi cierpieniami było] 

tak, jak jest z żyłami w jednym ciele: nie można pozbawić krwi tylko jednej [z 

nich], bo jeden i ten sam płyn je wypełnia. Może jeszcze lepiej [da się 

przedstawić zespolenie Naszych cierpień]: nie można zapobiec śmierci dziecka, 

które się formuje w łonie matki, gdy matka umiera. Krew matki bowiem jest 

życiem, ciepłem, pożywieniem. Rytmem – zharmonizowanym z drgnieniami 

matczynego serca – dociera ona poprzez wewnętrzne błony do dziecka, które 
ma się urodzić, czyniąc z niego istotę żyjącą. 

Ona, o! Ona, Moja czysta Matka, nosiła Mnie nie tylko przez dziewięć miesięcy – 

jak każda kobieta nosi owoc ludzki – lecz przez całe życie. Nasze serca były 

zjednoczone duchowymi włóknami i biły zawsze razem. Nie było przelanej 

matczynej łzy, która by nie zarysowała Mi serca swą solą. I nie było żadnej 

Mojej wewnętrznej skargi, która by nie rozbrzmiała w Niej, rozbudzając Jej 
boleść. 

Sprawia wam ból widok matki jakiegoś dziecka skazanego na śmierć przez 

nieuleczalną chorobę, lub matki dziecka skazanego na śmierć przez surowość 

ludzkiej sprawiedliwości. Pomyślcie jednak o Mojej Matce, która od chwili, gdy 

Mnie poczęła, drżała na myśl, że będę Skazańcem. Myślcie o Matce, która przed 

pierwszym pocałunkiem, złożonym na delikatnym i różowym ciałku 

Nowonarodzonego, odczuwała przyszłe rany Swego Dziecięcia. [Miejcie przed 

oczyma] Matkę, która oddałaby dziesięć, sto, tysiąc razy Swe życie, żebym nie 

stał się dorosłym Mężczyzną i nie doszedł do chwili Ofiary. Ta Matka wiedziała, 

że musi pragnąć nadejścia tej strasznej godziny, by przyjąć wolę Pana, dla Jego 
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chwały i dobra ludzkości. Nie, nie było dłuższego konania, zakończonego 

większą boleścią, niż agonia Mojej Matki. 

I nie było też większego ani pełniejszego cierpienia niż Moje. Byłem Jedno z 

Ojcem. Ukochał Mnie od wieków miłością, jaką tylko Bóg potrafi kochać. 

Upodobał Mnie sobie i znalazł we Mnie Swą Boską radość. I Ja kochałem Go, jak 

tylko Bóg może kochać, i znalazłem w zjednoczeniu z Nim Moją Boską radość. 

Niewyrażalnych relacji, które wiążą odwiecznie Ojca z Synem, nie może wam 

wytłumaczyć nawet Moje Słowo. Chociaż ono jest doskonałe, to jednak wasza 

inteligencja taka nie jest i nie potraficie zrozumieć ani poznać, kim jest Bóg, 

dopóki nie będziecie z Nim w Niebie. Tymczasem [przed zbliżającą się męką] 

czułem, z godziny na godzinę, że wzrasta surowość Ojca wobec Mnie – jak 
woda, która piętrzy się i napiera na wydmę. 

Na świadectwo dla nierozumnych ludzi – którzy nie chcieli pojąć, kim byłem – 

Ojciec podczas Mego publicznego życia trzy razy otworzył Niebo. Stało się to 

nad Jordanem, na Taborze i w Jerozolimie w przeddzień Mojej Męki. Ale uczynił 
to dla ludzi, nie dla ulżenia Mi, bo Ja byłem wtedy Wynagradzającym za grzechy. 

Wielokrotnie, Mario, Bóg daje poznać ludziom jakiegoś Swego sługę, aby nimi 

wstrząsnąć i pociągnąć za jego pośrednictwem do Siebie. To jednak dokonuje 

się także przez cierpienie tego sługi. To on płaci naprawdę, jedząc gorzki chleb 

surowości Bożej, [za] umocnienie i zbawienie braci. Czyż nie tak? Ofiary 

wynagradzające znają surowość Boga. Potem przychodzi chwała, ale dopiero 

wtedy, gdy Sprawiedliwość jest złagodzona. Ze względu na Moją miłość On daje 

Swoim ofiarom pocałunki. Jestem Jezusem, jestem Zbawicielem, który cierpiał i 

wie z własnego doświadczenia, jaki ból sprawia surowe spojrzenie Boga i 

opuszczenie przez Niego. Dlatego też nie jestem nigdy surowy i nigdy nie 
porzucam. I Ja niszczę – ale w płomieniu miłości. 

Im bardziej zbliżała się godzina zadośćuczynienia, tym mocniej czułem Moje 

oddalenie od Ojca. Coraz bardziej oddalone od Ojca Moje Człowieczeństwo czuło 

się coraz słabiej podtrzymywane Boskością Boga. I cierpiałem z tego powodu na 
wszelkie sposoby. 

Oddalenie od Boga niesie ze sobą strach, niesie ze sobą przywiązanie do życia, 

niesie ze sobą osłabienie, zmęczenie, znużenie. Im jest głębsze, tym silniejsze 

są jego następstwa. Kiedy jest całkowite, prowadzi do rozpaczy. A im bardziej 

ktoś, na mocy Bożego dekretu, doświadcza tego oddalenia – nie zasłużywszy na 

to – tym bardziej z tego powodu cierpi, bo żywy duch odczuwa odłączenie od 

Boga, jak żywe ciało odczuwa odcięcie jakiejś części. Jest bolesnym 

osłupieniem, przytłaczającym, którego nie pojmie ten, kto go nie doświadczył. 

Ja go doświadczyłem. Wszystko musiałem poznać, aby móc z powodu 

wszystkiego wstawiać się przed Ojcem w waszej obronie. Także wasze smutki. 

O, doświadczyłem tego, co znaczy: “Jestem sam. Wszyscy mnie zdradzili, 
opuścili. Nawet Ojciec, nawet Bóg mi już nie pomaga”. 

I dlatego właśnie czynię tajemnicze cuda łaski dla biednych serc, uciskanych 

przygnębieniem, i proszę Moich umiłowanych o wypicie Mojego kielicha tak 

gorzkiego doświadczenia, aby oni, ci, którzy toną w morzu rozpaczy, nie 

odrzucili krzyża, który ofiarowuję jako kotwicę zbawienia, lecz by się jej 

uchwycili, abym mógł ich doprowadzić do szczęśliwego brzegu, gdzie żyje tylko 
pokój.  

W czwartkowy wieczór tylko Ja wiedziałem, jak potrzebowałem Ojca! Duchowo 

już konałem z powodu wysiłku, bo musiałem pokonać dwie formy największego 

bólu dla człowieka: pożegnanie z ukochaną Matką i bliskość niewiernego 

przyjaciela. Były to dwie rany, które paliły Mi serce. Jedna – swoimi łzami, 
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druga – swoją nienawiścią. Byłem zmuszony łamać Mój chleb z Moim Kainem. 

Musiałem rozmawiać z nim jak z przyjacielem, aby go nie oskarżyć przed 

innymi, bo mogłem obawiać się ich gwałtowności, i aby przeszkodzić zbrodni, 

bezużytecznej zresztą, gdyż wszystko zostało już zapisane w wielkiej księdze 

życia: i Moja święta Śmierć, i samobójstwo Judasza. Nie były potrzebne inne 

zabójstwa, potępione przez Boga. Żadna inna krew, która nie byłaby Moją, nie 

miała być przelana i nie została przelana. Powróz zadusił to życie zamykając w 

nieczystym worze ciała zdrajcy jego nieczystą krew, sprzedaną szatanowi – tę 

krew, która nie miała się mieszać, spływając na ziemię, z najczystszą krwią 
Niewinnego.  

Te dwie rany już by wystarczyły, by wywołać konanie Mojego Ja. Ale byłem 

Wynagradzającym, Ofiarą, Barankiem. Baranek, zanim zostanie ofiarowany, zna 

palące piętno żelaza, zna uderzenia, zna odarcie, zna sprzedanie rzeźnikowi. 

Dopiero na końcu poznaje chłód noża, który wnika mu w gardziel, wylewa krew 

i zabija. Najpierw musi wszystko pozostawić: pastwisko, gdzie wyrósł; matkę i 

pierś, która go karmiła, ogrzewała; towarzyszy, z którymi żył. Wszystko. 
Doznałem tego wszystkiego Ja, Baranek Boży. 

Gdy Ojciec odchodził do Niebios, przyszedł szatan. Zbliżył się już na początku 

Mojej misji, aby spróbować Mnie od niej odciągnąć. Teraz powracał. To była 

jego godzina. Godzina szatańskiego sabatu. Tej nocy zebrały się na ziemi liczne 

zgraje demonów, aby doprowadzić do końca zwodzenie serc i uczynić je 

gotowymi, by jutro zażądały zabicia Chrystusa. Każdy członek Sanhedrynu 

posiadał swego [demona]. Swojego miał też Herod i swojego – Piłat. Swojego 

miał każdy poszczególny żyd, żeby domagał się na siebie Mojej Krwi. Także 

apostołowie mieli swych kusicieli u boku, którzy ich usypiali, podczas gdy Ja 
opadałem z sił. Oni ich przygotowywali do tchórzostwa. 

Spójrz na potęgę czystości. Jan, czysty, jako pierwszy ze wszystkich wyzwolił 

się ze szponów diabelskich i zaraz powrócił do swego Jezusa. Zrozumiał Go w 
Jego nie wyrażonym pragnieniu i przyprowadził do Niego Maryję. 

Judasz jednak miał [samego] Lucyfera i Ja miałem Lucyfera. On – w sercu, a Ja 

– u boku. Byliśmy dwoma głównymi postaciami tragedii, dlatego szatan 

osobiście zajął się nami. Doprowadziwszy najpierw Judasza do stanu, z którego 

nie potrafił się już wycofać, zwrócił się ku Mnie. 

Ze swą doskonałą przebiegłością, z realizmem niezrównanym przedstawił Mi 

męczarnie cielesne. Także na pustyni zaczął od ciała. Zwyciężyłem go modlitwą. 
Duch przezwyciężył lęk ciała.  

Wtedy przedstawił Mi nieużyteczność Mojej śmierci. Ukazał Mi korzyść z życia 

dla Siebie, bez zajmowania się niewdzięcznymi ludźmi: życia bogatego, 

szczęśliwego, otoczonego miłością. [Miałem] żyć dla Mojej Matki, aby nie 

zadawać Jej bólu. [Radził Mi] żyć, aby doprowadzić do Boga, poprzez długą 

działalność apostolską, bardzo wielu ludzi, którzy – jeśli teraz umrę – zaraz o 

Mnie zapomną; gdy zaś będę Nauczycielem nie przez trzy lata, lecz przez całe 

dziesięciolecia, doprowadzę do tego, że przeniknie ich Moja nauka. Jego 

aniołowie pomogą Mi zwodzić ludzi, bo przecież – czy tego nie dostrzegłem? – 

aniołowie Boży nie przyszli Mi na pomoc. Na końcu Bóg Mi wybaczy, widząc 

żniwo wierzących, których przyprowadzę do Niego. Również na pustyni [szatan] 

skłaniał Mnie do wystawiania Boga na próbę nieroztropnością. Pokonałem go 
modlitwą. Duch zapanował nad pokusą duchową.  

[Potem Kusiciel] przedstawił Mi opuszczenie przez Boga: Ojciec już Mnie nie 

kocha. Byłem obarczony grzechami świata. Budziłem w Nim odrazę. Był 

nieobecny, pozostawił Mnie samego. Wystawił Mnie na pośmiewisko dzikiego 
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tłumu i nie udzielił Mi nawet Swej Boskiej pociechy. Byłem sam, sam, sam! W 

owej chwili tylko szatan był przy Chrystusie. Bóg i ludzie byli nieobecni, bo nie 

kochali Mnie. Nienawidzili lub byli obojętni. Modliłem się, by Moją modlitwą 

zagłuszyć słowa szatana. Ale modlitwa Moja [jakby] nie wznosiła się już ku 

Bogu. Spadała na Mnie jak głazy kamienowania i przygniatała Mnie swoim 

ciężarem. Modlitwa, która dla Mnie była zawsze pieszczotą okazywaną Ojcu, 

głosem, który wstępował, któremu odpowiadała pieszczota i słowo ojcowskie, 

była teraz martwa, ciężka, wznoszona bezużytecznie w stronę zamkniętych 

Niebios. 

Poczułem wtedy gorycz pozostałości kielicha. Smak rozpaczy. Tego pragnął 

szatan. Doprowadzić Mnie do rozpaczy, by uczynić ze Mnie swego niewolnika. 

Zwyciężyłem rozpacz i pokonałem ją Moimi siłami, bo chciałem ją pokonać. 

Samym wysiłkiem Człowieka, gdyż byłem wtedy [jakby] tylko człowiekiem – 
człowiekiem, któremu Bóg już nie pomaga.  

Kiedy Bóg pomaga, łatwo jest unieść świat i trzymać go jak dziecięcą zabawkę. 

Ale gdy Bóg nie pomaga, nawet ciężar kwiatu wywołuje zmęczenie. 

Zwyciężyłem rozpacz i jej sprawcę – szatana, by służyć Bogu i wam, by dać 

wam Życie. Ale zaznałem śmierci. Nie [tylko] śmierci fizycznej ukrzyżowanego – 

była ona mniej okrutna – ale Śmierci całkowitej i świadomej walczącego, który 

upada po odniesionym zwycięstwie, ze zranionym sercem, a krew tryska 

gwałtownie z nadludzkiego wysiłku. Wtedy wystąpił u Mnie krwawy pot. 
Pociłem się krwią, chcąc być wiernym woli Bożej.  

Oto dlaczego anioł Mojej boleści ukazał Mi nadzieję wszystkich zbawionych 

dzięki Mojej ofierze – jako lekarstwo na Moje konanie. Wasze imiona! Każde 

stało się dla Mnie kroplą leku wprowadzonego do Moich żył, aby im przywrócić 

pulsowanie i działanie. Każde [imię] stało się dla Mnie życiem, które powraca, 

światłem, które powraca, siłą, która powraca. W tych nieludzkich torturach – by 

nie krzyczeć z boleści jako Człowiek, by nie stracić ufności w Bogu, nie mówić, 

że jest zbyt surowy i niesprawiedliwy dla Swej Ofiary – powtarzałem wasze 

imiona, widziałem was. Odtąd błogosławiłem was. Odtąd nosiłem was w Moim 

Sercu. A kiedy nadeszła godzina waszego przebywania na Ziemi, wychyliłem się 

z Niebios, aby towarzyszyć waszemu przyjściu. Radowała Mnie myśl, że nowy 

kwiat miłości narodził się na świecie i że będzie żył dla Mnie. 

O, Moi błogosławieni! Pociecho umierającego Chrystusa! Moja Matka, Uczeń i 

pobożne niewiasty otaczały Mnie, gdy umierałem. Ale i wy tam byliście. Moje 

konające oczy widziały udręczone oblicze Mojej Matki i wasze miłujące twarze. I 

tak się zamknęły – szczęśliwe, że się zamknęły dla zbawienia was, którzy 
jesteście warci Ofiary Boga.» 

5. «NIE ZASTANAWIACIE SIĘ NIGDY NAD TYM, ILE MNIE KOSZTOWALIŚCIE» 

Napisane 16 lutego 1944. A, 1849-1854 

Jezus mówi: 

«Znasz już wszystkie cierpienia, które poprzedziły Moją właściwą Mękę. Teraz 

dam ci poznać boleści Mojej rozpoczętej Męki, te cierpienia, które bardziej 

poruszają wasze umysły, kiedy je rozważacie. Jednak zbyt mało nad nimi 

rozmyślacie. Nie zastanawiacie się nad tym, ile Mnie kosztowaliście i z jakich 
udręk powstało wasze zbawienie. 

Lamentujecie nad skaleczeniem, nad uderzeniem się, nad bólem głowy, a nie 

rozmyślacie nad tym, że Ja cały byłem jedną raną; że Rany te były zatrute 

wieloma rzeczami; że nawet różne przedmioty służyły do zadawania bólu ich 
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Stwórcy, bo torturowały one już udręczonego Boga - Syna, bez szacunku wobec 

Tego, który – jako Ojciec Stworzeń – je ukształtował.  

Ale te rzeczy nie były winne. Ciągle i zawsze winien był człowiek. Winien od 

dnia, w którym usłuchał szatana w Raju ziemskim. Do tej chwili te rzeczy 

stworzone dla człowieka – stworzenia wybranego – nie posiadały ani cierni, ani 

trucizny, ani okrucieństwa. Bóg uczynił królem tego człowieka, stworzonego na 

Swój obraz i podobieństwo, i w Swojej ojcowskiej miłości nie chciał, by rzeczy 

[przez Niego stworzone] mogły stanowić zasadzkę dla człowieka. To szatan 

zastawił tę pułapkę. Najpierw w sercu ludzkim. [Za jego to sprawą] zrodziły się 
dla człowieka, jako kara za grzech, udręki i ciernie. 

I oto Ja, Człowiek, musiałem cierpieć z powodu rzeczy i od rzeczy, a nie tylko od 

ludzi. Ludzie obrzucili Mnie zniewagami i znęcali się, rzeczy zaś służyły im za 
broń. 

Ta ręka – którą Bóg dał człowiekowi, by go odróżnić od zwierząt, ręka, którą 

Bóg nauczył człowieka się posługiwać, ręka, którą Bóg utworzył jako poddaną 

rozumowi, czyniąc ją wykonawczynią rozkazów umysłu, ta część was, tak 

doskonała, która powinna mieć tylko pieszczoty dla Syna Bożego, od którego 

otrzymała jedynie pieszczoty i uzdrowienie, jeśli była chora – zbuntowała się 

przeciw Synowi Bożemu i spoliczkowała Go. Zadawała Mu ciosy, uzbroiła się w 

bicze, zrobiła kleszcze, by wyrywać włosy i brodę, oraz młotek, aby wbijać 
gwoździe.  

Nogi człowieka – które powinny były jedynie biec szybko, by uczcić Syna Bożego 

– pośpieszyły, ażeby [człowiek mógł] Mnie schwytać, popychać i wlec drogami 

do Moich katów; aby [mógł] Mnie kopać w sposób niedozwolony nawet wobec 
upartego osła.  

Usta człowieka – które miały posługiwać się słowem, słowem będącym darem 

udzielonym jedynie człowiekowi, [stawiającym] go ponad wszelkie stworzone 

zwierzęta, aby uwielbiał i błogosławił Syna Bożego – napełniły się 
bluźnierstwami i kłamstwami, pluły nimi wraz ze śliną na Moją Osobę. 

Umysł człowieka, świadczący o jego niebiańskim pochodzeniu, wyczerpał sam 

siebie na wymyślaniu mąk niezwykle okrutnych. Człowiek, cały człowiek, 
używał całego siebie – wszystkiego, co go stanowi – by dręczyć Syna Bożego.  

I przywołał ziemię, w każdej jej postaci, na pomoc do zadawania tortur. 

Kamienie z potoku uczynił pociskami dla zranienia Mnie. Z gałęzi roślin zrobił 

kije, żeby Mnie bić; z poskręcanych konopi – powróz, żeby wlec Mnie, rozcinając 

Mi ciało; z cierni – koronę palącą dotkliwie Moją wyczerpaną głowę; z rud 

[metali] – straszliwy bicz; z trzciny – narzędzie do torturowania; z kamieni 

przydrożnych – zasadzkę dla chwiejących się nóg Tego, który konając wspina 
się, by umrzeć na krzyżu.  

A z przedmiotami ziemskimi połączyły się rzeczy niebieskie. Chłód poranka 

[dręczył] Moje ciało, już wyczerpane konaniem w Ogrodzie. Wiatr jątrzył Moje 

rany. Słońce zwiększało silne pragnienie i gorączkę, przyciągało owady i kurz, 

który zasypywał zmęczone oczy, a uwięzione ręce nie mogły ich osłonić. 

Do rzeczy niebieskich dołączyły się włókna, dane człowiekowi dla okrycia jego 

nagości; skóra, która stała się biczem; wełna szaty, która się przyklejała do ran 

otwartych po biczowaniu i sprawiała udrękę przez ocieranie i rozdzieranie przy 
każdym ruchu.  

Wszystko, wszystko, wszystko służyło dręczeniu Syna Bożego. Wszystkie rzeczy 

stały się nieprzyjazne dla Tego, dla którego wszystko zostało stworzone – w 
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godzinie, gdy stał się Hostią ofiarowaną Bogu. Żadna rzecz, Mario, nie 

przyniosła pociechy twemu Jezusowi. Wszystko, co istnieje, jak wściekłe żmije 
zaczęło gryźć ciało i zwiększać cierpienie.  

O tym powinniście myśleć, kiedy cierpicie. A porównując wasze niedoskonałości 

z Moją doskonałością i Mój ból z waszym, [powinniście] uznać, że Ojciec 

okazuje wam miłość, a Mnie nie okazywał jej w owej godzinie. Powinniście więc 

ze wszystkich sił Go pokochać, tak jak Ja Go kochałem pomimo Jego 

surowości.» 

6. POŻEGNANIE Z ŁAZARZEM  

Napisane 2 marca 1945. A,11378-11402  

Jezus przebywa w Betanii. Jest wieczór, spokojny kwietniowy wieczór. Przez 

duże okna w sali jadalnej widać ogród Łazarza, cały w kwiatach. Dalej – sad 

niby obłok z delikatnych płatków. Wiatr łagodnie porusza zasłonami 

rozwieszonymi w drzwiach i sprawia, że drży światło świecznika pośrodku 

pomieszczenia. Ze spokojnym powiewem wieczornego wiatru wnika zapach 

świeżej zieleni, słodycz i gorycz kwitnących drzew owocowych, róż i innych 

kwiatów. Zlewa się z silnym zapachem tuberozy, konwalii i jaśminu, zmieszanej 

w wyjątkowej esencji, pozostającej jeszcze z balsamu, którym Maria z Magdali 

namaściła swego Jezusa. Jego włosy są nadal ciemniejsze z powodu tego 

namaszczenia. W sali znajduje się jeszcze Szymon, Piotr, Mateusz i Bartłomiej. 
Innych nie ma. Może wyszli dla wypełnienia swoich zadań. 

Jezus wstał od stołu i patrzy na pergaminowy rulon, który podał Mu Łazarz. 

Maria z Magdali kręci się po sali... jak motyl przyciągany przez światło. Potrafi 

jedynie krążyć wokół swego Jezusa. Marta nadzoruje sługi. Zdejmują kosztowne 

obrusy rozłożone na stole.  

Jezus kładzie rulon na wysokim kredensie, inkrustowanym kością słoniową, 

odbijającą się od czerni drewna i błyszczącą. Mówi: 

«Łazarzu, wyjdźmy na zewnątrz. Muszę z tobą porozmawiać.» 

«Już, Panie.» – Łazarz wstaje ze swego krzesła blisko okna. Idzie za Jezusem 

do ogrodu, w którym ostatnie światła dnia mieszają się z pierwszymi 
promieniami wspaniałego blasku księżyca. 

Jezus idzie kierując się poza ogród, do miejsca, w którym znajduje się grób. Był 

to grób Łazarza, a teraz wygląda jak wielka różana rama, cała w kwiatach, 

wokół pustego otworu. Wysoko, na lekko pochylonej skale, jest wyryty napis: 

“Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” Jezus staje tam. Nie widać już domu ukrytego w 
drzewach i krzewach. Panuje całkowita cisza i są zupełnie sami. 

«Łazarzu, Mój przyjacielu – odzywa się Jezus, stojąc naprzeciw Swego 

przyjaciela i patrząc na niego z cieniem uśmiechu na twarzy, wychudzonej i 
bledszej niż zwykle – Łazarzu, Mój przyjacielu, czy wiesz, kim jestem?» 

«Ty? Ależ jesteś Jezusem z Nazaretu, moim słodkim Jezusem, moim świętym 

Jezusem, moim potężnym Jezusem!» 

«To dla ciebie. A kim jestem dla świata?» 

«Ty jesteś Mesjaszem Izraela.» 

«A jeszcze?» 
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«Ty jesteś Obiecanym, Oczekiwanym... Ale dlaczego pytasz mnie o to? Czyżbyś 

wątpił w moją wiarę?» 

«Nie, Łazarzu. Ale chcę ci powierzyć pewną prawdę. Nikt – z wyjątkiem Mojej 

Matki i jednego z Moich [apostołów] – jej nie zna. Moja Matka – bo Ona zna 

wszystko. Jeden [z Moich] – gdyż ma w tym współudział. Pozostałym 

przekazywałem ją w ciągu tych trzech lat, w czasie których są ze Mną, wiele, 

wiele razy. Ale ich miłość działała jak środek usuwający wszelki smutek, jak 

osłona przed głoszoną prawdą. Nie mogli wszystkiego pojąć... I dobrze, że nie 

zrozumieli. W przeciwnym razie, aby przeszkodzić jednej zbrodni, popełniliby 

drugą. A to niepotrzebne. Bo jeśli coś musi się wydarzyć, stanie się, pomimo 

jakichkolwiek zabójstw. Tobie jednak chcę to powiedzieć.» 

«Czyżbyś sądził, że kocham Cię mniej od nich? O jakiej zbrodni mówisz? Jaka 

zbrodnia musi się wydarzyć? Powiedz, w imię Boga!» – Łazarz jest wzburzony.  

«Powiem, tak. Nie wątpię w twoją miłość. Do tego stopnia w nią nie wątpię, że 

powierzam jej i przekazuję Moją wolę...» 

«O, Jezu mój! Ależ to robi ten, kto jest bliski śmierci! Ja to zrobiłem, gdy 

pojąłem, że Ty nie przychodzisz, a ja muszę umrzeć...» 

«I Ja muszę umrzeć.» 

«Nieeee!» – Łazarz wydaje głośny jęk.  

«Nie krzycz. Niech nikt nie słyszy. Muszę porozmawiać tylko z tobą. Łazarzu, 

przyjacielu Mój, czy wiesz, co się dzieje w tej chwili, gdy jesteś przy Mnie, w 

przyjaźni wiernej, którą Mi ofiarowałeś od pierwszej chwili i która nigdy się nie 

zmieniła z żadnego powodu? Pewien człowiek, razem z innymi ludźmi, właśnie 

umawia się o cenę za Baranka. Czy wiesz, jak się nazywa ten Baranek? Jego 
imię to: Jezus z Nazaretu.» 

«Nieee! To prawda, że są nieprzyjaciele. Ale nikt nie może Cię sprzedać! Kto? 

Któż to jest?» 

«To jeden z Moich. Nie może nim być nikt inny jak jeden z tych, których 

najbardziej rozczarowałem, a który, zmęczony oczekiwaniem, pragnie wyzwolić 

się od Tego, który teraz stanowi dla niego tylko osobiste zagrożenie. Uważa, że 

odzyska szacunek – tak mu się wydaje – u wielkich tego świata. Tymczasem 

wzgardzi nim świat dobrych, a nawet – przestępców. Zmęczył się Mną, 

oczekując tego, co wszelkimi środkami usiłował osiągnąć: wielkość ludzką. 

Starał się o nią najpierw w Świątyni, następnie myślał, że zdobędzie ją wraz z 

Królem Izraela, a teraz znowu szuka jej w Świątyni i u Rzymian... Ma nadzieję... 

Ale Rzym, który potrafi wynagradzać swe wierne sługi.... umie zdeptać [butem] 

pogardy nikczemnych donosicieli. On jest zmęczony Mną, oczekiwaniem, 

brzemieniem... którym jest bycie dobrym. Dla złego człowieka bycie lub 

konieczność udawania, że jest się dobrym staje się brzemieniem o 

przygniatającym ciężarze. Można go wytrzymywać przez jakiś czas... a potem... 

już dłużej nie można... i człowiek wyzwala się od niego, aby stać się wolnym. 

Wolnym? Tak uważają źli. Tak i on sądzi. Nie jest to jednak wolność. 

Przynależność do Boga jest wolnością. Być przeciwko Bogu to zniewolenie 

pętami i łańcuchami, kulami i uderzeniami bata, jakiego żaden galernik przy 

wiosłach, jakiego żaden niewolnik przy budowach nie doznaje pod batem 
dozorcy więziennego.» 

«Kto to? Powiedz mi. Kto to jest?» 

«To niepotrzebne.» 
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«Ależ tak... Ach!... To może być tylko on... człowiek, który zawsze był plamą w 

Twoim zastępie, człowiek, który przed chwilą obraził moją siostrę. To Judasz z 
Kariotu!» 

«Nie. To szatan. [por. J 6,70-71; 13,27] Bóg przyjął ciało we Mnie, Jezusie. 

Szatan przyjął ciało w nim, w Judaszu z Kariotu. Kiedyś... pewnego odległego 

dnia... tu w tym ogrodzie pocieszyłem w płaczu i wybaczyłem pewnemu 

duchowi, który wpadł w błoto. Powiedziałem, że opętanie jest zarażeniem przez 

szatana, który wszczepia swe soki w jakiś byt i go wynaturza. Powiedziałem, że 

jest to małżeństwo ducha z szatanem i ze zwierzęcością. Ale zawładnięcie jest 

czymś małym w porównaniu z wcieleniem. Mnie posiądą Moi święci i Ja ich 

posiądę. Ale tylko w Jezusie Chrystusie jest Bóg, taki jaki jest w Niebie, gdyż Ja 

jestem Bogiem, który stał się Ciałem. Tylko jedno jest Boskie Wcielenie. Tak też 

w jednym tylko będzie szatan, Lucyfer, tak jak jest w swoim królestwie, bo 

jedynie w zabójcy Syna Bożego jest szatan wcielony. Podczas gdy Ja z tobą 

rozmawiam, on stoi teraz przed Sanhedrynem i rozprawia, i zobowiązuje się 

[pomóc] w Moim zabójstwie. Ale to nie on, to szatan. Teraz posłuchaj, Łazarzu, 

wierny przyjacielu. Proszę cię o sprawienie Mi pewnej radości. Nigdy Mi niczego 

nie odmówiłeś. Twoja miłość była bardzo wielka i – nie uchybiając nigdy 

szacunkowi – była zawsze aktywna u Mego boku, poprzez tysiące form pomocy, 

poprzez jakże przezorne formy pomocy i mądre rady. Zawsze je przyjmowałem, 
bo widziałem w twoim sercu prawdziwe pragnienie Mojego dobra.» 

«O, Panie mój! Było to moją radością zajmować się Tobą! Co teraz zrobię, gdy 

nie będę już musiał troszczyć się o Ciebie, mój Nauczycielu i Panie? Za mało, 

zbyt mało pozwoliłeś Mi zrobić! Moje zobowiązanie wobec Ciebie – który 

przywróciłeś Marię mojej miłości i czci, a mnie życiu – jest takie, że... O, 

dlaczego przywróciłeś mnie do życia, aby kazać mi przeżywać tę godzinę? Już 

całą grozę śmierci i cały niepokój ducha kuszonego strachem przez szatana w 

chwili stawiania się przed Sędzią Odwiecznym przeszedłem, a była to 

ciemność... Co Ci jest, Jezu? Dlaczego drżysz i stajesz się jeszcze bledszy, niż 

byłeś? Twoje oblicze jest bledsze od tej śnieżnej róży, która usycha w świetle 
księżyca. O, Nauczycielu! Wydaje się, że krew i życie Cię opuszcza...» 

«Istotnie jestem jak ktoś, kto umiera z powodu otwartych żył. Cała Jerozolima 

– a chcę przez to powiedzieć: wszyscy nieprzyjaciele należący do potężnych 

Izraela – napada na Mnie ze spragnionymi paszczami i wysysa Mi życie i krew. 

Chcą doprowadzić do milczenia Głos, który przez trzy lata niepokoił ich, chociaż 

ich kochał... bo każde Moje słowo, choć było słowem miłości, było wstrząsem, 

który domagał się przebudzenia ich dusz. Oni jednak nie chcieli słuchać tej 

duszy – swojej duszy – którą skrępowali przy pomocy potrójnej zmysłowości. I 

nie tylko wielcy... Cała, cała Jerozolima zawzięła się właśnie na Niewinnego i 

chce Jego śmierci... A z Jerozolimą – Judea... a z Judeą – Perea, Idumea, 

Dekapol, Galilea, Syrofenicja... cały, cały Izrael zgromadził się w Syjonie na 

“Przejście” Chrystusa z życia do śmierci... Łazarzu, ty który umarłeś i zostałeś 

wskrzeszony, powiedz Mi: co znaczy umrzeć? Czego doświadczyłeś? Co sobie 
przypominasz?» 

«Umrzeć?... Nie pamiętam dokładnie, co to było. Po wielkim cierpieniu 

następuje wielka niemoc... Wydawało mi się, że już więcej nie cierpię i 

zapadłem w wielki sen... Światło i odgłosy stawały się coraz słabsze i coraz 

bardziej odległe... Siostry i Maksymin mówią, że wydawałem im się bardzo 
cierpieć... nie pamiętam jednak tego...» 

«Tak. Litość Ojca przytępia umierającym wrażliwość intelektualną. Cierpią 

jedynie w ciele, które jest tym, co ma zostać oczyszczone przez ten przedsionek 
czyśćca, którym jest agonia. Ale Ja... A ze śmierci co pamiętasz?» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-06.htm#70
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-13.htm#27
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«Nic, Nauczycielu. Mam ciemną przestrzeń w duchu... pusty obszar... Mam 

wyrwę w moim życiu, której nie potrafię wypełnić. Nie mam wspomnień. 

Gdybym popatrzył do wnętrza tej czarnej dziury, która trzymała mnie przez 

cztery dni – choć była to noc, a ja w niej byłem cieniem – nie zobaczyłbym [nic], 

lecz odczułbym wilgotny chłód, wychodzący z jej czeluści i wionący mi w twarz. 

Tak, to jedyne odczucie. Kiedy myślę o tych czterech dniach... nie mam nic. Nic. 
Nawet słowa.» 

«Tak. Ci, którzy powracają, nie mogą mówić... Tajemnica odsłania się 

stopniowo przed tym, który tam wchodzi. Ale Ja, Łazarzu, Ja wiem, co 

wycierpię. Wiem, co wycierpię z pełną świadomością. Nie będzie żadnego 

złagodzenia przez napój ani przez niemoc, dzięki czemu mniej straszna byłaby 

dla Mnie agonia. Będę odczuwał Moją śmierć. Już ją odczuwam. Już umieram, 

Łazarzu. Jak chory na nieuleczalną chorobę ustawicznie umierałem w ciągu tych 

trzydziestu lat. I umieranie coraz bardziej się przyśpieszało, w miarę jak czas 

zbliżał Mnie do tej godziny. Najpierw umieraniem była wiedza o tym, że 

narodziłem się po to, aby być Odkupicielem. Potem umieraniem było to, że 

spotykałem się ze zwalczaniem, oskarżeniami, drwiną, prześladowaniem, 

przeszkodami... Co za zmęczenie! Następnie... umieraniem było posiadanie u 

boku, coraz bliżej – aż wreszcie przyczepionego do Mnie jak ośmiornica do 

rozbitka – tego, który jest Moim Zdrajcą. Co za obrzydzenie! Teraz umieram w 
udręce, gdyż będę musiał się pożegnać z najdroższymi przyjaciółmi i z Matką...» 

«O, Nauczycielu! Płaczesz?! Wiem, że płakałeś przed moim grobem, gdyż mnie 

kochałeś. Ale teraz... Znowu płaczesz. Cały jesteś zimny... Ręce masz zimne jak 
ktoś umarły... Cierpisz... Tak bardzo cierpisz!...» 

«Jestem Człowiekiem, Łazarzu. Nie tylko Bogiem. Mam ludzką wrażliwość i 

uczucia. I dusza Mi się napełnia udręką, gdy myślę o Matce... Powiadam ci, 

potworne stało się Moje udręczenie znoszenia bliskości Zdrajcy, szatańskiej 

nienawiści całego świata, głuchoty tych, którzy – jeśli nawet nie nienawidzą – 

to przecież nie potrafią kochać aktywnie... Kochać aktywnie to dążyć do tego, 

aby stać się takim, jakim chce mieć kogoś ukochana osoba i jak ona naucza... A 

tymczasem tutaj!... Tak, wielu Mnie kocha... Ale pozostali “sobą”. Nie przyjęli 

nowego “ja” z miłości do Mnie. Czy wiesz, kto potrafił pośród Moich najbliższych 

przemienić Swą naturę, aby stać się “Chrystusowym”, takim jakim Chrystus 

pragnie? Jedna istota: twoja siostra Maria. Ona odeszła od całkowitego 

zezwierzęcenia i zepsucia, aby dojść do duchowości anielskiej. A to jedynie 
dzięki sile miłości.» 

«Ty ją wyzwoliłeś.» 

«Wszystkich ocaliłem przez słowo. Ale tylko ona przemieniła się całkowicie 

dzięki działaniu miłości. Powiedziałem: tak straszliwe jest Moje cierpienie z 

powodu tego wszystkiego, że tęsknię jedynie za tym, by wszystko się dokonało. 

Moje siły uginają się... Krzyż będzie mniej uciążliwy niż ta udręka ducha i 
uczucia...» 

«Krzyż?! Nieee! O, nie! Jest zbyt okrutny! Jest zbyt hańbiący! Nie!»  

Łazarz – który trzymał od jakiegoś czasu lodowate ręce Jezusa, stojąc przez 

swoim Nauczycielem – pozostawia Go i osuwa się na kamienną ławę, znajdującą 

się blisko Pana. Zakrywa oblicze rękami i rozpaczliwie płacze. Jezus zbliża się 

do niego. Kładzie mu rękę na plecach wstrząsanych od płaczu i mówi:  

«I cóż? Czyż Ja, który umieram, mam pocieszać ciebie, który żyjesz? 

Przyjacielu, potrzebuję sił i pomocy. Proszę cię o to. Tylko ty możesz Mi tego 

udzielić. Inni... Lepiej... żeby nic nie wiedzieli. Bo gdyby wiedzieli... Popłynęłaby 

krew. A Ja nie chcę, by baranki stały się wilkami, nawet z miłości do 
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Niewinnego. Matka... O, co za przeszywający ból, kiedy o Niej mówię!... Matka 

przeżywa tak wielki niepokój! Także Ona jest wyczerpaną umierającą... To już 

trzydzieści trzy lata jak i Ona umiera, a teraz jest jedną raną, jako ofiara 

straszliwej męczarni. Zapewniam cię, toczyłem walkę między umysłem i 

sercem, między [uczuciem] miłości i rozumem, aby zadecydować, czy będzie 

słuszne oddalić Ją, odesłać Ją do Jej domu, gdzie ciągle śni o tej Miłości, która 

uczyniła Ją Matką, kosztuje smaku Jej płomiennego pocałunku, drży w ekstazie 

tego wspomnienia i oczyma duszy ciągle dostrzega powiew powietrza 

uderzonego i poruszonego łuną anielską. Do Galilei wiadomość o Mojej Śmierci 

doszłaby prawie w chwili, gdy mógłbym powiedzieć Jej: “Mamo, jestem 

Zwycięzcą!” Ale nie potrafię, nie, nie mogę tego uczynić. Biedny Jezus, 

obarczony grzechami świata potrzebuje umocnienia. I Matka Mi go udzieli. 

Jeszcze bardziej biedny świat potrzebuje dwóch Ofiar. Mężczyzna bowiem 

zgrzeszył wraz z niewiastą, Niewiasta więc powinna przyczynić się do 

odkupienia, kiedy Mężczyzna dokonuje Odkupienia. Ale dopóki ta godzina nie 

wybije, daję Matce uspokajający uśmiech... Ona drży... Wie. Przeczuwa zbliżanie 

się Udręki. Wiem to. Odsuwa to przez naturalny wstręt i z powodu świętej 

miłości, tak jak i we Mnie Śmierć budzi odrazę, bo jestem “Żywym”, który musi 

umrzeć. Ale biada, gdyby wiedziała, że za pięć dni... Nie dotrwałaby żywa do tej 

godziny, a Ja chcę Ją żywą, aby z Jej warg zaczerpnąć siły, tak jak wyssałem 

życie z Jej piersi. Także Bóg chce, aby była na Mojej Kalwarii, aby zmieszać 

wodę dziewiczych łez z winem Boskiej Krwi, dla sprawowania pierwszej Mszy. 

Czy wiesz, czym będzie Msza? Nie wiesz. Nie możesz wiedzieć. Będzie Moją 

śmiercią utrwaloną na zawsze dla rodzaju ludzkiego, żyjącego lub 

przeżywającego męki. Nie płacz, Łazarzu. Ona jest mocna. Nie płacze. Płakała 

przez całe Swoje matczyne życie. Teraz już nie płacze. Ukrzyżowała uśmiech na 

Swoim obliczu... Czy widziałeś, jakie stało się Jej oblicze w ostatnim czasie? 

Ukrzyżowała uśmiech na Swojej twarzy, aby Mnie wzmocnić. Proszę cię, 

naśladuj Moją Matkę. Nie potrafiłem już dłużej zachowywać dla siebie Mojej 

tajemnicy. Patrzyłem dokoła, szukając przyjaciela szczerego i pewnego. 

Spotkałem twoje wierne spojrzenie. Rzekłem: “[Powierzę ją] Łazarzowi”. Ja, 

kiedy miałeś kamień na sercu, szanowałem twą tajemnicę i broniłem jej nawet 

przed naturalną ciekawością serca. Proszę cię o taki sam szacunek wobec Mojej 

tajemnicy. Potem... po Mojej śmierci powiesz o niej. Przekażesz tę rozmowę. 

Aby stało się wiadome, że Jezus szedł świadomie na śmierć i nie były Mu tajne 

żadne łączące się z nią udręki: to co dotyczyło osób i Jego losu. Aby wiedziano, 

że chociaż jeszcze mógł się ocalić, nie chciał tego, bo Jego miłość do ludzi 

pragnęła gorąco tylko dopełnić ofiary dla nich.» 

«O, ocal Siebie, Nauczycielu! Ocal się! Mogę Ci ułatwić ucieczkę jeszcze tej 

nocy. Niegdyś uciekłeś przecież do Egiptu. Uciekaj i teraz. Chodź! Weźmiemy ze 

sobą Maryję, siostry i pójdziemy. Żadne z moich bogactw nie wiąże mnie, wiedz 
o tym. Bogactwem moim, Marii i Marty jesteś Ty. Chodźmy.» 

«Łazarzu, wtedy uciekłem, bo nie nadeszła jeszcze godzina. Teraz jest godzina. 

Pozostaję więc.» 

«Zatem pójdę z Tobą, nie zostawię Cię.» 

«Nie. Ty tu zostań. Temu, kto jest w odległości drogi szabatowej, wolno spożyć 

baranka w swoim domu. Zatem, jak zawsze, spożyjesz swego baranka. Jednak 

pozwól, by poszły ze Mną twoje siostry... Ze względu na Mamę... O, cóż 

skrywały przed Tobą, o Męczennico, róże Boskiej miłości! Otchłań! Otchłań! Z 

niej wychodzą teraz i rzucają się na Ciebie płomienie Nienawiści, by kąsać 

Twoje Serce! Siostry... tak. Są mocne i aktywne... a Mama, pochylona nad Moimi 

zwłokami, będzie istotą konającą. Jan nie wystarczy... Jan jest miłością. Ale jest 

jeszcze niedojrzały. O, dojrzeje i stanie się mężczyzną w udręce tych przyszłych 
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dni. Ale Niewiasta potrzebuje niewiast w Swoich straszliwych ranach. Dasz Mi 

je?» 

«Wszystko, wszystko zawsze Ci dawałem z radością. Bolało mnie tylko to, że 

chciałeś tak mało!...» 

«Zauważ, że od nikogo innego nie przyjąłem tyle, ile od przyjaciół z Betanii. To 

było też jednym z zarzutów, który wiele razy Mi postawiono. Ale Ja, Człowiek, 

znajdowałem tu, pośród was, tyle pociech we wszystkich Moich ludzkich 

goryczach. W Nazarecie był Bóg, który radował się przy Jedynej rozkoszy Bożej. 

Tu był Człowiek. Przed śmiercią dziękuję ci, przyjacielu wierny, pełen miłości, 

szlachetny, troskliwy, powściągliwy, mądry, dyskretny i prawy. Dziękuję ci za 
wszystko. Mój Ojciec później da ci nagrodę...» 

«Wszystko już otrzymałem wraz z Twoją miłością i z ocaleniem mojej Marii.» 

«O, nie! Wiele jeszcze musisz otrzymać. I otrzymasz. Posłuchaj. Nie popadaj w 

przygnębienie. Daj Mi swój rozum, abym mógł ci powiedzieć to, o co chcę cię 

jeszcze poprosić. Pozostaniesz tu i będziesz czekał...» 

«Nie, co to, to nie. Dlaczego Maria i Marta, a ja – nie?» 

«Bo nie chcę, abyś uległ zepsuciu jak wszyscy mężczyźni. Jerozolima w 

przyszłych dniach zostanie zepsuta tak, jak psuje się powietrze wokół gnijącej 

padliny, która niespodziewanie umarła, zgnieciona piętą jakiegoś przechodnia. 

[To powietrze] jest skażone i zakażające. Wyziewy tej padliny doprowadzą do 

szaleństwa nawet mniej okrutnych, nawet samych Moich uczniów. Uciekną. I 

dokąd się udadzą w przerażeniu? Do Łazarza. Ileż razy w ciągu tych trzech lat 

przychodzili, aby szukać chleba, posłania, obrony, schronienia i Nauczyciela!... 

Teraz powrócą. Jak owce rozproszone przez wilka, który porwał pasterza, 

pobiegną do owczarni. Zgromadź je. Dodaj im odwagi. Powiedz im, że im 

przebaczam. Powierzam ci Moje przebaczenie dla nich. Nie zaznają pokoju 

dlatego, że uciekną. Powiedz im, żeby nie popadali w jeszcze większy grzech z 
powodu braku wiary w Moje przebaczenie.» 

«Wszyscy uciekną?» 

«Wszyscy z wyjątkiem Jana.»  

«Nauczycielu... [Chyba] nie poprosisz mnie o przyjęcie Judasza? Każ mi umrzeć 

w mękach, ale nie wymagaj tego ode mnie. Wiele razy moja ręka drżała na 

mieczu, żądna zabicia hańby mojej rodziny. Ale nie zrobiłem tego nigdy, bo nie 

jestem gwałtowny. Byłem tylko do tego kuszony. Ale zapewniam Cię, że gdy 
zobaczę Judasza, poderżnę mu gardło jak kozłowi ofiarnemu.» 

«Nie zobaczysz go nigdy więcej. Zapewniam cię.» 

«Ucieknie? Nie szkodzi. Powiedziałem: “Jeśli go zobaczę.” Teraz mówię: Pójdę 

za nim, nawet na kraj świata, i zabiję go.» 

«Nie powinieneś tego pragnąć.» 

«Zrobię to.» 

«Nie zrobisz tego, bo tam, gdzie on będzie, ty nie będziesz mógł pójść.» 

«Do Sanhedrynu? Do Miejsca Świętego? I tam go dopadnę i zabiję.» 

«Nie tam będzie.» 
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«U Heroda? Zostanę zabity, ale najpierw jego zabiję.»  

«Będzie u szatana. A ty nigdy nie będziesz u szatana. Odrzuć natychmiast tę 

zbrodniczą myśl, bo inaczej cię zostawię.» 

«O, och!... Ale... Tak, dla Ciebie... O, Nauczycielu! Nauczycielu! Nauczycielu!» 

«Tak, twój Nauczyciel... Przyjmiesz uczniów, dodasz im otuchy. Umocnisz ich, 

aby odzyskali pokój. Ja jestem Pokojem. I także potem... Potem im pomożesz. 

Betania będzie zawsze Betanią, dopóki Nienawiść nie wedrze się do tego 

ogniska miłości – w przekonaniu, że rozproszyła jego płomienie. Tymczasem 

rozszerzy je tylko, aby zapalił się cały świat. Błogosławię cię, Łazarzu, za 
wszystko, co uczyniłeś, i za wszystko, co zrobisz.» 

«Nic, nic. Wyrwałeś mnie śmierci, a nie pozwalasz mi Cię bronić. Czegóż więc 

dokonałem?» 

«Dałeś Mi swe domy. Widzisz? Tak miało być: pierwsze mieszkanie w Syjonie – 

na ziemi należącej do ciebie. Ostatnie – także w jednym z nich. Tak było 

postanowione, że będę twoim Gościem. Ale przed śmiercią nie potrafiłbyś Mnie 

obronić. Zapytałem cię na początku tej rozmowy: “Wiesz, kim jestem?” Teraz Ja 

odpowiadam: “Jestem Odkupicielem”. Odkupiciel musi złożyć ofiarę aż do 

ostatecznego wyniszczenia. Uwierz w to więc. Ten, który wstąpi na krzyż i 

będzie wystawiony na spojrzenia i na szyderstwa świata, nie będzie żywym, 

lecz umarłym. Ja już umarłem, zabity wcześniej raczej przez brak miłości niż z 

powodu tortur. I jeszcze coś, przyjacielu. Jutro o świcie idę do Jerozolimy. I 

dowiesz się, że Syjon oklaskiwał jak zwycięzcę Mnie, swego łagodnego Króla, 

który wjedzie do niego siedząc na oślęciu. Niech cię nie zmyli ten tryumf i niech 

cię nie skłania do przekonania, że Mądrość, która do ciebie mówi, nie miała 

rozeznania w ten spokojny wieczór. Szybciej niż gwiazda spadająca, która 

znaczy niebo i znika w nieznanych przestworzach, rozproszy się poparcie ludu, 

a za pięć wieczorów, o tej samej godzinie, zacznie się dla Mnie udręka. 

Rozpocznie się od obłudnego pocałunku, który otworzy usta – te, które jutro 

będą wołać „hosanna‟ – aby stały się chórem okropnych bluźnierstw i dzikich 
głosów potępienia.  

Tak, będziesz go wreszcie mieć – o miasto Syjonie, o ludu Izraelski – Baranka 

paschalnego! Będziesz go mieć w tym bardzo bliskim obrzędzie. Oto On. Jest 

Ofiarą przygotowaną od wieków. Miłość Go zrodziła, przygotowując sobie za 

małżeńskie łoże łono, w którym nie było zmazy. I Miłość Go spala. Tak. Jest 

Ofiarą świadomą. Nie jest jak baranek, który wtedy – gdy rzeźnik ostrzy nóż, 

aby go zarżnąć – jeszcze skubie trawę na łące lub, nieświadomy, potrąca 

różowawym pyszczkiem krągłe matczyne sutki. Ja jestem Barankiem, który 

świadomie mówi: “Żegnaj!” – życiu, Matce, przyjaciołom – i idzie do 

składającego ofiarę, i mówi: “Oto jestem!”. Jestem Pokarmem człowieka. 

Szatan rozbudził głód, który nigdy nie zostanie nasycony, którego nie da się 

nasycić. Tylko jeden Pokarm go syci, bo usuwa ten głód. A tym Pokarmem 

jestem Ja. Oto, człowieku, twój chleb. Oto twoje wino. Spożywaj swą Paschę, o 

Ludzkości! Przejdź przez twoje morze, czerwone od szatańskich płomieni. Rób 

znak Moją Krwią, a przejdziesz, o plemię ludzkie, ochronione od ognia 

piekielnego. Możesz przejść. Niebiosa bowiem, naciskane Moim pragnieniem, 

już uchylają odwieczne wrota. Spójrzcie, o duchy umarłych! Popatrzcie, o ludzie 

żyjący! Patrzcie, o dusze, które w przyszłości zaistniejecie w ciałach! Zobaczcie, 

aniołowie z Raju! Popatrzcie, demony z Piekła! Spójrz, Ojcze, spójrz, o Duchu! 

Ofiara uśmiecha się. Już nie płacze... 

Wszystko już powiedziałem. Żegnaj, przyjacielu. I ciebie nie ujrzę już przed 

śmiercią. Przekażmy sobie pożegnalny pocałunek. I nie popadaj w zwątpienie. 
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Powiedzą ci: “To był szaleniec, to był demon, kłamca! Umarł, a mówił, że jest 

Życiem”. Im, a przede wszystkim sobie samemu, odpowiedz: “Był i jest Prawdą 

i Życiem. Jest Zwycięzcą śmierci. Wiem to. On nie może być wiecznym Umarłym. 

Czekam na Niego. I nie zużyje się cała oliwa w lampie – którą przyjaciel trzyma 

w pogotowiu, by oświecić świat, zaproszony na ucztę weselną Tryumfatora – 

kiedy On, Oblubieniec, powróci. A światła, tym razem, nie będzie można nigdy 

więcej zagasić. Wierz w to, Łazarzu. Bądź posłuszny Moim życzeniom. Czy 

słyszysz tego słowika, jak śpiewa – po milczeniu, w które popadł z powodu 

wybuchu twego płaczu? I ty czyń podobnie. Twoja dusza, po nieuniknionym 

płaczu nad Zabitym, niech wyśpiewuje hymn pewności twojej wiary. Bądź 
błogosławiony przez Ojca, przez Syna, przez Ducha Świętego.» 

Jakże cierpiałam przez całą noc od 23.00 czwartku pierwszego marca do 5.00 

rano w piątek! Widziałam Jezusa w udręce niewiele mniejszej od cierpienia w 

Getsemani, szczególnie kiedy mówił o Matce, o zdrajcy, i przeżywał odrazę 

wobec śmierci. Posłuchałam nakazu Jezusa, żeby spisywać to w specjalnym 

zeszycie, aby zrobić z tego bardzo szczegółowy opis Męki. Widział [ojciec] moją 

twarz tego poranka... słaby obraz przeżytego cierpienia... Nie powiem nic więcej 
z powodu niepokonalnego wstydu. 

7. JUDASZ UDAJE SIĘ DO PRZYWÓDCÓW SANHEDRYNU 

Napisane 29 marca 1947. A, 11176-11196 

[por. Mt 26,14-16; Mk 14,10-11, Łk 22,1-6] Judasz przybywa nocą do 

wiejskiego domu Kajfasza. Księżyc, czyniąc się wspólnikiem zabójcy, oświetla 

mu drogę. Judasz musi mieć pewność, że tam, w tym domu, za tymi murami 

znajdzie tych, których szuka, inaczej bowiem – myślę – wszedłby do miasta i 

podążył do Świątyni. On, przeciwnie, wspina się pewnym krokiem między 

drzewami oliwnymi na małe wzniesienie i zachowuje się pewniej niż kiedyś. To 

dlatego, że jest noc, a ciemności i godzina chronią go przed możliwością 

jakiejkolwiek niespodzianki. Wiejskie drogi są opustoszałe, chociaż przez cały 

dzień podążali nimi tłumnie pielgrzymi idący do Jerozolimy na Paschę. Nawet 

biedni trędowaci są w swych szałasach i śpią snem nieszczęśliwych, 
zapominając na kilka godzin o swym losie.  

Oto Judasz u drzwi domu, całkiem białego w świetle księżyca. Puka: trzy razy, 

potem raz, trzy razy i dwa razy... Doskonale zna umówiony sygnał! I musi to być 

rzeczywiście pewny znak. Drzwi bowiem uchylają się, a odźwierny nie rzuca 

nawet okiem przez otwór w drzwiach, co praktykuje się dla bezpieczeństwa. 
Judasz wślizguje się do środka i pyta odźwiernego, witającego go z szacunkiem: 

«Zgromadzenie się zebrało?» 

«Tak, Judaszu z Kariotu. Można rzec: w komplecie.» 

«Prowadź mnie do nich. Muszę pomówić o ważnych sprawach. Szybko!» 

Mężczyzna zamyka drzwi na wszystkie zamki i idzie przodem niemal zupełnie 

ciemnym korytarzem. Zatrzymuje się przed ciężkimi drzwiami, do których puka. 

Ucina się szmer głosów w zamkniętym pomieszczeniu. Zamiast niego słychać 

odgłos otwieranego zamka i skrzypienie drzwi, które uchylają się. Snop jasnego 
światła pada na mroczny korytarz. 

«Ty? Wejdź!» – mówi ten, który otwarł drzwi. Nie znam go jednak. 

I Judasz wchodzi do sali. Osoba, która mu otworzyła, ponownie zamyka drzwi 

na klucz. Panuje zaskoczenie lub co najmniej poruszenie na widok Judasza. 
Pozdrawiają go jednak chóralnie: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#10
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#1
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«Pokój tobie, Judaszu, synu Szymona.» 

«Pokój wam, członkowie świętego Sanhedrynu» – odpowiada Judasz. 

«Podejdź. Czego chcesz?» – pytają. 

«Porozmawiać z wami... Porozmawiać o Chrystusie. Nie można tego dłużej 

ciągnąć. Nie mogę wam już pomagać, jeśli nie podejmiecie ostatecznej decyzji. 
Ten człowiek już coś podejrzewa.» 

«Pozwoliłeś się odkryć, głupcze?» – przerywają mu. 

«Nie. To wy jesteście głupcami, wy, którzy przez głupi pośpiech wykonaliście 

fałszywe ruchy. Dobrze wiecie, czy wam właściwie służyłem. Nie zaufaliście 

mi.» 

«Krótką masz pamięć, Judaszu, synu Szymona! Czy sobie nie przypominasz, jak 

nas opuściłeś ostatnio? Kto mógłby przypuszczać, że pozostałeś nam wierny, 

skoro stwierdziłeś, i to w jaki sposób, że Jego nie mógłbyś zdradzić?» – odzywa 
się Elchiasz bardziej ironicznie i jadowicie niż kiedykolwiek. 

«A sądzicie, że łatwo jest zmylić przyjaciela, Jedynego, który mnie naprawdę 

kocha, Niewinnego? Sądzicie, że łatwo jest [popełnić] zbrodnię?» – Judasz jest 
już wzburzony. 

Usiłują go uspokoić. Schlebiają mu. Zwodzą go lub przynajmniej próbują to 

robić, dowodząc mu, że jego zbrodnia nie jest zbrodnią, lecz «...czynem 

świętym dla Ojczyzny, która dzięki niemu uniknie represji ze strony tych, którzy 

nad nią panują i już dają poznać swe niezadowolenie z powodu tych stałych 

wzburzeń i podziałów wśród stronnictw i tłumów w rzymskiej prowincji; 

[czynem świętym] i dla Ludzkości, jeśli jest rzeczywiście przekonany o Boskiej 
naturze Mesjasza i o Jego duchowej misji.»  

«Jeśli prawdą jest to, co On mówi – my dalecy jesteśmy od dania Mu wiary – 

czyż nie jesteś współpracownikiem Odkupienia? Twoje imię złączy się z Jego 

[imieniem] na całe wieki, a Ojczyzna zaliczy cię do swych bohaterów i otoczy 

cię najwyższymi zaszczytami. Jedno miejsce jest już gotowe dla ciebie, pośród 

nas. Będziesz się piął w górę, Judaszu. Nadasz prawa Izraelowi. O, my nie 

zapomnimy o tym, co uczyniłeś dla świętej Świątyni, dla świętego Kapłaństwa, 

dla obrony najświętszego Prawa, dla dobra całego Narodu! Pomóż nam tylko, a 

potem – przysięgamy ci to, ja ci to przysięgam w imieniu mojego potężnego 

ojca i Kajfasza, który nosi efod – staniesz się największym mężem w Izraelu. 

Będziesz większy niż tetrarchowie, większy niż mój ojciec – teraz arcykapłan 

nie sprawujący już urzędu. Jak królowi, jak prorokowi będą ci usługiwać i będą 

cię słuchać. Jeśli zaś Jezus z Nazaretu był jedynie fałszywym Mesjaszem, jeśli w 

rzeczywistości nie zasługiwał na karę, gdyż jego czyny nie były dziełami 

złoczyńcy lecz szaleńca, to przypominamy ci natchnione słowa arcykapłana 

Kajfasza. A wiesz, że ten, kto nosi efod i racjonał, mówi z podszeptu Bożego i 

prorokuje o tym, co dobre i co trzeba zrobić dla dobra. Kajfasz, pamiętasz? 

Kajfasz powiedział: “Dobrze będzie jeśli jeden człowiek umrze za lud, aby cały 
Naród nie uległ zagładzie.” Te słowa były proroctwem.» 

«Zaprawdę prorokował. Najwyższy przemówił przez usta Najwyższego Kapłana. 

Jemu bądźmy posłuszni!» – mówią chórem te ohydne marionetki, które są 

członkami wielkiego Sanhedrynu, teatralni, podobni do automatów zmuszonych 

do wykonywania określonych gestów. Judasz został przekonany, zwiedziony... 

lecz jakaś reszta zdrowych zmysłów – może dobroci – trwa w nim jeszcze i 

powstrzymuje go przed wypowiedzeniem zgubnych słów. Otaczają go więc z 
szacunkiem, z udawanym uczuciem i napierają nań: 
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«Nie wierzysz nam? Spójrz: jesteśmy przywódcami dwudziestu czterech 

kapłańskich rodów, Starszyzną ludu, uczonymi w Piśmie, największymi 

faryzeuszami Izraela, mądrymi rabinami, wyższymi urzędnikami Świątyni. Elita 

Izraela jest tutaj, wokół ciebie, gotowa, by ci przyklasnąć. I mówi ci tylko 

jednym głosem: “Czyń to, co jest święte”.» 

«A Gamaliel, gdzież on jest? A Józef i Nikodem, gdzie oni są? A Eleazar, 

przyjaciel Józefa, i Jan z Gazy? Nie widzę ich» [– mówi Judasz.] 

«Gamaliel odbywa wielką pokutę, Jan jest przy swej małżonce, która spodziewa 

się dziecka i cierpi dziś wieczorem, Eleazar... nie wiemy, dlaczego nie przyszedł. 

Lecz niedyspozycja może niespodziewanie dotknąć każdego, prawda? Co do 

Józefa i Nikodema to nie uprzedziliśmy ich o tym tajnym posiedzeniu z miłości 

do ciebie, z troski o twój honor... żeby, w jakimś nieszczęśliwym wypadku... lub 

gdyby rzecz się nie powiodła, twoje imię nie zostało doniesione Nauczycielowi... 

My chronimy twe [dobre] imię, kochamy cię, Judaszu, nowy Machabeuszu, 
zbawco Ojczyzny.» 

«Machabeusz walczył w dobrej walce. Ja... dopuszczam się zdrady.» 

«Nie wdawaj się w szczegóły tego czynu, lecz patrz na słuszność celu. Mów ty, 

o Sadoku, złoty skrybo. Z twoich ust wychodzą drogocenne e słowa. Gamaliel 

jest uczonym, ty zaś jesteś mędrcem, bo na twoich wargach są słowa mądrości 
Bożej. Mów ty do tego, który się jeszcze waha.» 

Podchodzi pięknoskóry Sadok. Z nim idzie całkiem zgrzybiały Kananiasz – lis 

wychudzony i umierający u boku przebiegłego szakala, potężnego i okrutnego. 

«Posłuchaj, o mężu Boży!» 

Sadok zaczyna przemawiać pompatycznie, przybierając pozę natchnioną i 

krasomówczą. Prawą rękę wznosi w cycerońskim geście, lewa zajmuje się 

podtrzymywaniem całej masy fałd, z jakich uformowana jest jego szata 

uczonego w Piśmie. Potem podnosi też lewą rękę, pozwalając, by jego 

pomnikowa szata straciła plisy i ułożyła się w nieładzie. I tak grzmi, z twarzą i 

ramionami wzniesionymi ku sufitowi sali: 

«Ja to mówię! Ja ci to mówię wobec Najwyższej Obecności Bożej!» 

«Maran-Ata!» – powtarzają wszyscy jak echo, pochylając się, jakby zgięło ich 

tchnienie z wysoka. Potem prostują się z ramionami skrzyżowanymi na 
piersiach. 

«Ja tobie mówię: To zapisane jest na kartach naszej historii i naszego 

przeznaczenia! To zapisane jest w znakach i symbolach pozostawionych przez 

wieki! To jest zapisane w rycie, który nie skończył się od nocy fatalnej dla 

Egipcjan! To zapisane jest w symbolu Izaaka! To zapisane jest w symbolu Abla! 
A to, co zapisane, niechaj się ziści!» 

«Maran-Ata!» – mówią pozostali niskim, posępnym, sugestywnym chórem, 

wykonujący gesty takie jak przedtem. Ich twarze [wyglądają] dziwacznie w 

blasku zapalonych po bokach sali dwóch świeczników z bladofioletowej miki, 

dających upiorne światło. I to zgromadzenie mężczyzn – prawie wszystkich 

odzianych na biało, o [cerach] jasnych i oliwkowych jak ich rasa – staje się 

jeszcze bledsze i bardziej oliwkowe przez rozpraszające się światło, które czyni 
ich prawdziwym zbiorowiskiem upiorów. 

«Słowo Boga zstąpiło na wargi proroków, aby wskazać ten wyrok. On musi 

umrzeć! Tak jest powiedziane!» 



 24 

«Tak jest powiedziane! Maran-Ata!» 

«On musi umrzeć i los jego został wskazany!»  

«On musi umrzeć! Maran-Ata!» 

«W najdrobniejszych szczegółach jest opisany jego nieunikniony los, a nie 

narusza się tego, co nieuchronne!» 

«Maran-Ata!» 

«Wskazano nawet symboliczną cenę, jaką otrzyma ten, kto stanie się 

narzędziem Boga dla wypełnienia obietnicy.» 

«To jest wskazane! Maran-Ata!» 

«Czy Odkupiciel, czy fałszywy prorok, On musi umrzeć!» 

«Musi umrzeć! Maran-Ata!» 

«Nadeszła godzina! Jahwe tego chce! Słyszę Jego głos! On krzyczy: “Niech to 

się stanie!”» 

«Najwyższy przemówił! Niech to się stanie! Niech to się stanie! Maran-Ata!» 

«Niebo niech ci doda odwagi, jak dało ją Jael i Judycie, które, choć były 

niewiastami, potrafiły być bohaterkami; jak udzieliło jej Jeftemu, który jako 

ojciec złożył w ofierze swą córkę dla Ojczyzny; jak dało ją Dawidowi przeciw 
Goliatowi i wypełnił on to, co uwieczniło Izrael w pamięci narodów!» 

«Niech Niebo da ci odwagę! Maran-Ata!» 

«Bądź zwycięzcą!» 

«Bądź zwycięzcą! Maran-Ata!» 

Rozlega się chropowaty i starczy głos Kananiasza: 

«Ten, kto się waha wobec świętego nakazu, jest skazany na pozbawienie czci i 

na śmierć!» 

«Jest skazany! Maran-Ata!» 

«Jeśli nie chcesz słuchać słowa Pana, twego Boga, i jeśli nie postąpisz według 

Jego nakazu, czyniąc to, co On ci poleca przez nasze usta, niech wszystkie 
przekleństwa spadną na ciebie!» 

«Wszystkie przekleństwa! Maran-Ata!» 

«Niech Pan uderzy cię wszelkimi mojżeszowymi klęskami i rozproszy cię pośród 

narodów.» 

«Niech cię uderzy i rozproszy! Maran-Ata!» 

Śmiertelna cisza zapada po tej sugestywnej scenie... Wszystko nieruchomieje w 

przerażającym bezruchu. Wreszcie rozlega się głos Judasza i trudno go 
rozpoznać tak jest zmieniony: 

«Tak, uczynię to. Muszę to uczynić. I uczynię. Już ostatnia część mojżeszowych 

klęsk mnie dotyczy i muszę odejść, bo zbytnio się już spóźniłem. I staję się 

szalonym bez wytchnienia i spoczynku, z zalęknionym sercem, z błąkającymi się 
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oczyma, z duszą pożeraną przez smutek. Drżę, że moja podwójna gra zostanie 

odkryta i że On porazi mnie piorunem, bo nie wiem, nie wiem, w jakim stopniu 

On zna moje myśli. Widzę moje życie zawieszone na nitce i rano, i wieczorem 

wołam, by skończyła się ta godzina, z powodu przerażenia ściskającego mi 

serce. Z powodu potworności, której muszę dokonać. O! Przyśpieszcie tę 

godzinę! Wydobądźcie mnie z tych udręk! Niech wszystko się wypełni. 
Natychmiast! Teraz! I będę wyzwolony! Chodźmy!» 

Głos Judasza – w miarę, jak mówił – stawał się stanowczy i silny. Jego gesty 

najpierw automatyczne i niepewne, jak u lunatyka, stały się wolne, 
samodzielne. Prostuje się cały, przyjmując szatańskie piękno i woła: 

«Niech opadną więzy szaleńczego przerażenia! Jestem wyzwolony z budzącego 

lęk skrępowania. Chrystusie! Już się Ciebie nie boję i wydaję Cię Twoim 
wrogom! Chodźmy!» 

To krzyk zwycięskiego demona. I naprawdę pospiesznie udaje się w kierunku 

drzwi. Oni jednak zatrzymują go: 

«Spokojnie! Odpowiedz nam: gdzie jest Jezus z Nazaretu?» 

«W domu Łazarza, w Betanii.» 

«Nie możemy wejść do tego domu dobrze strzeżonego przez wierne sługi. To 

dom podopiecznego Rzymu. Mielibyśmy z pewnością kłopoty.» 

«O świcie idziemy do miasta. Ustawcie straże na drodze do Betfage, wywołajcie 

zamieszanie i pochwyćcie Go.» 

«Skąd wiesz, że tą drogą pójdzie? Mógłby wejść inną...» 

«Nie. Tak powiedział tym, którzy idą za Nim, że wejdzie nią do miasta... przez 

bramę Efraima. Mają na Niego czekać przy En-Rogel. Moglibyście ująć Go 
wcześniej...» 

«Nie możemy. Nie możemy wejść z Nim do miasta pośrodku straży i wszystkich 

dróg prowadzących do bram, i wszystkich uliczek miasta, wypełnionych tłumem 
od świtu do nocy. Byłoby zamieszanie, a do tego nie można dopuścić.» 

«On wejdzie do Świątyni. Wezwijcie Go na przesłuchanie do sali. Wezwijcie Go 

w imieniu Najwyższego Kapłana. Przybędzie, bo więcej ma szacunku dla was niż 

dla własnego życia. Kiedy już będzie sam z wami... znajdziecie sposób, by Go 

skrępować i skazać w stosownej godzinie.» 

«To też doprowadziłoby do wrzawy. Powinieneś był zauważyć, że tłum 

podchodzi do Niego fanatycznie. I to nie tylko lud, lecz także wielcy i nadzieja 

Izraela. Gamaliel traci swych uczniów i nawet Jonatan, syn Uzzjela... i inni 

spośród nas, wszyscy nas opuszczają zwiedzeni przez Niego. Nawet poganie Go 

czczą lub się Go boją... a to już uwielbienie... i mogą zbuntować się przeciw 

nam, jeśli Go źle potraktujemy. Poza tym pewni złoczyńcy, których opłaciliśmy, 

aby się stali fałszywymi uczniami i wywołali bójki, zostali zatrzymani i wygadali 

się, mając nadzieję na łagodny [wyrok] z powodu ich donosów... i Pretor wie... 

Wszyscy idą za Nim, a my nic nie robimy. Trzeba jednak działać subtelnie, aby 
tłumy tego nie zauważyły.» 

«Tak, tak trzeba zrobić! Annasz także to poleca. Mówi: “Niech się to nie stanie 

podczas święta i żeby nie powstała wrzawa pomiędzy fanatycznym ludem.” To 

zadecydował. Dał też polecenie, że należy Go traktować z szacunkiem w 
Świątyni i gdzie indziej. Nie trzeba Go nękać, aby można Go było zmylić.» 
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«Cóż więc chcecie uczynić? Ja byłem gotów tej nocy, lecz wy się wahacie...» – 

odzywa się Judasz. 

«Oto [co zrobimy]: musisz nas zaprowadzić do Niego w godzinie, kiedy będzie 

sam. Ty znasz Jego zwyczaje. Napisałeś do nas, że On trzyma cię przy Sobie 

bardziej niż innych. Gdy osądzisz, że stosowny jest czas i miejsce, przyjdź, a my 
pójdziemy.» 

«Jak rzekliście. A jaką otrzymam nagrodę?» – Judasz mówi już teraz głosem 

chłodnym, jakby chodziło o jakiś handel. 

«To, co mówią prorocy, aby być wiernym natchnionemu słowu: trzydzieści 

denarów...» 

«Trzydzieści denarów za zabicie człowieka i to tego Człowieka? Cena zwykłego 

baranka w tych świątecznych dniach?! Oszaleliście! Nie potrzebuję pieniędzy. 

Mam wielki zapas. To jednak zbyt mało, żeby zapłacić mi za ból zdrady Tego, 
który zawsze mnie kochał.» 

«Ależ powiedzieliśmy, co uczynimy dla ciebie: chwała, honor!... To, czego 

oczekiwałeś od Niego, a czego nie miałeś. Uleczymy twój zawód. Cenę jednak 

wyznaczyli prorocy! O, to formalność! Symbol i nic więcej. Reszta przyjdzie 
później...» 

«A pieniądze, kiedy?» [– pyta Judasz.] 

«W chwili, gdy powiesz: “Chodźcie”. Nie wcześniej. Nikt nie płaci, zanim nie ma 

w rękach towaru. Czy to nie wydaje ci się sprawiedliwe?» 

«To słuszne. Lecz potrójcie przynajmniej sumę...» 

«Nie. Tak powiedzieli prorocy. Tak musimy zrobić. O, my potrafimy być 

posłuszni prorokom! My nie opuszczamy ani joty z tego, co o Nim napisali. Cha! 

Cha! Cha! My jesteśmy wierni natchnionym słowom! Cha! Cha! Cha!» – mówi, 
śmiejąc się, ten obrzydliwy szkielet, Kananiasz.  

I wielu wtóruje mu posępnymi wybuchami śmiechu, nikczemnymi, obłudnymi – 

istny chichot demonów, które potrafią tylko śmiać się szyderczo. Bo śmiech jest 

właściwy człowiekowi pogodnemu i kochającemu, a szyderstwo – temu, kto ma 
serce zmącone i napełnione nienawiścią.  

«Wszystko zostało powiedziane. Możesz iść. My czekamy świtu, żeby wejść do 

miasta różnymi drogami. Żegnaj. Niech pokój będzie z tobą, zagubiona 

owieczko, powracająca do stada Abrahama. Pokój z tobą! Pokój z tobą! I 

wdzięczność całego Izraela! Licz na nas! Twoje pragnienie jest dla nas prawem. 

Niech Bóg będzie z tobą, jak był ze wszystkimi Swymi najwierniejszymi 
sługami! Wszystkie błogosławieństwa niech będą nad tobą!» 

Aż do wyjścia towarzyszą mu pocałunki i zapewnienia o miłości... Patrzą na 

niego, jak odchodzi pogrążonym w półmroku korytarzem... Słuchają szczęku 
zamków bramy, która się otwiera i zamyka... 

Wchodzą do sali i weselą się. Jedynie dwa lub trzy głosy podnoszą się, tych 

najmniej demonicznych: 

«A co zrobimy z Judaszem, synem Szymona? Dobrze wiemy, że nie możemy dać 

mu tego, co mu obiecaliśmy, oprócz tych biednych trzydziestu denarów!... Cóż 

powie widząc, że go zdradziliśmy? Czy nie spowodujemy tym większej szkody? 

Czy on nie powie ludowi o tym, co czynimy? Choć jest mężczyzną, dobrze 

wiemy, że nie jest stanowczy w swoich postanowieniach.» 
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«Jesteście bardzo naiwni i bardzo głupi myśląc nad tym i troszcząc się o to! Już 

zadecydowaliśmy, co uczynimy z Judaszem. Zadecydowaliśmy już poprzednim 

razem. Czy nie pamiętacie? I nie zmieniamy tego pomysłu. Gdy wszystko się 
skończy dla Chrystusa, Judasz umrze. Postanowione.» 

«A jeśli powie o wszystkim wcześniej?» 

«Komu? Uczniom i ludowi, żeby go ukamienowali? Nie będzie mówił. 

Obrzydzenie dla własnego działania stanie się dla niego kneblem...» 

«Może jednak po tym odczuć skruchę, mieć wyrzuty, zwariować... Gdyby 

obudziły się w nim wyrzuty sumienia, mogłyby go doprowadzić do obłędu...» 

«Nie będzie miał czasu. Zajmiemy się tym wcześniej. Każda rzecz w swoim 

czasie. Najpierw Nazarejczyk, potem ten, kto go zdradził» – mówi Elchiasz 
powoli, w straszny sposób. 

«Tak. I uważajcie! Ani słowa nieobecnym. Zbyt wiele wiedzą już o naszych 

zamiarach. Nie ufam Józefowi ani Nikodemowi, ani innym.» 

«Nie ufasz Gamalielowi?» 

«On odsunął się przed wieloma miesiącami. Bez bezpośredniego polecenia 

Najwyższego Kapłana nie weźmie udziału w naszych zgromadzeniach. Mówi, że 
pisze dzieło z pomocą swego syna. Mówię jednak o Eleazarze i o Janie...» 

«O! Oni nigdy nam nie zaprzeczyli» – odpowiada natychmiast jeden z członków 

Sanhedrynu, którego imienia nie pamiętam. 

«Właśnie! Oni zbyt mało nam zaprzeczali! Cha! Cha! Cha! Trzeba ich mieć na 

oku! Sądzę, że wiele węży ma kryjówki w Sanhedrynie... Cha! Cha! Cha! Lecz 

wypłoszymy je z ukrycia... Cha! Cha! Cha!» – śmieje się Kananiasz, idąc skulony 
i drżący, wsparty na lasce.  

Szuka wygodnego miejsca na jednym z siedzeń, szerokich i niskich, okrytych 

ciężkimi suknami, stojących wzdłuż murów sali. Rozciąga się na nim, 

zadowolony, i szybko zasypia, z otwartymi ustami, odrażający w swej złej 
starości. 

Patrzą na niego. Doras, syn Dorasa, mówi: 

«Jest zadowolony, bo ujrzał ten dzień. Mój ojciec marzył o tym, lecz nie miał tej 

[radości]. Jednak ja będę nosił jego ducha w moim sercu, ażeby był on obecny 

w dniu, w którym zemścimy się na Nazarejczyku, aby [mój ojciec] miał swoją 
radość...»  

«Pamiętajcie, że powinniśmy – na zmianę i po kilku naraz – być stale w 

Świątyni.» 

«Będziemy.» 

«Musimy polecić, ażeby o każdej porze Judasz, syn Szymona, mógł stawić się 

przed Najwyższym Kapłanem.» 

«Zrobimy to.» 

«A teraz przygotujmy nasze serca na ostatnie zadanie.» 

«Już to zrobiliśmy! Już to zrobiliśmy!» 
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«Przebiegle.» 

«Przebiegle.» 

«Subtelnie.» 

«Subtelnie.» 

«Aby usunąć wszelkie podejrzenia.» 

«Aby zmylić wszystkie serca.» 

«Cokolwiek powie lub uczyni – żadnego działania. Zemścimy się za wszystko za 

jednym razem.» 

«Tak zrobimy. I będzie to zemsta okrutna.» 

«Doskonała!» 

«Straszliwa!» 

I siadają, odpoczywając i czekając na świt. 

8. Z BETANII DO JEROZOLIMY 

Napisane 3 marca 1945. A, 11403-11417 

Jezus idzie pomiędzy sadami i ogrodami oliwnymi, całymi w kwiatach. Kwiatami 

wydają się nawet posrebrzone listki oliwek, tak pokryte kroplami rosy, że 

błyszczy ona pod dotknięciem pierwszego promienia jutrzenki i poruszona 

lekkim wonnym wiatrem. Każda gałąź jest jak dzieło złotnika i oko spogląda z 

podziwem na jej piękno. Migdałowce – już całe okryte zielonymi – listkami 

odbijają się od biało-różowej masy innych drzew owocowych. Dalej winnice 

ukazują falistość pierwszych delikatnych listków, tak jasnych i jedwabistych, że 

wydają się błyskiem bardzo delikatnego szmaragdu lub kawałkiem kosztownego 

jedwabiu. Wysoko w górze – ciemnoturkusowe niebo, jednolite, spokojne, 

odświętne. Wszędzie – śpiewy ptaków i zapachy kwiatów. Świeże powietrze 

przydaje sił i cieszy. To naprawdę radość kwietniowa, która wszędzie się 

uśmiecha. Jezus jest pośród apostołów – dwunastu – i przemawia:  

«Odesłałem wcześniej niewiasty, bo chcę rozmawiać tylko z wami. Na początku, 

gdy byłem z wami, powiedziałem wam, którzy byliście ze Mną: “Nie niepokójcie 

Matki opowiadaniem o złych działaniach wobec Syna.” A wydawały się tamte 

czyny bardzo poważne... Teraz wy – trzej świadkowie zdarzeń będących 

początkiem łańcucha, przez który zostanie skazany na śmierć Syn Człowieczy: 

ty, Janie, ty, Szymonie, i ty, Judaszu z Kariotu – możecie dobrze dostrzec, iż 

tamte były jak ziarenka piasku, spadające z wysokości, wobec głazu, którym są 

działania obecne. Ale wtedy nie było w was, we Mnie i w Matce przygotowania 

na nikczemność ludzką. W Dobru jak i w Złu człowiek nie dochodzi do szczytu 

nagle, lecz wstępuje nań lub rujnuje się stopniowo. Tak samo w bólu. Obecnie 

wy – którzy jesteście dobrzy, wznieśliście się do Dobra – możecie zauważyć, 

bez zgorszenia, w jakie wówczas z tego powodu popadliście, do jakiego stopnia 

zdeprawowania może dojść człowiek oddający się w moc szatana. Tak samo Ja i 

Matka możemy znieść, nie umierając, całe cierpienie pochodzące od człowieka. 

Umocniliśmy nasze dusze, wszyscy, w Dobru, w Złu lub w Cierpieniu. Ale jeszcze 

nie osiągnęliśmy szczytu. Nie doszliśmy jeszcze do szczytu... O, gdybyście 

wiedzieli, jak wysoko znajduje się szczyt Dobra, Zła, Cierpienia! Ale powtarzam 

wam słowa wypowiedziane niegdyś: “Nie powtarzajcie Matce tego, co Syn 

Człowieczy wam mówi”. Sprawiłoby Jej to zbyt wielki ból. Człowiek mający być 

zabity pije [dany] z litości napój oszałamiający, aby przez cały czas mógł czekać 
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bez drżenia na godzinę męki. Wasze milczenie będzie dla Niej, Matki 

Odkupiciela, jak dany z miłosierdzia napój! Teraz chcę – po to, aby nic nie 

pozostało dla was niejasne – odsłonić przed wami znaczenie proroctw. I proszę 

was, abyście długo pozostawali ze Mną, długo. Za dnia będę dla wszystkich. Ale 

proszę, byście w nocy byli ze Mną, bo chcę pozostawać z wami. Potrzebuję tego, 
by nie czuć się osamotnionym...» 

Jezus jest bardzo smutny. Apostołowie widzą to i są zasmuceni. Gromadzą się 

wokół Niego. Nawet Judasz potrafi podejść tak blisko Nauczyciela, jakby był 
najbardziej czułym z uczniów. Jezus głaszcze ich i kontynuuje:  

«Chcę – w tym czasie, który jest Mi jeszcze dany – doprowadzić do tego, byście 

do końca poznali Chrystusa. Na początku, [kiedy byłem] z Janem, Szymonem i 

Judaszem, wyjaśniłem prawdę proroctw o Moim narodzeniu. Proroctwa 

odmalowały Mnie tak, jak nie potrafiłby tego zrobić najlepszy malarz: od Mojego 

świtu aż do Mojego zachodu. A właściwie świt i zachód są dwoma chwilami 

najlepiej wyjaśnionymi przez proroków. Teraz Chrystus – który zstąpił z Nieba, 

Sprawiedliwy, którego spuściły z deszczem obłoki na ziemię, wspaniała Odrośl – 

właśnie ma być zabity. Ma być złamany jak cedr przez błyskawicę. 

Porozmawiajmy zatem o Jego śmierci. Nie wzdychajcie, nie potrząsajcie 

głowami. Nie szemrajcie w waszych sercach, nie przeklinajcie ludzi. Na nic się 
to nie zda. Udajemy się do Jerozolimy. Pascha jest już bliska.  

“Ten miesiąc będzie dla was pierwszym miesiącem roku”. Ten miesiąc będzie 

dla świata początkiem nowego czasu. Nigdy się nie skończy. Bezskutecznie od 

czasu do czasu człowiek będzie usiłował ustanowić nowy [czas]. Ci, którzy będą 

chcieli ustanowić nowy czas, noszący ich imię bożka, zostaną rażeni piorunem i 

uderzeni. Jest tylko jeden Bóg w Niebie i jeden Mesjasz na ziemi: Syn Boży – 

Jezus z Nazaretu. On – ponieważ daje wszystko od Siebie – może wszystkiego 

chcieć i postawić Swą królewską pieczęć nie na to, co jest ciałem i błotem, lecz 
na to, co jest czasem i duchem.  

“Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, 

o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to 

niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, aby spożyć całego 

baranka”. Ofiara bowiem i dar ofiarny muszą być doskonałe i spożyte. Nie może 

z nich pozostać ani jeden kąsek. Nie pozostanie. Bardzo liczni bowiem będą ci, 

którzy gotowi są nakarmić się barankiem. Ogromna liczba na uczcie bez kresu 

czasowego... i nie trzeba innego ognia, aby spalić pozostałości, bo resztek z 

baranka nie ma. Te części, które zostaną złożone w ofierze i odrzucone przez 

nienawiść, spłoną w ogniu samej Ofiary, przez Jej miłość. Kocham was, o ludzie! 

Was, dwunastu Moich przyjaciół, których sam wybrałem; was, w których jest 

dwanaście pokoleń Izraela i trzynaście żył Ludzkości. Wszystko zgromadziłem w 

was i wszystko widzę w was zgromadzone... Wszystko.» 

«Ale w żyłach ciała Adama jest także żyła Kaina. Nikt z nas nie podniósł ręki na 
swego towarzysza. Gdzież więc jest Abel?» – pyta Iskariota.  

«Jak rzekłeś: w żyłach ciała Adama jest także żyła Kaina. Ablem jestem Ja – 

łagodnym Ablem, pasterzem trzody, miłym Panu, bo składałem w ofierze Swe 

pierwociny i to, co było doskonałe, a przed wszystkimi ofiarami [składam] 

samego Siebie. Kocham was, o ludzie. Nawet jeśli wy Mnie nie kochacie, 
kocham was. Miłość przyśpiesza i dopełnia dzieła ofiarników.  

“Baranek niech będzie bez skazy, samiec jednoroczny”. Nie istnieje czas dla 

Baranka Bożego. On Jest – taki sam w ostatnim dniu, jaki był w pierwszym na 

tej ziemi. Ten, który jest jak Ojciec, nie zna w Swojej Boskiej naturze starzenia 

się. Jego Boska Osoba zna jedyną tylko starość, jedyne tylko znużenie: zawód, 
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że dla zbyt wielu przyszła na próżno. Gdy się dowiecie, w jaki sposób został 

zabity – a oczy, które ujrzą swego Pana przemienionego w trędowatego 

pokrytego ranami, teraz błyszczą od łez u Mego boku i już nie widzą tej 

uśmiechniętej doliny, gdyż płacz je oślepia płynną zasłoną – powiedzcie 

przynajmniej: “Nie od tego umarł, lecz dlatego, że był nieznanym dla Swoich 

najbardziej umiłowanych i odrzucony przez zbyt dużą część ludzkości”. Przez to, 

że czas nie istnieje dla Syna Bożego, różni się On od rytualnego baranka. Jest 

zaś do niego podobny jako mężczyzna bez skazy, poświęcony Panu. Tak. 

Daremnie kaci – ci, którzy Mnie zabiją [różnymi] narzędziami, swą wolą lub 

swoją zdradą – będą chcieli wytłumaczyć siebie, mówiąc: “On był winny”. Nikt, 
kto jest szczery, nie może Mnie oskarżyć o grzech. Czy wy możecie to zrobić? 

Stoimy w obliczu śmierci. Ja stoję. Także i inni. Kto? Chciałbyś wiedzieć, kto, 

Piotrze? Wszyscy. Śmierć posuwa się naprzód z godziny na godzinę i porywa 

tego, który najmniej się jej spodziewa. Ale także ci, którzy mają długie życie do 

utkania, z godziny na godzinę stają [coraz bliżej] śmierci. Czas jest błyskiem w 

porównaniu z wiecznością. W godzinie śmierci nawet najdłuższe życie jest jakby 

niczym, a czyny odległe o wiele dziesiątków lat – poczynając od tych, które 

zostały dokonane w najmłodszych latach – powracają w natłoku, aby 

powiedzieć: “Oto wczoraj robiłeś to”. Wczoraj! Zawsze jest wczoraj, kiedy się 

umiera! I zawsze prochem są zaszczyty i złoto dla tego, kto tak bardzo pragnął 

stworzenia! I traci wszelki smak owoc, dla którego człowiek stawał się 

szalonym. Kobieta? Sakiewka? Władza? Nauka? Cóż z tego pozostaje? Nic! Tylko 

odpowiedzialność i sąd Boży, na który idzie sumienie biedne i odarte ze 
wszelkich ludzkich form obrony i dostatków, obciążone tylko swoimi czynami. 

“Niech wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym 

będą go spożywać, a Anioł nie uderzy, kiedy przejdzie, domów, na których 

znajdzie znak krwi.” Weźcie Moją krew. Pomażcie nią nie martwe kamienie, lecz 

martwe serca. To nowe obrzezanie. Nie poświęcam czegoś bezużytecznego, lecz 

odcinam Moje wspaniałe, zdrowe, czyste [życie] mężczyzny, całkowicie je 

poświęcam. Z okaleczonego ciała, z otwartych żył biorę Moją krew i znaczę na 

Ludzkości kręgi zbawienia, kręgi wiecznych zaślubin z Bogiem, który jest w 

Niebiosach, z Ojcem, który oczekuje, i mówię: “Oto teraz nie możesz już ich 
odrzucić, bo odpychając ich, odrzuciłbyś Twoją krew”. 

A Mojżesz rzekł: “Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w 

naczyniu, i krwią z naczynia skropcie odrzwia.” Czyż więc krew nie wystarczy? 

Nie wystarczy. Do Mojej krwi musi być dołączona wasza skrucha. Bez żalu, 
bolesnego i zbawiennego, umarłbym za was na próżno.  

To pierwsze słowa w Księdze, które mówią o Baranku - Odkupicielu. Ale Księga 

jest nimi usiana. Jak po każdym nowym wschodzie słońca gęstnieją kwiaty na 

tych gałęziach, tak w miarę jak po upływie jednego roku następuje drugi i zbliża 
się czas Odkupienia, więcej jest kwiatów.  

Teraz z Zachariaszem mówię wam: “Oto Król twój idzie, pełen łagodności. 

Jedzie na oślicy i na oślątku. Jest biedny.” Rozproszy jednak potężnych, którzy 

uciskają człowieka. Jest łagodny, jednak Jego ramię wzniesione do 

błogosławieństwa pokona demona i śmierć. “Pokój obwieści, jest bowiem 

Królem.” On, przybity gwoździami, rozciągnie Swoje panowanie od morza do 

morza. “On – który nie podnosi głosu, nie łamie, nie tłumi tego, kto nie jest 

światłem lecz dymem, tego, kto nie jest mocą, lecz słabością, tego, kto 

zasługuje na wszelką naganę – według prawdy wprowadzi sprawiedliwość”. Oto 

twój Mesjasz, o mieście Syjonie; to twój Mesjasz, o ludu Pana; to twój Mesjasz, 
o ludu ziemi. 
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“Bez smutku i bez gwałtowności...” Widzicie, że nie ma we Mnie dokuczliwego 

smutku kogoś pokonanego ani pełnego zawiści smutku człowieka nikczemnego. 

Jest tylko powaga kogoś, kto widzi, do jakiego stopnia może dojść opętanie 

człowieka przez szatana. Widzicie też, że – choć mogę zamieniać w popiół i 

rozpraszać jednym drgnieniem Mojej woli – przez trzy lata wyciągałem ręce, 

zapraszając do miłości wszystkich, bez wytchnienia. I również teraz Moje ręce 

wyciągną się, jednak zostaną zranione. “Bez smutku i wzburzenia ustanowię 
Moje Królestwo”, Królestwo Chrystusa, w którym jest zbawienie świata.  

Mówi Mi Ojciec, Pan Wieczny: “Wezwałem Cię i ująłem za rękę, ustanowiłem Cię 

przymierzem pomiędzy narodami i Bogiem, uczyniłem Cię światłością narodów.” 

I byłem światłością, światłem, aby otworzyć oczy ślepym; słowem, by rozwiązać 

języki głuchym; kluczem, by otworzyć podziemne więzienia tym, którzy 

przebywali w ciemnościach błędu. A teraz Ja, który jestem tym wszystkim, 

zmierzam ku śmierci. Wchodzę w mrok śmierci. Śmierci, rozumiecie?... Pierwsze 

rzeczy właśnie się wypełniają. Mówię i Ja o tym wraz z prorokiem. O innych 
rzeczach powiem wam zanim nas Demon rozdzieli.  

Oto Syjon tam w dali. Idźcie wziąć oślicę i oślątko. Powiedzcie mężczyźnie: “Są 

potrzebne Rabbiemu Jezusowi.” Powiedzcie Matce, że spotkam się z Nią. Jest 

tam, na tym wzniesieniu z Mariami. Czeka na Mnie. To jest Mój ludzki tryumf... 
Niech będzie też Jej tryumfem. Zawsze zjednoczeni. O! W jedności!... 

Któż ma to serce hieny, które jednym uderzeniem łapy z pazurami wyrywa serce 

z matczynego serca? Ja, Jej Syn? Jakiś człowiek? Nie. Każdy człowiek rodzi się z 

kobiety. Dlatego też instynktownie, z powodu odruchu moralnego, nie potrafi 

znęcać się nad żadną matką, bo myśli o swojej matce. Zatem to nie człowiek. 

Któż więc? Demon? Ale czy demon może obrażać Zwyciężczynię? Aby Ją obrazić, 

musiałby Ją dotknąć. Szatan jednak nie znosi dziewiczego światła Róży Bożej. A 

więc? Kto to jest według was? Nie mówicie? Zatem Ja to powiem. 

Najbardziej przebiegły Demon zespolił się z człowiekiem najbardziej zepsutym. 

Jest zamknięty – jak trucizna w zębach żmii – w tym, który potrafi zbliżyć się do 

Niewiasty i w ten sposób zdradliwie Ją ukąsić. Przeklęty niech będzie potworny 

mieszaniec, który jest szatanem i człowiekiem. Czy Ja go przeklinam? Nie. To 

nie od Odkupiciela pochodzi to słowo. Mówię więc do duszy tego potwornego 

mieszańca to, co powiedziałem Jerozolimie, straszliwemu miastu Boga i 

szatana: “O, gdybyś w tej godzinie, która jeszcze jest ci dana, umiał przyjść do 

Zbawiciela! Nie ma miłości większej od Mojej! I nie ma większej potęgi. 

Również Ojciec przystaje, jeśli Ja mówię: “Chcę”. Ja zaś umiem wypowiadać 

tylko słowa miłosierdzia do tych, którzy upadli, lecz ku Mnie wyciągają ramiona 

ze swej otchłani. Duszo największego grzesznika, twój Zbawiciel, na progu 

śmierci, pochyla się nad twoją przepaścią i zaprasza cię, byś uchwyciła się Jego 

ręki. Nie uniknąłbym śmierci... ale ty... ale ty... byłbyś zbawiony... ty, którego 

kocham jeszcze... a dusza twojego Przyjaciela nie drżałaby z przerażenia na 

myśl, że przez czyn przyjaciela poznaje okropność śmierci... i to takiej 
śmierci...» – Jezus milknie, przygnębiony...  

Apostołowie szepczą między sobą i pytają:  

«Ależ o kim On mówi? Kto to jest?» 

Judasz natomiast, bezczelnie kłamiąc, mówi:  

«To z pewnością jeden z fałszywych faryzeuszy... Myślę, że to Józef lub 

Nikodem albo też Chuza lub Manaen. Wszystkim ciążą głowy i bogactwa... 

Wiem, że Herod... I wiem, że Sanhedryn... Zbytnio im zaufał. Zauważcie, że 

nawet wczoraj ich nie było! Nie mieli odwagi stawić Mu czoła...» 
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Jezus nie słucha. Poszedł naprzód, do Matki, która jest z Mariami i z Martą oraz 

Zuzanną. W grupie pobożnych niewiast nie ma tylko Joanny, żony Chuzy. 

 

9. WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY 

Napisane 30 marca 1947 i 30 lipca 1944. A, 11196-11218, 3189-3195  

Jan i Jakub, syn Alfeusza, przybyli do Maryi mówiąc Jej: «Twój Syn nadchodzi.» 

Maryja słysząc to, wstała. Jezus otoczył ramieniem ramiona Swej Matki. Kuzyni 

zaś odeszli, by przyłączyć się do towarzyszy, którzy powoli podchodzą, 
rozmawiając.  

[por. Mt 21,1n; Mk 11,1n; Łk 19,29n] Tomasz i Andrzej pobiegli do Betfage, aby 

poszukać oślicy z oślęciem i przyprowadzić je do Jezusa. Jezus w tym czasie 
mówi do niewiast: 

«Oto jesteśmy blisko miasta. Radzę wam, udajcie się tam i idźcie zupełnie 

pewnie. Wejdźcie do miasta przede Mną. Blisko En-Rogel znajdują się pasterze i 

najwierniejsi uczniowie. Mają polecenie, aby towarzyszyć wam i was chronić.» 

«To znaczy... My rozmawiałyśmy z Aserem z Nazaretu i z Ablem z Betlejem 

Galilejskiego, i także z Salomonem. Przybyli tutaj, aby wyglądać Twego 

przybycia. Tłum przygotowuje wielkie święto. I chcieli zobaczyć... Widzisz, jak 

chwieją się wierzchołki oliwek? To nie wiatr je tak porusza. To ludzie ucinają 

gałęzie, aby rozrzucić je na drodze i aby ochronić Cię przed słońcem. A tam?! 

Patrz, oni właśnie pozbawiają palmy wachlarzy ich [liści]. Można by rzec: kiście, 

a to są ludzie, którzy wspięli się na pnie i bez przerwy obrywają [liście]... A 

widzisz dzieci na wzgórzach? Schylają się, by nazrywać kwiatów. I z pewnością 

kobiety zrywają kwiaty w ogrodach i wonne rośliny, aby usłać drogę. 

Chciałybyśmy to ujrzeć... i iść w ślady Marii, siostry Łazarza, która zbiera 

wszystkie kwiaty, jakich dotknęła Twa stopa, gdy wszedłeś do ogrodu Łazarza» 
– prosi Maria Kleofasowa w imieniu wszystkich. 

Jezus głaszcze policzek Swej starej krewniaczki, która wydaje się dzieckiem 

pragnącym ujrzeć widowisko i mówi: 

«W wielkim tłumie nic nie zobaczysz. Idźcie naprzód do domu Łazarza, do tego, 

w którym dozorcą jest Mateusz. Przejdę tamtędy i ujrzycie Mnie z góry.» 

«Synu Mój... i pójdziesz sam? Już nie mogę być przy Tobie?» – mówi Maryja, 

podnosząc twarz, tak smutną, i patrząc uważnie Swymi błękitnymi oczyma na 
Swego słodkiego Syna. 

«Chciałbym Cię prosić, żebyś pozostała w ukryciu. Jak gołąbka w rozpadlinie 

skalnej. Bardziej niż Twoja obecność jest Mi potrzebna Twoja modlitwa, 
ukochana Mamo!» 

«Jeśli tak, wszystkie będziemy się modlić za Ciebie, Mój Synu.» 

«Tak. Po ujrzeniu Go przechodzącego pójdziecie z nami do mojego pałacu na 

Syjonie. Wyślę sługi do Świątyni. Pójdą cały czas w ślad za Nauczycielem i będą 

nam przynosili Jego rozkazy i wieści o Nim» – decyduje Maria, siostra Łazarza, 
zawsze szybka w pojmowaniu, co najlepiej uczynić, i robiąca to bez ociągania. 

«Masz rację, siostro. Choć mnie smuci, że nie pójdę za Nim, rozumiem dobro 

zawarte w tym nakazie. Zresztą Łazarz polecił nam nie sprzeciwiać się w niczym 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-21.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-11.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-19.htm#29


 33 

Nauczycielowi i słuchać Go nawet w najdrobniejszych szczegółach. Tak 

zrobimy» [– zgadza się Marta.] 

«Idźcie więc. Widzicie? Na drogach panuje już ożywienie. Apostołowie dołączą 

do Mnie. Idźcie. Pokój z wami. Poślę po was w godzinach, które uznam za 

właściwe. Żegnaj, Mamo. Trwaj w pokoju. Bóg jest z nami» – całuje Ją i 
odprawia.  

Posłuszne uczennice oddalają się bez zwlekania. Dziesięciu apostołów dochodzi 

do Jezusa: 

«Wyprawiłeś je przodem?» 

«Tak. Zobaczą Moje przejście z jednego domu.» 

«Z jakiego domu?» – dopytuje się Judasz z Kariotu. 

«Ech! Tak liczne są już zaprzyjaźnione domy!» – mówi Filip. 

«Nie z domu Annalii?» – pyta z naciskiem Iskariota. 

Jezus zaprzecza i udaje się w kierunku Betfage, znajdującego się w niewielkiej 

odległości.  

[por. Mt 21,2n; Mk 11,2n; Łk 19,30n] Znajduje się już całkiem blisko, gdy 

powraca dwóch [uczniów] wysłanych po oślicę z oślątkiem. Wołają: 

«Znaleźliśmy, jak powiedziałeś, i bylibyśmy Ci przyprowadzili zwierzęta. Jednak 

ich właściciel chciał je oczyścić i przyozdobić najpiękniejszymi okryciami, aby Ci 

okazać cześć. A uczniowie – przyłączeni do ludzi, którzy, aby Cię uczcić, spędzili 

noc na drogach Betanii – chcą mieć zaszczyt przyprowadzenia Ci ich, więc 

przystaliśmy na to. Wydało nam się, że ich miłość zasługuje na nagrodę.» 

«Dobrze uczyniliście. Chodźmy naprzód, w oczekiwaniu na nich.» 

«Czy uczniowie są liczni?» – dopytuje się Bartłomiej. 

«O! Mnóstwo. Nie udaje się przejść drogami Betfage. Powiedziałem więc 

Izaakowi, by przyprowadził osła do Kleonta, wytwórcy serów» – odpowiada 
Tomasz. 

«Dobrze zrobiłeś. Chodźmy w stronę tamtych wzniesień i poczekajmy nieco w 

cieniu drzew.» 

Idą do miejsca wskazanego przez Jezusa. 

«Ależ oddalamy się! Mijasz Betfage, obchodząc je tyłem!» – krzyczy Iskariota. 

«A jeśli chcę to uczynić, któż może Mi przeszkodzić? Czyż już jestem więźniem, 

abym nie mógł chodzić tam, gdzie chcę? Komuś spieszno może, żebym nim był, 

lub lęka się ktoś, bym nie umknął przed ujęciem? A gdybym uznał za słuszne 

oddalenie się do miejsc bezpieczniejszych, czy ktoś mógłby Mi w tym 
przeszkodzić?»  

Jezus przeszywa spojrzeniem Zdrajcę, który już się nie odzywa i wzrusza 

ramionami, jakby chciał powiedzieć: “Rób, co Ci się podoba.” 

Rzeczywiście idą z powrotem do małej wioski. Można by rzec, że jest to 

przedmieście miasta, bo od strony zachodniej jest mało od niego oddalona, 

stanowiąc już część wzniesień Ogrodu Oliwnego, który wieńczy Jerozolimę od 
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strony wschodniej. W dole, pomiędzy wzniesieniami a miastem, błyszczy w 

kwietniowym słońcu Cedron. Jezus siada w tej cichej zieleni i pogrąża się w 
myślach. Potem wstaje i idzie na szczyt wzniesienia. 

 

Jezus mówi mi: «Tutaj umieścisz wizję z 31 lipca 1944: Jezus płacze nad 

Jerozolimą, od zdania, o którym powiedziałem ci, że ma zaczynać wizję.»  

A potem ponownie ukazuje mi etapy Swego tryumfalnego wjazdu. 

30 lipca. Nie wiem, co robić, aby to opisać, bo odczuwam w sercu taki ból, że z 

ledwością potrafię siedzieć. To jednak trwa od bardzo dawna. Muszę opisać, co 

widzę. Dla mnie wyjaśnia się dzisiejsza Ewangelia, z dziewiątej niedzieli po 

Zesłaniu Ducha Świętego. 

 

Ze wzgórza w pobliżu Jerozolimy Jezus patrzy na miasto, które rozciąga się u 

Jego stóp. Wzgórze nie jest bardzo wysokie. Najwyżej takie, jak S. Miniato we 

Florencji, wystarczy jednak, by objąć okiem wszystkie domy i uliczki pnące się 

w górę i opadające, na małych wzniesieniach terenu, na których położona jest 

Jerozolima. Chociaż gdyby to wzgórze zestawić z najniższym punktem miasta, 

okazałoby się pewnie, że jest o wiele wyższe. Nie jest to Kalwaria, bo znajduje 

się bliżej murów niż ona. Wzniesienie zaczyna się całkiem blisko murów i 

wznosi się szybko, oddalając się od nich, podczas gdy z drugiej strony opada 

łagodnie ku całkiem zielonym polom, rozciągającym się na wschodzie, jeśli 
oceniać według słońca. 

Jezus i Jego [apostołowie] są w zagajniku, w cieniu, siedzą. Wypoczywają po 

przebytej drodze. Potem Jezus wstaje, opuszcza zadrzewione miejsce, w 

którym siedział, i idzie na sam szczyt wzniesienia. Jego wysoka sylwetka jest 

wyraźnie widoczna w pustej, otaczającej Go okolicy. Wydaje się jeszcze wyższy, 

gdy tak stoi, sam. Jest w niebieskim płaszczu. Ręce ma przyciśnięte do piersi i 

spogląda bardzo, bardzo poważnie. Apostołowie obserwują Go w spokoju, nie 
poruszając się ani nie odzywając. Muszą myśleć, że oddalił się na modlitwę. 

[por. Łk 19,41n] Jezus jednak nie modli się. Bardzo długo patrzył na miasto i na 

wszystkie jego dzielnice, na wszystkie budowle, na wszystkie jego osobliwości. 

Czasem zatrzymywał na długo wzrok na tym lub innym szczególe, czasem zaś 

[patrzył] z mniejszą uwagą. Potem zaczyna płakać. Bez łkania i cicho. Łzy 

napełniają Mu oczy, potem płyną i toczą się po policzkach, i spadają na ziemię... 

łzy ciche i tak smutne jak łzy tego, kto wie, że musi płakać, sam, nie mając 

nadziei na pociechę ani na czyjekolwiek zrozumienie. Z powodu boleści, która 

nie może być zniesiona i która musi być wycierpiana do końca. 

Brat Jana, z powodu zajmowanego miejsca, pierwszy zauważa te łzy i mówi 

innym, którzy spoglądają na siebie zaskoczeni. 

«Nikt z nas nie uczynił nic złego» – mówi ktoś. A inny: 

«Tłum również nas nie znieważył. Nie ma nikogo, kto byłby Mu wrogiem.» 

«Dlaczego więc tak płacze?» – pyta najstarszy ze wszystkich. 

Piotr i Jan wstają razem i podchodzą do Nauczyciela. Myślą, że jedyna rzecz, 

jaką mogą uczynić, to dać Mu odczuć, że Go kochają i zapytać Go, co Mu jest. 

«Nauczycielu, płaczesz?» – pyta Jan kładąc swą jasną głowę na ramieniu 

Jezusa, który przewyższa go o głowę. 
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A Piotr – obejmując Go w pasie i niemal odwracając ku sobie, by Go przyciągnąć 

– mówi: 

«Coś sprawia Ci cierpienie, Jezu? Powiedz o tym nam, którzy Cię kochamy.» 

Jezus opiera policzek o jasną głowę Jana i otacza ramieniem Piotra. Pozostają 

tak objęci wszyscy trzej, w pozie wyrażającej miłość. Łzy jednak nie przestają 
płynąć. Jan, który czuje, jak spadają mu na włosy, znowu pyta: 

«Dlaczego płaczesz, mój Nauczycielu? Być może przysporzyliśmy Ci trosk?» 

Inni apostołowie przyłączyli się do tej miłującej się grupy i czekają z 

niepokojem na odpowiedź. 

«Nie – mówi Jezus – nie wy. Wy jesteście dla Mnie przyjaciółmi, a przyjaźń, 

jeśli jest szczera, jest balsamem i uśmiechem, nigdy – łzą. Chciałbym, abyście 

zawsze pozostali Moimi przyjaciółmi. Nawet teraz, gdy wejdziemy w zepsucie, 

które fermentuje i niszczy tego, kto nie ma zdecydowanego pragnienia pozostać 

uczciwym.» 

«Dokąd idziemy, Nauczycielu? Nie do Jerozolimy? Tłum pozdrowił Cię już 

radośnie. Czy chcesz ich zawieść? Pójdziemy może do Samarii dla jakiegoś 
cudu? Właśnie teraz, gdy Pascha jest tak bliska?» 

Pytania padają równocześnie z wielu miejsc. Jezus podnosi ręce, nakazuje 

ciszę, a potem wskazuje prawą ręką miasto, gestem siewcy rozrzucającego 
przed sobą ziarna, i mówi:  

«[To miasto] jest Zepsuciem. Wchodzimy do Jerozolimy. Wchodzimy tam. I 

tylko Najwyższy wie, jak bardzo chciałbym ją uświęcić, wnosząc tu Świętość, 

przychodzącą z Niebios. Ponownie uświęcić tę, która powinna być Miastem 

Świętym. Jednak nie będę potrafił tego uczynić. Jest zepsuta i zepsutą 

pozostaje. I fale świętości, które wytryskują z żywej Świątyni – a które jeszcze 

bardziej będą wypływać wkrótce, aż do pozbawienia Jej życia – nie wystarczą 

do ocalenia Jerozolimy. Samaria i świat pogański przyjdą do Świętego. Na 

[miejscu] zwodniczych świątyń wzniosą się świątynie Boga prawdziwego. Serca 

pogan będą adorować Chrystusa. Ale ten lud, to miasto będzie Mu zawsze 

wrogie i jego nienawiść doprowadzi go do największego grzechu. To ma się 
wydarzyć. Ale biada tym, którzy będą narzędziami tej zbrodni. Biada!...» 

Jezus patrzy uważnie na Judasza, który stoi prawie przed Nim.  

«To nam się nigdy nie przydarzy. Jesteśmy Twoimi apostołami i wierzymy w 

Ciebie, gotowi jesteśmy umrzeć za Ciebie» – kłamie Judasz bezwstydnie i 
wytrzymuje spojrzenie Jezusa bez zmieszania.  

Inni dołączają do protestu. Jezus odpowiada wszystkim, unikając dawania 

odpowiedzi samemu Judaszowi: 

«Oby zechciało Niebo, żebyście tacy byli. Ale jest w was jeszcze wielka słabość i 

pokusa mogłaby uczynić was podobnymi do tych, którzy Mnie nienawidzą. 

Módlcie się bardzo dużo i uważajcie na siebie. Szatan wie, że wkrótce zostanie 

pokonany i chce zemścić się, odrywając was ode Mnie. Szatan jest wokół nas 

wszystkich. Przy Mnie, aby przeszkodzić Mi w spełnieniu woli Ojca i wypełnieniu 

Mojego posłannictwa. Przy was, ażeby uczynić was swymi sługami. Czuwajcie. 

Pośród tych murów szatan porwie tego, kto nie będzie umiał być mocnym; tego, 

dla którego przekleństwem będzie fakt, iż został wybrany, gdyż nadał temu 

wyborowi ludzki cel. Wybrałem was dla Królestwa Niebieskiego, a nie dla 
królestwa tego świata. Pamiętajcie o tym.  
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[por. Łk 19,42n] A ty, miasto, które pragniesz swej ruiny, nad którą płaczę, 

wiedz, że twój Chrystus modli się o twoje ocalenie. O, gdybyś przynajmniej w 

tej godzinie, która ci pozostaje, umiało przyjść do Tego, który byłby twoim 

pokojem! Gdybyś przynajmniej zrozumiało w tej godzinie Miłość, która 

przechodzi pośród ciebie, i gdybyś zrzuciło z siebie nienawiść, która cię zaślepia 

i doprowadza do szaleństwa, czyniąc okrutnym dla siebie samego i dla twojego 

dobra. Ale nadejdzie dzień, gdy przypomnisz sobie tę chwilę! Zbyt późno będzie 

wtedy na płacz i żal! Miłość zejdzie i zniknie z twoich ulic, a pozostanie 

Nienawiść, którąś wolało. I nienawiść skieruje się na ciebie i twoje dzieci. 

Posiada się bowiem to, czego się chciało, a za nienawiść płaci się nienawiścią. I 

nie będzie wtedy nienawiści mocnych przeciwko bezbronnemu, lecz nienawiść 

przeciwko nienawiści, a stąd – wojna i śmierć. Otoczą cię okopy i wojska. 

Będziesz jęczeć, zanim zostaniesz zniszczone. Zobaczysz, jak padają twoje 

dzieci od broni i głodu. Te, które przeżyją, zostaną wzięte do niewoli i 

wzgardzone. I będziesz błagać o miłosierdzie, jednak nie znajdziesz go już, boś 

nie chciało poznać swego Zbawienia.  

Płaczę, przyjaciele, bo mam serce człowieka i ruina ojczyzny wyciska Mi łzy. 

Jednak spełnia się to, co jest słuszne, gdyż zepsucie przekracza w tych murach 

wszelkie granice i ściąga karę Bożą. Biada obywatelom będącym przyczyną 

nieszczęścia ojczyzny! Biada przywódcom, którzy są jego główną przyczyną. 

Biada tym, którzy powinni być święci, by doprowadzić innych do uczciwości, a 

tymczasem znieważają Dom swej posługi i samych siebie! Przyjdźcie, [w 

przeciwnym razie] na nic nie zda się Moje działanie. Sprawimy, że Światłość 
zabłyśnie jeszcze raz pośród Ciemności!» 

Jezus schodzi wraz ze Swoimi [apostołami]. Oddala się pospiesznie drogą, z 

poważnym obliczem, wręcz smutnym. Nie odzywa się. Wchodzi do domku u stóp 
wzgórza i nie widzę nic więcej. 

 

Jezus mówi:  

«Scena przedstawiona przez Łukasza wydaje się pozbawiona spójności, jakby 

nielogiczna. Opłakuję nieszczęście winnego miasta, a nie potrafię współczuć 
jego mieszkańcom?  

Nie, nie potrafię, nie mogę współczuć, bo przecież właśnie postawy 

[mieszkańców] rodzą nieszczęścia. Dostrzeganie ich zwiększa tylko Mój ból. Mój 

gniew na bezczeszczących Świątynię jest logicznym następstwem Mojego 
rozważania przyszłych nieszczęść Jerozolimy.  

To zawsze znieważanie kultu Bożego, Prawa Bożego sprowadza kary Niebios. 

Czyniąc z Domu Bożego jaskinię zbójców, ci niegodni kapłani i ci niegodni 

wierzący (z imienia tylko) ściągają na cały naród przekleństwo i śmierć. To 

zbędne nadawać takie czy inne imię złu, które wywołuje cierpienie jakiegoś 

narodu. Szukajcie w tym właściwego imienia: “Kara za życie podobne [do życia] 

dzikich zwierząt”. Bóg się wycofuje, a zło – posuwa się naprzód. Oto owoc życia 
narodu, niegodnego nazwy: chrześcijański.  

Jak wtedy tak i teraz, w tym odcinku wieku, nie szczędziłem cudów, aby 

wstrząsnąć i ponownie przywołać. Jednak jak wtedy Ja, tak [i teraz] Moje 

narzędzia zetknęły się tylko z drwiną, obojętnością i nienawiścią. Pojedyncze 

osoby i narody niech jednak przypomną sobie, że na próżno płaczą, skoro 

wcześniej nie chciały poznać swego zbawienia. Na próżno Mnie wzywają, bo w 

godzinie, kiedy byłem z nimi, wypędzili Mnie świętokradzką wojną, która – 

rozpoczynając się od poszczególnych sumień, oddanych Złemu – 
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rozprzestrzeniła się na wszystkie Narody. Kraje nie wybawiają się w tej mierze 

przez wojska, co przez formę życia, która przyciąga opiekę Nieba.  

Odpocznij, mały Janie. I trwaj zawsze w wierności swemu wyborowi. Idź w 

pokoju.» 

Co za zmęczenie! Już dłużej naprawdę nie mogę... 

 

Jezus zdążył zaledwie wejść do domu, by pobłogosławić jego mieszkańców, a 

już słychać radosne odgłosy grzechotek i odświętne głosy. Zaraz potem 

wychudła i blada twarz Izaaka ukazuje się w otworze drzwi i wierny pasterz 
wchodzi, i upada na twarz przed swym Panem Jezusem. 

We drzwiach otwartych na oścież tłoczą się liczne twarze, a z tyłu widać inne... 

Przepychają się, śpieszą się, chcą iść do przodu... Kilka niewieścich krzyków, 

kilka łez dzieci, stojących w ścisku, i powitania, radosne okrzyki:  

«Szczęśliwy dzień, który Cię do nas przyprowadził! Pokój Tobie, Panie! 

Szczęśliwy powrót, o Nauczycielu, aby nas wynagrodzić za wierność.» 

Jezus wstaje i daje znak, że będzie mówił. Wszyscy milkną i słychać wyraźnie 

głos Jezusa: 

«Pokój wam! Nie tłoczcie się! Teraz wejdziemy razem do Świątyni. Przyszedłem 

po to, by być z wami. Pokój! Pokój! Nie wyrządzajcie sobie zła. Zróbcie 

przejście, Moi umiłowani! Pozwólcie Mi przejść i podążajcie za Mną, abyśmy 
weszli razem do Miasta Świętego.» 

[por. Mt 21,7n; Mk 11,7n; Łk 19,35n, J 12,12n] Ludzie są bardziej lub mniej 

posłuszni, robią nieco miejsca, dość, by Jezus mógł wyjść i wsiąść na osiołka. 

Jezus bowiem wskazuje na źrebię, którego jeszcze nikt nie dosiadał, jako na 

Swego wierzchowca. Wtedy bogaci pielgrzymi, ściśnięci w tłumie, rozpościerają 

na grzbiecie osiołka bogate płaszcze. Ktoś przyklęka i pochyla się ku ziemi, inny 

zaś robi stopień dla Pana, który siada na Swego osła. Ruszają w drogę. Piotr 

idzie koło Nauczyciela, a z drugiej strony Izaak trzyma wodze zwierzęcia. Nie 

jest ono przyzwyczajone, a jednak kroczy spokojnie, jakby to widowisko było w 

jego zwyczaju. Nie płoszy się i nie lęka kwiatów, które – rzucane ku Jezusowi – 

uderzają często osła w ślepia, muskają mu pysk. [Nie lęka się] też gałązek 

oliwnych i palmowych, poruszanych przed nim i wokół niego, rzucanych na 

ziemię, aby służyć za dywan z kwiatów, ani coraz głośniejszych krzyków: 

«Hosanna, Synowi Dawidowemu!» 

Wznoszą się one ku pogodnemu niebu. Tłum zaś powiększa się coraz bardziej o 

nowo przybyłych. Przejście przez Betfage, ulicami wąskimi i krętymi, nie jest 

rzeczą prostą. Matki muszą brać dzieci na ręce, a mężczyźni – chronić kobiety 

przed zbyt gwałtownymi szturchańcami. Jeden z ojców bierze syna na ramiona, 

“na barana”, i niesie go tak w górze, ponad tłumem. Głosy dzieci wydają się 

beczeniem owieczek lub piskiem jaskółek, a ich rączki rzucają kwiaty i listki z 

oliwek, podawane im przez matki, i posyłają pocałunki swemu słodkiemu 

Jezusowi... 

Zaraz po wyjściu z wąskich uliczek małej osady pochód się rozluźnia i 

porządkuje. Liczni ochotnicy udają się na przód, aby otwierać orszak, 

oczyszczać drogę, a inni idą za nimi, rozrzucając na ziemi gałązki. Ktoś pierwszy 

rzuca swój płaszcz, aby posłużył za dywan, a potem ktoś inny i czterech, 

dziesięciu, stu i tysiąc naśladuje go. Droga ma pośrodku wielokolorowe pasmo 

szat rozścielonych na ziemi. Po przejściu Jezusa zbiera się je i zanosi na przód, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-21.htm#7
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z innymi, z jeszcze innymi... I wciąż kwiaty, gałązki, liście palmowe poruszają 

się lub są rzucane na ziemię... I okrzyki mocniejsze podnoszą się zewsząd na 
cześć Króla Izraela, pod adresem Syna Dawida, Jego Królestwa! 

Żołnierze pełniący straż przy bramie wychodzą zobaczyć, co się dzieje. Ale to 

nie bunt, więc wsparci na swych włóczniach stają na boku i obserwują – ze 

zdziwieniem lub ironią – dziwny pochód tego Króla siedzącego na ośle, pięknego 

jak bóg, prostego jak najuboższy z ludzi, łagodnego, błogosławiącego... 

otoczonego niewiastami i dziećmi, mężczyznami bez broni, którzy krzyczą:  

«Pokój! Pokój!» 

[Patrzą na] tego Króla. On zaś przed wjazdem do miasta zatrzymuje się na 

chwilę na wysokości grobów trędowatych z Hinnom i Siloan. (Sądzę, że to są te 

miejsca, w których widziałam wcześniej cuda uzdrowienia trędowatych.) 

Wspiera się na jedynym strzemieniu, w którym spoczywa Jego stopa, bo siedzi 

na ośle, a nie na koniu, podnosi się, otwiera ramiona i woła ku tym straszliwym 

stokom. Ukazują się na nich przerażające twarze i ciała. Patrzą na Jezusa i 

wznoszą ku Niemu żałosny okrzyk trędowatych: 

«Jesteśmy zarażeni!» 

[Czynią to,] aby odsunęli się nieostrożni, którzy, żeby widzieć Jezusa, wspięliby 

się nawet na zarażone tarasy. Jezus woła: 

«Niech ten, kto ma wiarę, wezwie Mojego imienia i niech otrzyma dzięki temu 

zdrowie!»  

Błogosławi ich, udając się w dalszą drogę i nakazując Judaszowi z Kariotu:  

«Zakupisz żywność dla trędowatych i wraz z Szymonem zaniesiesz im ją przed 
zmierzchem.» 

Pochód udaje się pod sklepienie Bramy Siloan, a potem jak strumień wlewa się 

do miasta. Przechodzi przez przedmieście Ofel, gdzie każdy taras stał się małym 

placykiem na powietrzu, wypełnionym ludźmi, którzy wołają:  

«Hosanna!» 

Rzucają kwiaty i rozlewają na drogę wonności, próbując wylać je na 

Nauczyciela. Powietrze napełnia zapach kwiatów ginących pod stopami tłumu i 

wonności, które rozlewają się w powietrzu, nim spadną w proch drogi. Krzyk 

tłumu wydaje się wzrastać i nasilać się, jakby każdy krzyczał do rogu, bo liczne 

archiwolty, których pełno jest w Jerozolimie, wzmacniają go i nie przestaje 
brzmieć. 

Słyszę, jak krzyczą, i sądzę, iż oznacza to to, co mówią ewangeliści: “Szalem, 

szalem, melchil!” (lub „malchit‟). Usiłuję oddać brzmienie tych słów, lecz to 

trudne, bo zawierają głoski, których nie ma w naszym języku. Jest to stały 

dźwięk. Przypomina ten, jaki wydaje wzburzone morze, na które jeszcze nie 

spadł z łoskotem bałwan uderzający plażę i podwodne skały, a który inna fala 

już zbiera i podnosi w nowym plusku, nigdy się nie zatrzymując. Jestem nim 

ogłuszona!  

Wonności, zapachy, krzyki, gałązki i szaty, które poruszają się, kolory... To 

odurzająca wizja. Widzę tłum, który nie przestaje się mieszać. Znane twarze 

pojawiają się i znikają: wszyscy uczniowie ze wszystkich zakątków Palestyny, 

wszyscy, którzy idą za Jezusem... Widzę przez chwilę Jaira. Dostrzegam Jajasza, 

wraz z matką, młodzieńca z Pelli (tak mi się wydaje), który był niewidomy, a 
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którego Jezus uzdrowił. Widzę Joachima z Bozry i wieśniaka z równiny Szaron, z 

jego braćmi. Zauważam starego i samotnego Mateusza, z miejsca blisko 

Jordanu (na wschodnim brzegu), u którego Jezus znalazł schronienie, kiedy 

wszystko było zalane. Widzę Zacheusza z jego nawróconymi przyjaciółmi. 

Dostrzegam starego Jana z Nob, z niemal wszystkimi mieszkańcami, widzę 

męża Sary z Jutty... Któż jednak może zapamiętać te oblicza i te imiona, skoro 

jest to kalejdoskop twarzy znanych i nieznanych, widzianych wiele razy bądź 

tylko jeden raz?... Oto teraz twarz pastuszka, zabranego w Enon. A przy nim – 

uczeń z Korozain, który porzucił pochówek ojca, aby iść za Jezusem; a całkiem 

blisko, przez chwilę – ojciec i matka Beniamina z Kafarnaum z ich młodym 

synem, który wpadłby pod kopyta osła, rzucając się do przodu, żeby go Jezus 

pogłaskał. I – niestety – twarze faryzeuszy i uczonych w Piśmie, posiniałe z 

gniewu z powodu tego tryumfu. Arogancko przedzierają się przez pierścień 
miłości, zaciskający się wokół Jezusa, i krzyczą do Niego: 

[por. Łk 19,39n] «Każ zamilknąć tym szaleńcom! Przywołaj ich do rozsądku! To 

jedynie Bogu wołamy: „hosanna‟. Powiedz im, żeby zamilkli!» 

Jezus odpowiada na to łagodnie: 

«Nawet gdybym im powiedział, że mają zamilknąć, i gdyby Mnie posłuchali, 

kamienie wołałyby o cudach Słowa Bożego.» 

Ludzie wołają: 

«Hosanna! Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony ten, który idzie w 

imię Pana! Hosanna Jemu i Jego Królestwu! Bóg jest z nami! Emmanuel przybył! 

Przyszło Królestwo Chrystusa Pańskiego! Hosanna! Hosanna od ziemi po 

Niebiosa! Pokój! Pokój, mój Królu! Pokój i błogosławieństwo Tobie, święty 

Królu! Pokój i chwała w Niebiosach i na ziemi! Chwała Bogu za Jego Chrystusa! 

Pokój ludziom, którzy potrafią Go przyjąć! Pokój na ziemi ludziom dobrej woli i 
chwała w Niebiosach Najwyższych, bo godzina Pana nadeszła!» 

Ten ostatni okrzyk wznosi zwarta grupa pasterzy. Powtarzają to wołanie od 

narodzenia. Oprócz tych stałych okrzyków [są i opowiadania]: ludzie z 

Palestyny mówią pielgrzymom z Diaspory o cudach, jakie widzieli. Tym zaś – 

którzy nie wiedzą, co się dzieje, cudzoziemcom, którzy przypadkowo znajdują 
się w mieście i pytają: «Kimże On jest? Cóż to się dzieje?» – wyjaśniają:  

«To Jezus! Jezus, Nauczyciel z Nazaretu w Galilei! Prorok! Mesjasz Pana! 

Obiecany! Święty!»  

Z domu – który zaledwie minęli, bo w tym zamęcie marsz jest bardzo wolny – 

wychodzi grupa dobrze zbudowanych młodych ludzi. Niosą w górze miedziane 

wazy pełne zapalonych węgli i kadzidła, które płonąc rozsiewa obłoki 

pachnącego dymu. Gest ich spotyka się z uznaniem i jest naśladowany. Wielu 

biegnie naprzód lub powraca do domów, aby wziąć ogień i pachnącą żywicę i 
aby ją zapalić ku czci Chrystusa.  

Widać dom Annalii, taras opleciony winoroślą z nowymi listkami, drżącymi w 

słabym kwietniowym wietrze. Na nim, od strony ulicy, szereg młodych 

dziewcząt, pośród których stoi Annalia. Mają białe szaty, białe welony i koszyki 
pełne zerwanych różanych płatków i konwalii, które już lecą w powietrzu. 

«Dziewice Izraela pozdrawiają Ciebie, Panie!» – mówi Jan.  

Utorował sobie drogę i jest teraz u boku Jezusa, aby przyciągnąć Jego uwagę ku 

tej girlandzie czystości, która pochyla się z uśmiechem przy balustradzie, aby 

rozrzucić płatki czerwone jak krew i konwalie białe jak perły. Jezus ściąga na 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-19.htm#39
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chwilę lejce i zatrzymuje oślę. Podnosi głowę i rękę, by pobłogosławić to 

dziewictwo zakochane w Nim aż do odrzucenia wszelkiej miłości ziemskiej. 
Annalia przechyla się i woła: 

«Widziałam, o mój Panie, Twój tryumf! Weź moje życie za Twoją powszechną 

chwałę, Jezu!» – [Annalia] pozdrawia Go, wołając bardzo głośno, gdy Zbawiciel 
mija jej dom i posuwa się naprzód.  

I inny krzyk, odmienny, wznosi się ponad zgiełkiem tłumu. Ludzie jednak, choć 

go słyszą, nie zatrzymują się. To rozentuzjazmowana rzeka: rzeka ludzi w 

gorączce, która nie potrafi się zatrzymać. Gdy ostatnie fale tej rzeki są jeszcze 

poza bramą, pierwsze już wspinają się na wzniesienia prowadzące do Świątyni. 

«Twoja Matka!» – mówi Piotr, wskazując dom prawie na rogu drogi 

prowadzącej na górę Moria, którą pochód się kieruje. Jezus podnosi głowę, by 

się uśmiechnąć do Swej Matki, która jest wysoko, pomiędzy wiernymi 
niewiastami. 

Spotkanie z dużą karawaną zatrzymuje pochód kilka metrów po przejściu obok 

domu. Kiedy Jezus staje wraz z innymi – głaszcząc dzieci, które podają Mu 
matki – jakiś mężczyzna biegnie, torując sobie przejście i wołając: 

«Pozwólcie mi przejść! Niewiasta umarła. Młoda dziewczyna. Nagle. Jej matka 

wzywa Nauczyciela. Pozwólcie mi przejść! On już raz ją ocalił!» 

Ludzie robią mu przejście i mężczyzna podbiega do Jezusa: 

«Nauczycielu, córka Elizy umarła. Pozdrowiła cię swym okrzykiem, a potem 

przechyliła się do tyłu, mówiąc: “Jestem szczęśliwa”, i wydała ostatnie 

tchnienie. Jej serce pękło z radości, widząc Twój tryumf. Jej matka dojrzała 
mnie z tarasu blisko domu i wysłała mnie, by Cię wezwać. Chodź, Nauczycielu.» 

«Umarła! Umarła Annalia! Ależ jeszcze wczoraj była zdrowa, dobrze się czuła, 

była szczęśliwa!»  

Apostołowie gromadzą się zaskoczeni, także pasterze. Wszyscy widzieli ją 

wczoraj w doskonałym zdrowiu. Przed chwilą widzieli ją zaróżowioną, 

roześmianą... Nie potrafią pojąć tego nieszczęścia... Pytają, dowiadują się o 
szczegóły... 

«Nie wiem. Wszyscy słyszeliście jej słowa. Mówiła pewnym, silnym głosem. 

Potem widziałem, jak przechyliła się do tyłu, bledsza niż jej szata, i usłyszałem 

krzyk jej matki... Nic więcej nie wiem.» 

«Nie ulegajcie wzburzeniu, ona nie umarła. To kwiat, który upadł, a aniołowie 

Boży podnieśli go, aby go zanieść na łono Abrahama. Wkrótce lilia ziemi 

otworzy się szczęśliwa w Raju, zapominając na zawsze o potworności świata. 

Mężu, powiedz Elizie, aby nie płakała nad losem swego dziecka. Powiedz jej, że 

otrzymała wielką łaskę od Boga i że za sześć dni zrozumie, jakiej łaski Bóg 

udzielił jej córce. Nie płaczcie. Niech nikt nie płacze. Jej tryumf jest większy od 

Mojego, bo aniołowie prowadzą dziewicę do pokoju sprawiedliwych. I to jest 

tryumf wieczny, który będzie wzrastał, nigdy nie doznając upadku. Zaprawdę 

mówię wam, że to nad wami wszystkimi, a nie nad Annalią, powinniście płakać. 

Chodźmy.» 

Jezus powtarza apostołom i tym, którzy Go otaczają:  

«Kwiat upadł. Zasnęła w pokoju i podnieśli ją aniołowie. Błogosławiona ta, 

która jest czysta ciałem i sercem, bo wkrótce będzie oglądać Boga.» 
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«Ale z jakiego powodu umarła, Panie?» – pyta Piotr, nie mogąc w to uwierzyć. 

«Z miłości, z ekstazy. Z nieskończonej radości. Szczęśliwa śmierć!» 

Ci, którzy są daleko, nic nie wiedzą. Okrzyki „hosanna‟ trwają więc nadal, choć 

w pobliżu Jezusa uformował się krąg zamyślonych, milczących [osób]. Ciszę 
przerywa Jan: 

«O, i ja chciałbym umrzeć podobną śmiercią przed godzinami, które mają 

nadejść!» 

«Ja też – mówi Izaak. – Chciałbym ujrzeć twarz młodej dziewczyny, która 

umarła z miłości do Ciebie...» 

«Proszę was, ofiarujcie Mi swoje pragnienie. Potrzebuję was blisko Siebie...»  

«Nie pozostawimy Cię, Panie. Lecz dla tej matki żadnej pociechy?» – pyta 
Natanael. 

«Zatroszczę się o to...» 

 

[por. Mt 21,12n; Mk 11,15n; Łk 19,45n] 

Są u bram murów Świątyni. Jezus zsiada z osła, którym zajmuje się ktoś z 

Betfage. Trzeba wspomnieć, że Jezus nie zatrzymał się przy pierwszej bramie 

świątynnej, lecz podążał wzdłuż murów, stając dopiero wtedy, gdy znalazł się 

od strony północnej, blisko [wieży] Antonia. To tu zsiada i wchodzi do Świątyni, 

jakby chciał okazać, że nie ukrywa się przed sprawującymi władzę i czuje się 
niewinny w całym Swym zachowaniu. 

Na pierwszym dziedzińcu jak zwykle – wrzawa, z powodu wymieniających 

[pieniądze] i sprzedających gołąbki, wróble i baranki. Tyle tylko, że teraz 

sprzedający są sami, bo wszyscy pobiegli ujrzeć Jezusa. Jezus wchodzi. 

Wygląda odświętnie. Ma na Sobie purpurową szatę. Patrzy na to targowisko i na 

grupę faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy Go obserwują [stojąc] pod 

portykiem. Jego spojrzenie płonie oburzeniem. Idzie pospiesznie na środek 

dziedzińca. Jego nieoczekiwany zryw wydaje się lotem – lotem płomienia, bo 

Jego szata, w słońcu zalewającym dziedziniec, jest jak płomień. Jezus grzmi 
potężnym głosem: 

«Wynoście się z domu Mojego Ojca! To nie jest miejsce lichwy i targu. Napisane 

jest: “Mój dom nazwany będzie domem modlitwy.” Dlaczego więc dom, w 

którym wzywa się Imienia Pana, uczyniliście jaskinią złodziei? Wynoście się 

stąd! Precz stąd złodzieje, oszuści, bezwstydnicy, zbrodniarze, bluźniercy, 

bałwochwalcy oddający się najgorszemu bałwochwalstwu – temu, które odnosi 

się do pysznego ja – gorszyciele i kłamcy. Precz! Precz! Bo inaczej Bóg 
Najwyższy zmiecie na zawsze to miejsce i dokona pomsty na całym ludzie.» 

Nie powtarza chłosty, jak poprzednio. Ponieważ jednak kupcy i wymieniający 

pieniądze ociągają się z posłuszeństwem, Jezus podchodzi do najbliższego stołu 

i przewraca go. Wagi i monety spadają na ziemię. Sprzedawcy i wymieniający 

pieniądze pospiesznie wykonują polecenie Jezusa, mając przykład tego, co 
może zrobić. A Jezus woła za nimi: 

«Ileż razy mam wam powtarzać, że ma to być miejsce modlitwy, a nie – 

brudu?» 

Jezus patrzy na ludzi Świątyni, którzy – posłuszni poleceniom Najwyższego 

Kapłana – nie czynią niczego w odwecie. Kiedy dziedziniec jest już oczyszczony, 
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Jezus idzie w stronę portyków. Gromadzą się tam niewidomi, paralitycy, niemi, 

sparaliżowani i inni strapieni, którzy przyzywają Go głośnymi okrzykami. 

«Cóż chcecie, abym wam uczynił?» 

«Wzroku, Panie! Moje nogi! Niech mój syn przemówi! Niech moja żona 

wyzdrowieje! Wierzymy w Ciebie, Synu Boga!» 

«Niech Bóg was wysłucha. Powstańcie i wychwalajcie Pana!» 

Jezus nie uzdrawia licznych chorych, jednego po drugim, lecz czyni szeroki gest 

ręką. Łaska i zdrowie zstępują na nieszczęśliwców, którzy prostują się, 

uzdrowieni, z okrzykami radości, mieszającymi się z wołaniem licznych dzieci, 
cisnących się ku Niemu. Powtarzają: 

«Chwała, chwała Synowi Dawida! Hosanna Jezusowi z Nazaretu, Królowi 

królów, Panu panów!» 

Faryzeusze, udając szacunek, wołają do Niego: 

«Nauczycielu, czy je słyszysz? Te dzieci mówią to, czego nie wolno mówić. 

Skarć je! Niech zamilkną!» 

«A dlaczego? Czyż król - prorok, król należący do Mojej rasy, nie powiedział: 

“Sprawiłeś, że usta dzieci i niemowląt głoszą doskonałą chwałę, aby zmieszać 

Twych wrogów”? Czyż nie czytaliście tych słów psalmisty? Pozwólcie dzieciom 

wypowiadać pochwały dla Mnie. Podpowiadają im je ich aniołowie, którzy bez 

przerwy patrzą na Mojego Ojca i znają tajemnice. Oni podpowiadają je tym 

niewinnym. Teraz pozwólcie Mi wszyscy pójść modlić się do Pana.»  

Mijając ludzi, idzie na dziedziniec przeznaczony dla Izraelitów, aby się modlić... 

A potem wychodząc inną bramą, przechodzi tuż obok sadzawki służącej do 

mycia zwierząt przeznaczonych na ofiarę, wychodzi z miasta, aby powrócić na 
zbocza Góry Oliwnej. 

Apostołów ogarnął entuzjazm... Tryumf dodał im pewności i zapominają, 

całkowicie zapominają o wszelkim przerażeniu, wywołanym przez słowa 

Nauczyciela... Rozmawiają o wszystkim... Pali ich pragnienie dowiedzenia się 

czegoś o Annalii. Jezus powstrzymuje ich, nie bez trudu, przed udaniem się tam, 

zapewniając, że zatroszczy się o to w sposób Jemu znany... Głusi, głusi, głusi na 

wszelkie słowo Boskiego ostrzeżenia... Ludzie, ludzie, ludzie, których jeden 

krzyk: „hosanna‟, pozbawia pamięci o wszystkim... Jezus rozmawia ze sługami 

Marii z Magdali, którzy przyłączyli się do Niego w Świątyni, a potem ich 
odprawia... 

«A teraz, dokąd idziemy?» – pyta Filip. 

«Do domu Marka, syna Jonasza?» – pyta Jan. 

«Nie. Do obozowiska Galilejczyków. Być może Moi bracia przybyli i chcę ich 

powitać» – odpowiada Jezus.  

«Mógłbyś to uczynić jutro» – zauważa Tadeusz. 

«Dobrze jest to uczynić wtedy, gdy można to zrobić. Chodźmy do Galilejczyków. 

Będą zadowoleni, widząc nas. Wy dowiecie się o swoich rodzinach. Ja ujrzę 
dzieci...» 
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«A dziś wieczorem? Gdzie będziemy spali? W mieście? W jakim miejscu? Tam, 

gdzie jest Twoja Matka? A może u Joanny [małżonki Chuzy]?» – dopytuje się 
Judasz Iskariota. 

«Nie wiem. Z pewnością nie w mieście. Być może w jakimś galilejskim 

namiocie...» 

«A dlaczego?» [– pyta dalej Judasz.] 

«Bo jestem Galilejczykiem i kocham Moją ojczyznę. Chodźmy» [– odpowiada 

Judaszowi Jezus.] 

Udają się w drogę, aby dojść do obozu galilejskiego, który jest w sadzie 

oliwnym, od strony Betanii. Jest to całe skupisko namiotów, zupełnie białych w 

radosnym kwietniowym słońcu. 

 

Jezus mówi: «Moja cierpliwa sekretarko, umieść tutaj wizję: “Wieczór w 

Niedzielę Palmową” (z 4 marca 1945). Mój pokój niech będzie z tobą. 

10. WIECZÓR NIEDZIELI PALMOWEJ 

Napisane 4 marca 1945. A, 11418-11428 

Jezus przebywa ze Swoimi [apostołami] w spokoju Ogrodu Oliwnego. Jest 

wieczór, niezbyt chłodny wieczór, przy pełni księżyca. Siedzą na naturalnych 

miejscach do siedzenia, jakie tworzą w Ogrodzie Oliwnym [stopnie] stoku, 

akurat pierwsze, jakie ukazują się na tym małym naturalnym placu, 

uformowanym z polany, zaraz na początku [Getsemani]. Cedron szemrze płynąc 

po kamieniach, i wydaje się mówić sam do siebie. Śpiew słowika, westchnienie 

wiatru i nic poza tym. 

«Po tryumfie tego ranka bardzo odmienił się wasz duch. Cóż mam powiedzieć? 

Że jest podniesiony? O, tak! Według człowieka jest podniesiony. Weszliście 

bowiem do miasta, drżący z powodu Moich słów. Wydawało się, że – przez 

wzgląd na siebie – każdy bał się siepaczy za murami, gotowych do ataku, aby go 
uwięzić.  

W każdym człowieku znajduje się drugi człowiek, który ujawnia się w trudnych 

chwilach. Jest bohater, który w godzinach największego niebezpieczeństwa 

wyłania się z kogoś łagodnego, zawsze widzianego i ocenianego przez świat 

jako bez znaczenia. To bohater, który mówi w walce: “Oto jestem”. Mówi do 

nieprzyjaciela, do despoty: “Zmierz się ze mną”. Jest [w człowieku] święty, 

który – kiedy wszyscy uciekają w przerażeniu przed okrutnikami spragnionymi 

ofiar – mówi: “Mnie weźcie jako zakładnika i ofiarę. Ja zapłacę za wszystkich.” 

Jest też cynik, który z powszechnych nieszczęść czerpie własną korzyść i śmieje 

się nad ciałami ofiar. Jest zdrajca, który ma specyficzną odwagę: odwagę 

[czynienia] zła. Ten zdrajca stanowi mieszankę cynizmu i tchórzostwa i także 

należy do kategorii ujawniającej się w trudnych chwilach. Cynicznie bowiem 

wyciąga korzyść z nieszczęścia i tchórzliwie przechodzi do stronnictwa 

mocniejszego. Ma śmiałość, dla uzyskania korzyści, stawiać czoło pogardzie 

nieprzyjaciół i przekleństwom porzuconych. Istnieje wreszcie – a jest to rodzaj 

najbardziej rozpowszechniony – tchórz, który w trudnej godzinie jest zdolny 

tylko do ubolewania, że został rozpoznany, jako należący do partii lub do 

człowieka obecnie wyklętego, i ucieka... Ten tchórz nie jest takim przestępcą, 

jak cynik, ani tak obrzydliwym, jak zdrajca. Ujawnia jednak zawsze 
niedoskonałość swej struktury duchowej.  
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Wy... tacy jesteście. Nie zaprzeczajcie. Czytam w sumieniach. Tego poranka 

myśleliście w waszych sercach: “Co będzie? I my pójdziemy na śmierć?” A 

najniższa część [waszej natury] jęczała: “O, nigdy!...”  

Tak. Czy Ja was jednak kiedykolwiek zwodziłem? W pierwszych Moich 

pouczeniach mówiłem wam o prześladowaniu i o śmierci. A kiedy ktoś z was – z 

powodu nadmiernego podziwu chciał widzieć Mnie i chciał przedstawiać Mnie 

jako króla, jednego z biednych królów ziemi, zawsze biednego, nawet gdy jest 

królem i odnowicielem królestwa Izraela – natychmiast poprawiałem błąd i 

mówiłem: “Jestem królem ducha. Proponuję wyrzeczenia, ofiarę, cierpienia. Nie 

mam nic innego. Tu na ziemi nie mam nic innego. Ale po Mojej i po waszej 
śmierci, w Mojej wierze, dam wam Królestwo wieczne: Królestwo Niebieskie.”  

Czy mówiłem wam może inaczej? Nie. Mówicie, że nie. A wy wtedy też 

mówiliście: “Tylko tego chcemy. Z Tobą, jak Ty, dla Ciebie chcemy być [tak 

samo] traktowani, [tak samo] cierpieć.” Tak. Mówiliście tak. I byliście szczerzy. 

A było tak dlatego, że rozumowaliście jak dzieci, nieuważne dzieci. Myśleliście, 

że łatwe będzie pójście za Mną i tak byliście przesiąknięci potrójną 

pożądliwością, że nie potrafiliście dopuścić, by było prawdą to, co wam 

ukazywałem. Myśleliście: “On jest Synem Bożym. Mówi tak, by wypróbować 

naszą miłość. Ale Jego nie może uderzyć człowiek. Przecież czyni cuda. Uczyni 

więc jakiś wielki cud dla Siebie!” I każdy dodawał: “Nie potrafię uwierzyć w to, 

że zostanie zdradzony, schwytany, zabity.” Tak mocna była wasza ludzka wiara 

w Moją potęgę, że doszliście do odrzucenia wiary w Moje słowa: wiary 
prawdziwej, duchowej, świętej i uświęcającej. 

“Ten, który czyni cuda, dokona przynajmniej jednego dla Siebie!” – mówiliście. 

Wielu ich jeszcze dokonam. Dwa z nich będą takie, iż żaden ludzki umysł nie 

zdoła ich sobie wyobrazić. Tylko wierzący w Pana będą potrafili je przyjąć. 

Wszyscy inni, w ciągu wieków, będą mówić: “Niemożliwe!”. I nawet po śmierci 

wielu będzie Mi zaprzeczać.  

Któregoś łagodnego wiosennego poranka ogłosiłem na górze różne 

błogosławieństwa. Jest jeszcze jedno: “Błogosławieni ci, którzy potrafią 

uwierzyć, chociaż nie widzą.” Powiedziałem już, chodząc po Palestynie: 

“Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”, a także: 

“Błogosławieni, którzy spełniają wolę Bożą”. I wyrzekłem wiele innych 

[błogosławieństw], bo w domu Ojca Mojego wiele radości czeka na świętych. 

Ale jest i to: “O, błogosławieni ci, którzy uwierzą, chociaż nie widzieli oczyma 

cielesnymi!” Tak święci będą, że – przebywając jeszcze na ziemi – już Boga 
oglądać będą: Boga ukrytego w Tajemnicy miłości.  

Ale wy, po trzech latach przebywania ze Mną, nie doszliście jeszcze do takiej 

wiary. I wierzycie tylko w to, co widzicie. Dlatego od dzisiejszego poranka, od 

tryumfu, mówicie: “Jest tak, jak mówiliśmy. On zwycięża. A my z Nim.” I jak 

ptaki, które poprawiają swoje pióra porozdzierane przez jakiegoś okrutnika, 

podnosicie się do lotu, upojeni radością, pewni, wolni od przygnębienia, który 
Moje słowa wywołały w waszych sercach.  

Czy jesteście umocnieni także na duchu? Nie. Duch wasz jest jeszcze mniej 

umocniony. Jesteście bowiem jeszcze mniej przygotowani na zagrażającą 

godzinę. Piliście „hosanna‟ jak wino mocne i smakowite. I upoiliście się nim. Czy 

ktoś pijany jest kiedykolwiek mocny? Wystarczy rączka dziecka, aby sprawić, że 

się zachwieje i upadnie. Tacy jesteście. Wystarczy pojawienie się zbirów, aby 

skłonić was do ucieczki jak strachliwe gazele, które widzą ukazujący się przy 

urwisku skały spiczasty pysk szakala i szybko jak wiatr rozpraszają się po 
ustroniach pustyni.  
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O, uważajcie, żeby nie umrzeć z powodu strasznego pragnienia na tym 

wysuszonym piasku, którym jest świat bez Boga! Nie mówcie, o, nie mówcie, 

przyjaciele Moi, tego, co mówi Izajasz robiąc aluzję do waszego stanu ducha, 

fałszywego i niebezpiecznego. Nie mówcie: “Ten mówi tylko o spiskach. Nie ma 

się jednak czego lękać ani nie miejsce na wpadanie w przerażenie. Nie musimy 
się obawiać tego, co On nam prorokuje. Izrael Go kocha i my to widzieliśmy.”  

Ileż to razy delikatna, bosa noga dziecka depcze ukwiecone roślinki na łące, 

zrywa korony kwiatów, aby zanieść je mamie. Dziecku wydaje się, że znajduje 

tylko łodygi i kwiaty. Tymczasem stawia piętę na głowie węża, który kąsa i 
uśmierca dziecko. Kwiaty ukrywają węża.  

Podobnie tego poranka... także tego poranka było tak! Jestem Skazańcem 

ukoronowanym różami. Róże!... Jak długo żyją róże? Co z nich pozostaje, gdy z 
ich kwiecistych koron opada śnieg pachnących płatków? Kolce.  

Mówię – to powiedział Izajasz – że będę dla was, a z wami dla świata, 

uświęceniem, ale także kamieniem potknięcia się, kamieniem zgorszenia i 

sidłami, i ruiną dla Izraela i dla ziemi. Uświęcę tych, którzy będą mieć dobrą 

wolę, ale też sprawię, że upadną i rozpadną się na kawałki ci, którzy będą mieć 
złą wolę.  

Aniołowie nie mówią słów kłamliwych ani krótkotrwałych. Oni przychodzą od 

Boga, który jest Prawdą i który jest Wieczny, i to, co mówią, jest prawdą i 

słowem niezmiennym. Powiedzieli: “Pokój ludziom dobrej woli”. Wtedy rodził 

się, o ziemio, twój Zbawiciel. Teraz idzie na śmierć twój Odkupiciel. Ale, aby 

mieć pokój od Boga, czyli uświęcenie i chwałę, trzeba mieć “dobrą wolę”. 

Próżne Moje narodzenie, zbędna Moja śmierć dla tych, którzy nie mają dobrej 

woli. Moje kwilenie i rzężenie, pierwszy i ostatni krok, rana obrzezania i śmierci, 

wszystko to byłoby daremne, gdyby w was, gdyby w ludziach nie było dobrej 
woli osiągnięcia wyzwolenia siebie i uświęcenia.  

Powiadam wam: “Bardzo wielu potknie się o Mnie – chociaż jestem ustawiony 

dla człowieka jak kolumna wspierająca, a nie jak pułapka – i upadnie, z powodu 

upojenia pychą, rozwiązłością, chciwością. [Ludzie ci] zostaną zamknięci w 

sieci swoich grzechów i pochwyceni, i oddani szatanowi. Włóżcie te słowa do 
waszych serc i zapieczętujcie je dla przyszłych uczniów. 

Chodźmy. Kamień powstaje. Kolejny krok naprzód. Na górę. Powinien jaśnieć na 

szczycie, bo jest Słońcem, bo jest Światłością, bo jest Wschodem. A Słońce 

jaśnieje na szczytach. Ma być na górze, bo prawdziwą Świątynię powinni 

widzieć wszyscy. Ma też ona być przeze Mnie samego zbudowana, przy pomocy 

żywego Kamienia Mojego Ciała złożonego w ofierze. Połączę części [tej 

Świątyni] zaprawą zrobioną z potu i krwi. I będę na Moim tronie, okryty żywą 

purpurą, ukoronowany nową koroną. Ci, którzy są daleko, przyjdą do Mnie, będą 

pracować w Mojej Świątyni, wokół niej. Ja jestem fundamentem i 

zwieńczeniem. [Na tym fundamencie] będzie powstawać coraz obszerniejsza 

budowla. Ja sam wyszlifuję Moje kamienie i Moich rzemieślników. Jak Ja byłem 

przycinany dłutem – przez Ojca, przez Miłość i przez człowieka, i przez 

Nienawiść – tak i Oni zostaną uformowani przeze Mnie. A po usunięciu, w ciągu 

jednego dnia, nieprawości ziemi, na kamień Kapłana na wieki przyjdzie siedem 
oczu, aby oglądać Boga, i rozleje się siedem źródeł, aby pokonać ogień szatana. 

Szatana... Judaszu. Chodźmy. I pamiętaj, że czas nagli i że na czwartek wieczór 

ma być dostarczony Baranek.» 
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11. PONIEDZIAŁEK PO WEJŚCIU DO JEROZOLIMY. CZĘŚĆ I: DZIEŃ.  

Napisane 31 marca 1947. A, 11219-11256  

Jezus wychodzi o wczesnej godzinie z namiotu jakiegoś Galilejczyka, tam, gdzie 

na poziomym obszarze Ogrodu Oliwnego wielu Galilejczyków gromadzi się z 

okazji świąt. Cały obóz śpi w blasku zachodzącego powoli księżyca, który 
ogarnia srebrzystą bielą namioty, drzewa, stoki i miasto uśpione w dole... 

Jezus przechodzi pewnym krokiem i bez hałasu pomiędzy namiotami. 

Wyszedłszy z obozu schodzi szybko ścieżkami prowadzącymi ze szczytu ku 

Getsemani. Przemierza je, wychodzi, idzie przez mały most na Cedronie – 

srebrzystej wstędze, która szemrze do księżyca – dochodzi do bramy strzeżonej 

przez żołnierzy. Ta nocna straż przy zamkniętych bramach to być może jakiś 

środek ostrożności, powzięty przez Prokonsula. Żołnierze – jest ich czterech – 

rozmawiają, siedząc na wielkich kamieniach, które służą im za miejsca 

spoczynku przy potężnym murze. Grzeją się przy ogniu z suchych pędów, 

rzucającym czerwieniejące światło na błyszczące zbroje i groźne hełmy, spod 
których wyglądają twarze rzymskie, tak odmienne od hebrajskich.  

«Kto idzie?» – pyta pierwszy, widząc pojawiającą się zza węgła domu, 

przylegającego do bramy, wysoką sylwetkę Jezusa i chwyta za drążek włóczni 

opartej o sąsiedni mur. Inni naśladują go, stając w pozycji regulaminowej. Nie 
dając Jezusowi czasu na odpowiedź, mówi: 

«Nie ma wejścia. Czy nie wiesz, że druga straż już się kończy?» 

«Jestem Jezusem z Nazaretu. Mam Matkę w mieście. Idę Ją odnaleźć.» 

«O! Mąż, który wskrzesił umarłego z Betanii! Na Jupitera! Wreszcie Go ujrzę!» 

[– mówi żołnierz] i podchodzi do Jezusa, aby przyjrzeć Mu się z ciekawością. 

Obchodzi Go dokoła, jakby chcąc się upewnić, że to nic nadzwyczajnego, 

dziwnego, lecz tylko człowiek, jak wszyscy inni. Mówi: 

«O! Bogowie! Jest piękny jak Apollo, lecz całkiem jak my! Nie ma laski ani 

nakrycia głowy, ani żadnej oznaki Swej władzy!» 

Żołnierz jest zaskoczony. Jezus patrzy na niego cierpliwie, uśmiechając się ze 

słodyczą. Inni, mniej ciekawi – być może widzieli już Jezusa przy innych 

okazjach – mówią: 

«Byłoby dobrze, gdyby był tu o pierwszej straży, kiedy niesiono do grobu 

piękną młodą dziewczynę, która umarła tego ranka. Ujrzelibyśmy, jak powstaje 

z martwych...» 

Jezus powtarza łagodnie: 

«Czy mogę iść do Mojej Matki?» 

Czterech żołnierzy trąca się. Najstarszy zabiera głos: 

«Co prawda rozkaz mówi, że nie wolno przechodzić, lecz Ty i tak byś przeszedł. 

Kto wyważa drzwi Hadesu, może równie dobrze sforsować drzwi zamkniętego 

miasta. A poza tym Ty nie jesteś człowiekiem, który wywołuje bunty. Zakaz 
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Ciebie nie dotyczy. Czyń tak, aby Cię nie ujrzały wewnętrzne patrole. Otwieraj, 

Markusie Gracjuszu. A Ty... przejdź bez hałasu. Jesteśmy żołnierzami i musimy 
słuchać...» 

«Nie obawiajcie się. Nie zostaniecie ukarani za waszą dobroć.» 

Żołnierz otwiera ostrożnie małą bramkę w ogromnej bramie, i mówi: 

«Przechodź szybko. Nasza straż już się prawie kończy i zastąpią nas inni, którzy 

przybędą.» 

«Pokój wam.» 

«Jesteśmy ludźmi wojny...» 

«Pokój, który Ja daję, trwa nawet w czasie wojny, bo jest to pokój duszy.» 

Jezus zanurza się w ciemnościach arkady otwartej w murach. Idzie cicho 

pomiędzy sylwetkami żołnierzy pełniących straż. Otwarte drzwi przepuszczają 

drżące światło lampy oliwnej, zwykłej latarni, zawieszonej na uchwycie 

niskiego sufitu. Pozwala to dostrzec ciała żołnierzy, pogrążonych we śnie na 

matach rozciągniętych na ziemi, owiniętych w płaszcze, z bronią u boku. 

Jezus jest już w mieście... i tracę Go z oczu. Widzę natomiast, jak powraca 

dwóch żołnierzy, których widziałam przed chwilą. Spoglądają, czy Jezus oddalił 
się, zanim obudzą śpiących zmienników. 

«Już Go nie widać... Co On chciał powiedzieć przez Swoje słowa? Chciałbym 

wiedzieć...» – mówi najmłodszy. 

«Trzeba Go było zapytać. On nami nie gardzi. Jedyny Hebrajczyk, który nami nie 

gardzi i w żaden sposób nie rzuca nam się do gardła» – odpowiada inny, w sile 
wieku. 

«Nie ośmieliłem się. Jakże ja, wieśniak z Benewontu, miałbym mówić do Kogoś, 

kogo nazywają Bogiem?» 

«Bóg na osiołku? Cha! Cha! Tak, to możliwe, gdyby był pijany jak Bachus. Lecz 

On nie jest pijany. Sądzę, że nie pije nawet mieszaniny wina z miodem. Nie 
widzisz, jak jest blady i wychudły?» 

«A jednak Hebrajczycy...» 

«Oni, tak, piją, choć twierdzą, że tego nie robią! I pijani od mocnych win tych 

ziem i od swojej sycery, ujrzeli Boga w człowieku. Wierz mi: bogowie to bajka. 

Olimp jest pusty, a na ziemi ich nie ma.» 

«Gdyby cię usłyszeli!...» 

«Czyż jesteś jeszcze takim dzieckiem, że nie możesz być jeszcze nawet 

kandydatem?... Czy nie wiesz, że sam Cezar nie wierzy w bogów i że nie wierzą 
w nich nawet kapłani, wróżbici, wieszczbiarze, westalki – nikt?» 

«Zatem dlaczego?...» 

«Po co obrzędy? Bo podobają się ludowi i są użyteczne dla kapłanów. Służą też 

Cezarowi, aby wywołać posłuch, niby bogu na ziemi, którego za rękę trzymają 

bogowie Olimpu. Lecz pierwszymi nie wierzącymi w to są ci, których my czcimy 

jako sługi bogów. Ja jestem zwolennikiem Pyrrona [z Elidy]. Przemierzyłem 

świat. Mam wielkie doświadczenie. Włosy mi wybielały na skroniach, a moja 
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myśl dojrzała. Jako własną regułę mam trzy zasady: kochać Rzym – jedyną 

boginię i jedyną pewność – aż do poświęcenia życia. W nic nie wierzyć, bo 

wszystko, co nas otacza, jest iluzją – z wyjątkiem świętej i nieśmiertelnej 

Ojczyzny. Musimy też wątpić w nas samych, bo nie ma pewności nawet co do 

tego, czy żyjemy. Zmysły i rozum nie wystarczą, aby nam dać pewność dojścia 

do poznania Prawdy, a życie i śmierć mają tę samą wartość, bo my nie wiemy 

ani co to życie, ani co to śmierć» – mówi [żołnierz], ujawniając filozoficzny 
sceptycyzm co do wyższego bytu... 

Drugi [żołnierz] patrzy, waha się. Potem mówi: 

«Ja, przeciwnie, wierzę. Chciałbym poznać... poznać tego Człowieka, który 

przed chwilą tędy przechodził. On z pewnością zna Prawdę. Z Niego wydobywa 
się coś nadzwyczajnego, jakby światło, które was przenika!» 

«Niech cię Eskulap ocali! Jesteś chory! Niedawno przybyłeś do miasta z doliny, 

a u tych, którzy przebyli tę drogę i nie są jeszcze przyzwyczajeni do klimatu 

tego regionu, z łatwością pojawia się gorączka. Bredzisz. Chodź. Nie ma nic nad 

ciepłe wino i wonności, by przez poty wyszła trucizna jordańskiej gorączki...» – 
i popycha go w kierunku strażników. Lecz tamten wyzwala się, mówiąc: 

«Nie jestem chory. Nie chcę odurzającego wina. Chcę czuwać tam, na zewnątrz 

murów (wskazuje na wnętrze bastionu) i zaczekać na człowieka, który nazwał 
Siebie Jezusem.» 

«Jeśli to oczekiwanie cię nie nudzi... Ja idę zbudzić tamtych na zmianę. 

Żegnaj...» 

I wchodzi z hałasem pomiędzy strażników, aby obudzić swych towarzyszy 

okrzykiem: 

«Godzina wybiła. Chodźcie, wstrętne lenie! Jestem zmęczony!...» 

Ziewa hałaśliwie i przeklina, bo pozwolili, że zgasł ogień i nie ma ciepłego wina 

“tak potrzebnego dla osuszenia palestyńskiej rosy...” 

Młody zaś żołnierz, wsparty o mur – który księżyc muska zachodzącym 

[blaskiem] – czeka, czy Jezus powróci tą drogą. Gwiazdy czuwają nad jego 

nadzieją... Jezus w tym czasie doszedł do domu Łazarza na Syjonie i puka. 

Otwiera Mu Lewi: 

«Ty, Nauczycielu?! Panie śpią. Dlaczego nie wysłałeś sługi, jeśli czegoś 

potrzebowałeś?» 

«Nie pozwoliliby mu przejść.» 

«A, to prawda! Lecz jak Ty przeszedłeś?» 

«Jestem Jezusem z Nazaretu i żołnierze pozwolili Mi przejść, ale nie wolno o 

tym mówić, Lewi.» 

«Nie powiem... Oni są lepsi niż wielu z nas!» 

«Zaprowadź Mnie tam, gdzie śpi Moja Matka, i nie budź nikogo innego w 

domu.» 

«Jak chcesz, Panie. Łazarz dał polecenie wszystkim kierującym domem, aby byli 

Ci we wszystkim posłuszni, bez dyskutowania i bez ociągania się. Ledwie błysła 

jutrzenka, jak polecenie to przyniósł nam sługa, liczne sługi, do wszystkich 

domów. Słuchać i milczeć. Uczynimy to. Ty nam przywróciłeś pana...» 
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Mężczyzna drepcze przodem przez przestronne jak galerie korytarze 

wspaniałego pałacu Łazarza, na wzgórzu Syjonu. Lampa, którą ma w ręku, 

oświetla dziwacznie sprzęty i obicia zdobiące szerokie korytarze. Mężczyzna 
zatrzymuje się przed zamkniętymi drzwiami: 

«To tutaj jest Twoja Matka.» 

«Możesz odejść.» 

«A lampa? Nie chcesz jej? Mogę wrócić w ciemnościach. Znam dom. Urodziłem 

się tutaj.» 

«Zostaw ją i nie wyjmuj klucza z zamka w drzwiach. Zaraz wychodzę.» 

«Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zamknę z ostrożności, lecz będę gotów otworzyć Ci 

drzwi, kiedy nadejdziesz.» 

Jezus zostaje sam. Puka lekko, tak lekko, że jedynie ktoś, kto czuwa, może Go 

usłyszeć. Odgłos w pokoju, jakby ktoś odsuwał krzesło, lekki hałas kroków i 
cichy głos: 

«Kto tam?» 

«Ja, Mamo. Otwórz.»  

Drzwi otwierają się natychmiast. Blask księżyca jest jedynym światłem, 

oświetlającym spokojny pokój. Promienie padają na nietknięte posłanie. Krzesło 
jest blisko okna, szeroko otwartego na tajemnice nocy.  

«Jeszcze nie spałaś? Jest późno!» 

«Modliłam się... Wejdź, Mój Synu. Usiądź tu, gdzie byłam» – wskazuje Mu 

miejsce przy oknie. 

«Nie mogę się zatrzymać. Przyszedłem Cię zaprowadzić do Elizy, do dzielnicy 

Ofel. Annalia umarła. Nie wiedziałyście o tym?» 

«Nie. Nikt... Kiedy, Jezu?» 

«Po Moim przejściu.» 

«Po Twoim przejściu! A więc byłeś jej Aniołem wyzwolicielem?! Ta ziemia była 

dla niej takim więzieniem! Jest szczęśliwa! Chciałabym być na jej miejscu! 
Umarła... śmiercią naturalną? To znaczy, czy to nie było jakieś nieszczęście?» 

«Umarła z radości miłowania. Wiedziałem o tym już wtedy, gdy byłem na górze 

świątynnej. Chodź ze Mną, Mamo. Nie ma obawy, że się zanieczyścimy 

pocieszając matkę, która trzymała w swych ramionach córkę umarłą z 

nadprzyrodzonej radości... Nasza pierwsza dziewica! Ta, która przyszła do 

Nazaretu, do Ciebie, aby Mnie znaleźć i prosić Mnie o tę radość... Dawne, 
pogodne dni...» 

«Przedwczoraj śpiewała jak zakochana gajówka i całowała Mnie, mówiąc: 

“Jestem szczęśliwa!” I bardzo pragnęła dowiedzieć się wszystkiego o Tobie. Jak 

Bóg Cię uformował. Jak Mnie wybrał. O pierwszych uderzeniach Mego serca jako 

poświęconej dziewicy... Teraz pojmuję... Jestem gotowa, Synu.» 

Maryja, cały czas mówiąc, spinała warkocze, które spadły Jej na ramiona, 

sprawiając, że wyglądała tak młodo. Wzięła welon i płaszcz. Wychodzą, czyniąc 
jak najmniej hałasu. Lewi jest już przy drzwiach. Tłumaczy: 
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«Wolałem... Z powodu mojej małżonki... Kobiety są tak ciekawskie. Postawiłaby 

mi setki pytań, a tak o niczym nie wie...» 

Otwiera, chce zamknąć. Jezus mówi: 

«Przed końcem tej straży przyprowadzę z powrotem Matkę.» 

«Będę czuwał całkiem blisko. Nie obawiaj się.» 

«Pokój tobie.» 

Odchodzą cichymi drogami, opustoszałymi. Księżyc powoli odchodzi, oświetlając 

jeszcze szczyty najwyższych domów na wzgórzu syjońskim. Dzielnica Ofel jest 
bardziej oświetlona, domy są tu skromniejsze i niskie.  

Oto dom Annalii: zamknięty, mroczny, cichy. Na dwóch schodach domu znajdują 

się jeszcze zwiędnięte kwiaty, być może te, które dziewica rzucała, nim umarła, 

lub te, które spadły z jej pogrzebowych mar... Jezus puka do drzwi. Jeszcze raz 

puka... Słychać odgłos otwieranego na górze okna. Przygnębiony głos: 

«Kto tam?» 

«Maryja i Jezus z Nazaretu» – odpowiada Maryja. 

«O! Idę!...» 

Krótkie oczekiwanie, a potem odgłos zamków, które ktoś otwiera. Drzwi 

otwierają się. Ukazuje się udręczona twarz Elizy, opierającej się z trudnością o 

drzwi. Gdy Maryja wchodzi – otwierając przed nią ramiona – opada na Jej pierś 

ze słabym szlochem kogoś, kto tak wiele płakał, że jego łez już nie słychać. 

Jezus zamyka drzwi i czeka cierpliwie, żeby Jego Matka ukoiła tę rozpacz. Przy 

drzwiach jest izba. Wchodzą do niej. Jezus niesie lampę, którą Eliza postawiła 
na progu, nim otwarła drzwi. 

Wydaje się, że płacz matki nie skończy się. Eliza odzywa się do Maryi pośród 

chrapliwego szlochu. Matka rozmawia z Matką. Jezus stoi przy ścianie, milczy... 

Eliza nie może pogodzić się ze śmiercią, która nadeszła w taki sposób... i w 

swym cierpieniu zrzuca winę za to na Samuela, narzeczonego - 

krzywoprzysięzcę: 

«To on jej złamał serce, ten przeklęty! Nie mówiła tego, lecz z pewnością 

cierpiała, kto wie, jak długo! I w radości, w krzyku, serce się jej otwarło. Niech 

będzie na zawsze przeklęty.» 

«Nie, Moja droga. Nie. Nie przeklinaj. To nie jest przyczyna. Bóg tak ją ukochał, 

że zapragnął jej w Swoim spokoju. Nawet gdyby umarła z powodu Samuela – 

choć tak nie jest, ale załóżmy to na chwilę – pomyśl z jaką radością umarła, a 
więc, zauważ, złe działanie zapewniło jej śmierć szczęśliwą.» 

«Już jej nie mam! Umarła! Umarła! Ty nie wiesz, co to znaczy stracić córkę! Ja 

dwa razy kosztowałam tego bólu. Bo już ją opłakiwałam jako umarłą, zanim 

Twój Syn ją uzdrowił. Ale teraz... Ale teraz... On nie wrócił! Nie miał litości... 

Utraciłam ją! Utraciłam! Jest już w grobie, moje dziecko! Czy wiesz, co to znaczy 

widzieć swe dziecko w agonii? Wiedzieć, że musi umrzeć? Ujrzeć je martwe, gdy 

uważaliśmy, że jest zdrowe i silne? Nie wiesz. Nie możesz o tym mówić... Była 

piękna jak róża otwierająca się o wschodzie słońca, kiedy przystroiła się tego 

ranka. Chciała ubrać szatę, którą przygotowałam jej na zaślubiny. Pragnęła 

nawet włożyć na głowę wianek jak oblubienica. Potem wolała rozpleść już 

gotową girlandę, ażeby oberwać kwiaty i je rzucać Twemu Synowi, i śpiewała! 

Śpiewała! Jej głos napełniał dom. Była wdzięczna jak wiosenka. Radość 
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błyszczała w jej oczach jak gwiazdy, a jej otwarte czerwone usta, przy bieli jej 

zębów, wyglądały jak miąższ granatu. Policzki miała różowe i świeże, jak nowe 

róże przyozdobione rosą. Stała się biała jak lilia zaledwie rozwinięta. Osunęła 

się na moją pierś jak ułamana łodyga... Ani jednego słowa! Ani westchnienia! 

Ani kolorów! Ani spojrzenia! Spokojna, piękna jak anioł Boży, lecz pozbawiona 

życia. Ty nie wiesz, czym jest mój ból, bo cieszysz się tryumfem Twego Syna i 

widzisz Go zdrowego i silnego! Dlaczego nie powrócił? W czym ona Mu się nie 
spodobała, a ja wraz z nią, żeby nie mieć litości dla mojej modlitwy?»  

«Elizo! Elizo!... Nie mów... Cierpienie zaślepia cię i czyni głuchą... Elizo, ty nie 

znasz Mojego cierpienia. I nie znasz głębokiego morza, którym stanie się Moje 

cierpienie. Widziałaś ją spokojną i piękną, nieruchomiejącą w pokoju. W twoich 

ramionach... Ja... Ja dłużej niż od trzydziestu lat przypatruję się Mojemu 

Dziecku i – poza ciałem gładkim i czystym, które dostrzegam i pieszczę – widzę 

rany Męża Boleści, którym stanie się Mój Syn. Czy wiesz – ty, która mówisz, że 

Ja nie wiem, co znaczy widzieć dziecko idące dwa razy ku śmierci i raz 

wchodzące w nią, by pozostać tam w pokoju – czy wiesz, co znaczy dla matki 

mieć przez tyle lat podobną wizję? Mój Syn! Oto On. Już jest przyobleczony w 

czerwień, jakby wyszedł z krwawej kąpieli. A wkrótce, niebawem, jeszcze nie 

sczernieje twarz twojego dziecka w grobie, gdy Ja ujrzę Go przyobleczonego w 

purpurę Jego niewinnej Krwi. Tej Krwi, którą Mu dałam. I czy wiesz, ty, która 

przyjęłaś na swym sercu córkę, czym będzie Mój ból, gdy ujrzę Mojego Syna 

umierającego jak złoczyńca na drzewie [krzyża]? Popatrz na Niego, Zbawiciela 

wszystkich! Zbawiciela ducha i ciała, bo ciało tych, których On ocali, będzie 

szczęśliwe i nie zepsute w Jego Królestwie. I spójrz na Mnie! Popatrz na tę 

Matkę, która, godzina po godzinie, towarzyszy i prowadzi – o, nie powstrzymam 

Go ani o krok – Swego Syna na Ofiarę! Potrafię cię zrozumieć, biedna mamo. Ty 

jednak zrozum Moje serce! Nie miej w nienawiści Mojego Syna. Annalia nie 

zniosłaby agonii swego Pana. I Pan uczynił ją szczęśliwą w godzinie radosnego 

uniesienia.» 

Eliza przestała płakać w obliczu tego objawienia. Patrzy uważnie na Maryję, na 

Jezusa, który spogląda na nią ze współczuciem... Potem osuwa się do Jego stóp 

z jękiem:  

«Ale ona nie żyje! Nie żyje, Panie! Jak lilia, jak złamana lilia! O Tobie śpiewano, 

że jesteś tym, który ma upodobanie w liliach! O, to prawda! Ty, zrodzony z Lilii-

Maryi, chodzisz często między kobiercami kwiatów i purpurowe lilie zamieniasz 

w białe i zrywasz je, zabierając je światu. Dlaczego? Dlaczego, Panie? Czy to nie 

jest słuszne, żeby matka cieszyła się zrodzoną z siebie różą? Po co gasić 

purpurę, by pojawiła się chłodna biel śmierci lilii?» 

«Lilie! One będą symbolem tych, które pokochają Mnie tak, jak Moja Matka 

ukochała Boga. Biały klomb Boskiego Króla.» 

«Jednak my, matki, płaczemy. My, matki, mamy prawo do naszych dzieci. 
Dlaczego zabierać je życiu?» 

«Nie to chcę powiedzieć, niewiasto. Córki pozostaną, lecz poświęcone Królowi, 

jak dziewice w pałacach Salomona. Przypomnij sobie Pieśń [nad Pieśniami]... I 

będą oblubienicami, umiłowanymi, na ziemi i w Niebie.» 

«Ale moja córka nie żyje! Umarła!»  

Płacz Elizy jest na nowo rozdzierający. 

«Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Kto we Mnie wierzy, nawet gdyby 

umarł, żyje i zaprawdę powiadam ci, że nie umrze na wieki. Twoja córka żyje. 

Żyje na wieki, bo uwierzyła w Życie. Moja śmierć przyniesie jej pełnię Życia. 
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Poznała radość życia we Mnie, przed poznaniem bólu oglądania, jak zostanę 

wyrwany życiu. Twój ból zaślepia cię i czyni głuchą. Dobrze mówi Moja Matka. 

Ale wkrótce powiesz to, co ci kazałem powiedzieć tego poranka: “Istotnie, jej 

śmierć była łaską Bożą”. Uwierz w to, niewiasto. Przerażenie czeka to miejsce. I 

nadejdzie dzień, kiedy matki, dotknięte tak jak ty, powiedzą: “Chwała Bogu, 

który oszczędził naszym dzieciom tych dni”. A matki, które nie zostaną 

dotknięte, będą wołać do Nieba: “Dlaczego, o Boże, nie zabiłeś nam dzieci przed 

tą godziną?” Uwierz w to, niewiasto. Wierz w Moje słowa. Nie wznoś między 

tobą i Annalią prawdziwego zamknięcia, które oddziela – muru różnic wiary. 

Rozumiesz? Nie mogłem przyjść. Wiesz, jak jestem znienawidzony. Niech cię nie 

myli chwilowy tryumf!... W każdym kącie może na Mnie czyhać zasadzka. Ale 

przyszedłem sam, nocą, aby cię pocieszyć i powiedzieć ci te słowa. Współczuję 

cierpieniu matki. Dla pokoju twojej duszy przychodzę ci powiedzieć te słowa. 
Miej pokój! Pokój!» 

«Daj mi go Ty, Panie! Ja nie potrafię! Nie umiem w moim bólu uspokoić się. Lecz 

Ty, który dajesz życie umarłym i zdrowie umierającym, daj pokój rozdartemu 
sercu matki.» 

«Niech tak będzie, niewiasto. Pokój tobie.» 

Jezus kładzie jej ręce [na głowie], błogosławiąc ją i modląc się w milczeniu nad 

nią. Maryja uklękła przy Elizie i otoczyła ją ramieniem. 

«Żegnaj, Elizo. Odchodzę...» 

«Już się nie zobaczymy, Panie? Ja przez wiele dni nie wyjdę z domu, a Ty 

odejdziesz po święcie Paschy. Ty... Ty jesteś jeszcze jakby cząstką mojej córki... 

bo Annalia... bo Annalia żyła w Tobie i dla Ciebie» – płacze spokojniej, lecz jak 

bardzo jeszcze płacze! 

Jezus patrzy na nią... Głaszcze jej siwą głowę. Mówi: 

«Jeszcze Mnie zobaczysz.» 

«Kiedy?» 

«Od dziś za osiem nocy.» 

«I jeszcze mnie pocieszysz? Pobłogosławisz mi, by mi dodać siły?» 

«Moje serce pobłogosławi ci całą pełnią Mojej miłości, [którą ma] dla 

kochających Mnie. Chodź, Matko.» 

«Mój Synu, jeśli pozwolisz, chciałabym jeszcze pozostać z tą matką. Ból 

powraca jak fala, kiedy oddala się Ten, który udziela pokoju... Pozostanę do 

godziny prymy. Nie boję się iść sama, wiesz o tym. I wiesz, że przeszłabym 
przez całą nieprzyjacielską armię, aby pocieszyć brata w Bogu.» 

«Niech będzie, jak chcesz. Odchodzę. Bóg niech będzie z wami.» 

Wychodzi bez hałasu, zamykając za Sobą drzwi pokoju i domu. Powraca w 

kierunku murów, do Bramy Efraima lub Gnojnej, lub Śmietników, bo wiele razy 

słyszałam, jak te dwie sąsiadujące ze sobą bramy nazywano tymi trzema 

nazwami. Jedna otwiera się na drogę wiodącą do Jerycha, która jest w istocie 

drogą do Efraim. Druga nazwa wskazuje, że jest to brama blisko doliny Hinnom, 

gdzie pali się śmieci miasta. Bramy te tak są do siebie podobne, że je mylę.  

Niebo zaczyna się rozjaśniać od strony wschodniej, choć całe jest jeszcze usiane 

gwiazdami. Drogi ogarnia mrok gorszy niż ciemności nocy, które księżyc 
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łagodził bielą swej jasności. Żołnierz rzymski ma jednak dobry wzrok i – widząc 

Jezusa, który podchodzi do bramy – idzie Mu naprzeciw. 

«Witaj, czekałem na Ciebie...» – zatrzymuje się z wahaniem. 

«Mów bez lęku. Czego chcesz ode Mnie?» 

«Wiedzy. Ty rzekłeś: “Pokój, który Ja daję, trwa pomimo wojny, bo to jest pokój 

duszy.” Chciałbym wiedzieć, jaki jest ten pokój i co to jest dusza. Jak człowiek, 

który jest na wojnie, może trwać w pokoju? Gdy otwiera się bramy świątyni 

Janusa, zamyka się bramy pokoju. Te dwie rzeczy nie mogą razem istnieć w 

świecie.» 

[Młody żołnierz] mówi wsparty o zieleniejące ogrodzenie małego ogródka, w 

uliczce wąskiej jak polna ścieżka, wilgotnej, ciemnej, posępnej, pośród ubogich 

domów. Z wyjątkiem lekkiego blasku jego wypolerowanego hełmu nic więcej 

nie widać. Mrok ogarnia twarze i ciała jednolitą ciemnością. Głos Jezusa brzmi 

spokojnie i promienieje radością, że może zasiać ziarno światła w [sercu] 

poganina:  

«W świecie rzeczywiście nie może istnieć równocześnie pokój i wojna. Jedno 

wyklucza drugie. Ale w człowieku wojny może istnieć pokój nawet wtedy, gdy 

uczestniczy w nakazanej wojnie. Może istnieć Mój pokój. Mój pokój pochodzi 

bowiem z Nieba i nie rani go łoskot wojny ani okrucieństwo masakr. Pokój ten, 

to coś boskiego, co ogarnia rzecz boską, którą człowiek ma w sobie, a co 

nazywa się duszą.» 

«Coś boskiego we mnie? Boski jest Cezar. Ja jestem synem wieśniaków. Teraz 

jestem legionistą bez jakiegokolwiek stopnia. Jeśli będę mężny, zostanę 
setnikiem. Ale kimś boskim – nie.» 

«Jest część boska w tobie. To dusza. Pochodzi od Boga: od Boga prawdziwego, 

dlatego jest boska. To żywy klejnot w człowieku, który żywi się rzeczami 

bożymi i żywymi – wiarą, pokojem, prawdą. Wojna duszy nie przeraża. 

Prześladowanie jej nie rani. Śmierć jej nie zabija. Tylko zło, czynienie czegoś, co 

jest podłe, rani ją lub zabija a także pozbawia pokoju, którego Ja udzielam. Zło 
bowiem oddziela od Boga.» 

«A co to jest zło?» 

«Trwać w pogaństwie i czcić bożki, chociaż dobroć Boga prawdziwego dała nam 

poznać, że istnieje Bóg prawdziwy. Nie kochać ojca, matki, braci ani bliźniego... 

Kraść, zabijać, być buntownikiem, być rozpustnym, fałszywym. To jest zło.» 

«Ach, zatem nie mogę mieć Twojego pokoju! Jestem żołnierzem i rozkazują mi, 
żebym zabijał. Dla nas nie ma zatem zbawienia?!» 

«Bądź sprawiedliwy w czasie wojny jak i w czasie pokoju. Wypełniaj swoje 

zadanie bez okrucieństwa i bez chciwości. W czasie walk i podbojów myśl, że 

nieprzyjaciel jest podobny do ciebie i że w każdym mieście są matki i 

dziewczynki, podobne do twojej matki i do twoich sióstr. Bądź dzielny, nie 

będąc brutalnym. Nie odchodź od sprawiedliwości ani od pokoju, a Mój pokój 
pozostanie w tobie.» 

«A potem?» 

«A potem? Co chcesz powiedzieć?» 

«Po śmierci. Co stanie się z dobrem, które uczyniłem, i z duszą – o której 

mówisz, że nie umiera – jeśli nie czyni się zła?» 



 54 

«Żyje. Żyje ozdobiona dobrem, które uczyniła, w ogromnym pokoju, o wiele 

większym niż ten, którego doświadcza się na ziemi.» 

«A więc w Palestynie tylko jeden czynił dobro! Zrozumiałem.» 

«Kto?» 

«Łazarz z Betanii. Jego dusza nie umarła!» 

«Rzeczywiście jest sprawiedliwym. Jednak wielu jest podobnych do niego, a 

umierają bez wskrzeszenia. Ich dusza jednak żyje w Bogu prawdziwym. Dusza 

bowiem ma inną siedzibę, w Królestwie Bożym. Kto zaś wierzy we Mnie, wejdzie 
do tego Królestwa.» 

«Nawet ja, Rzymianin?» 

«Także ty, jeśli będziesz wierzył w Prawdę.» 

«Co to jest Prawda?» 

«Ja jestem Prawdą i Drogą, aby dojść do Prawdy. I jestem Życiem, i daję Życie, 

albowiem ten, kto przyjmuje Prawdę, przyjmuje Życie.» 

Młody żołnierz zastanawia się... milczy... Potem podnosi głowę. Ma twarz 

jeszcze czystego młodzieńca i uśmiech jasny, pogodny. Mówi: 

«Będę próbował to zapamiętać i dowiedzieć o tym więcej. Podoba mi się...» 

«Jak się nazywasz?» 

«Witalny, z Benewentu. Z okolic miasta.» 

«Zapamiętam twoje imię. Uczyń naprawdę „witalnym‟ twego ducha, karmiąc go 

Prawdą. Żegnaj. Otwierają bramy. Wychodzę z miasta.» 

«Żegnaj!» 

Jezus idzie szybko ku bramie i pospiesznie wchodzi na drogę prowadzącą przez 

Cedron do Getsemani, a stąd – do obozu Galilejczyków.  

Pośród drzew oliwnych na wzniesieniu spotyka Judasza z Kariotu, który także 

wspina się w stronę budzącego się obozowiska. Znajdując się naprzeciw Jezusa, 

Judasz reaguje gestem niemal przerażenia. Jezus patrzy na niego uważnie, nic 
nie mówiąc. 

«Poszedłem zanieść żywność trędowatym. Ale... znalazłem dwóch w Hinnom, a 

pięciu w Siloan. Inni zostali uzdrowieni. Jeszcze tam byli, ale uzdrowieni, więc 

prosili mnie, abym uprzedził kapłana. Poszedłem o świcie... aby być teraz 

wolnym... To narobi hałasu. Tak wielka liczba uzdrowionych równocześnie 
trędowatych, po pobłogosławieniu ich przez Ciebie w obecności tylu ludzi!» 

Jezus nic nie mówi. Pozwala mówić Judaszowi... Nie mówi mu: “Dobrze 

uczyniłeś” ani nic takiego, co odnosiłoby się do działania Judasza i do cudu. 

Zatrzymuje się nagle, niespodziewanie – i przyglądając się uważnie apostołowi 
– pyta go: 

«Dobrze. Czy jednak posiadanie wolności i pieniędzy coś zmieniło?» 

«Co chcesz powiedzieć?» [– pyta Judasz.] 
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«To: pytam cię, czy się uświęciłeś, odkąd zwróciłem ci wolność i pieniądze. 

Rozumiesz Mnie... Ach, Judaszu! Pamiętaj! Zawsze pamiętaj: ciebie kochałem 

bardziej niż kogokolwiek innego, otrzymując od Ciebie mniej miłości niż od 

innych. Otrzymywałem nawet większą nienawiść. Była to bowiem nienawiść 

kogoś, kogo traktowałem jak przyjaciela – nienawiść okrutniejsza niż 

najbardziej bezwzględnego faryzeusza. Pamiętaj jeszcze i to, że Ja nawet teraz 

cię nie nienawidzę i na tyle, na ile zależy to od Syna Człowieczego, przebaczam 

ci. Idź teraz. Nie mamy sobie już nic więcej do powiedzenia. Wszystko się 

dokonało...» 

Judasz chciałby coś powiedzieć, lecz Jezus zdecydowanym gestem daje mu 

znak, aby szedł przodem... Odchodzi więc, ze spuszczoną głową jak ktoś 
pokonany,...  

Na granicy obozowiska Galilejczyków stoją już apostołowie i dwaj słudzy 

Łazarza. 

«Gdzie byłeś, Nauczycielu? A ty, Judaszu? Byliście razem?» 

Jezus uprzedza odpowiedź Judasza, mówiąc: 

«Miałem coś do powiedzenia pewnym sercom. Judasz był u trędowatych... lecz 

wszyscy są uzdrowieni z wyjątkiem siedmiu.» 

«O, dlaczego do nich poszedł [sam]? Ja też chciałem iść!» – mówi Zelota. 

«Aby być teraz wolnym i móc iść z nami – mówi jeszcze Jezus. – Chodźmy. 

Wejdziemy do miasta przez Bramę Owczą. Pospieszmy się.» 

Idzie przodem, przechodząc wśród drzew oliwnych, które prowadzą ich od 

obozu – w połowie drogi między Betanią a Jerozolimą – do innego mostku, który 
jest na Cedronie, blisko Bramy Owczej. 

 

[por. Mt 21,18-22; Mk 11,12-14] 

Domy wieśniaków są rozrzucone na zboczach. Całkiem w dole, blisko wód 

strumienia, rozłożysty figowiec pochyla się nad rzeką. Jezus kieruje się ku 

niemu i usiłuje znaleźć jakieś dojrzałe figi pomiędzy liśćmi szerokimi i gęstymi. 

Figowiec jednak cały jest w liściach, licznych i bezużytecznych, ale nie ma na 

jego gałęziach ani jednego owocu.  

«Jesteś jak wiele serc w Izraelu. Nie masz słodyczy dla Syna Człowieczego i nie 

masz litości. Niech nie zrodzi się już z ciebie nigdy ani jeden owoc i niech w 
przyszłości nikt nie nasyci się twymi owocami» – mówi Jezus. 

Apostołowie spoglądają na siebie. Gniew Jezusa kierujący się do drzewa bez 

owoców, być może dzikiego, zadziwia ich. Nic jednak nie mówią. Dopiero 
później, po przejściu Cedronu, Piotr pyta: 

«Gdzie coś jadłeś?» 

«Nigdzie» [– odpowiada Jezus.] 

«O, jesteś więc głodny! Tam w dole jest pasterz z kilkoma pasącymi się kozami. 

Poproszę o mleko dla Ciebie. Załatwię to szybko» – i odchodzi wielkimi susami, 
a powraca powoli ze starą miseczką wypełnioną mlekiem. 

Jezus pije, oddaje miseczkę pastuszkowi, który towarzyszył Piotrowi, i głaszcze 

dziecko... 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-21.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-11.htm#12
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[por. Łk 19,47n] Wchodzą do miasta i do Świątyni. Po uwielbieniu Pana Jezus 

powraca na plac, gdzie rabini udzielają pouczeń. Ludzie otaczają matkę, 

przybyłą z Cintium, która pokazuje swe niewidome, jak sądzę, dziecko. Jego 

oczy są białe, jakby miało rozległą kataraktę na źrenicach lub bielmo. Jezus 

uzdrawia je, muskając gałki oczne Swymi palcami. Potem zaczyna mówić:  

[por Mt 21,33n, Mk 12,1n, Łk 20,9n] «Pewien człowiek kupił ziemię i zasadził na 

niej winnice. Zbudował tam pomieszczenia dla dzierżawców, wieżę dla stróżów, 

piwnice i miejsca do wytłaczania winogron, i oddał ją pracownikom i 
dzierżawcom, którym ufał. Potem odjechał daleko.  

Gdy nadszedł czas, kiedy winnice mogły przynosić owoc – bo winorośle już na 

tyle wyrosły, by owocować – właściciel winnicy wysłał sługi do dzierżawców dla 

odebrania zysków z zebranego plonu. Ale dzierżawcy otoczyli sługi, część z nich 

obili, część obrzucili ciężkimi kamieniami, raniąc ich mocno, a część – zabili. Ci, 

którym udało się ujść z życiem i powrócić do właściciela, opowiedzieli, co im się 

przydarzyło. Właściciel opatrzył ich i pocieszył, i posłał inne sługi, w większej 
liczbie. Ale dzierżawcy potraktowali ich tak jak pierwszych.  

Wtedy właściciel winnicy powiedział: “Poślę im mojego syna. Z pewnością będą 

mieć wzgląd na mojego spadkobiercę”. 

Dzierżawcy jednak – widząc, jak przybywa, i wiedząc, że był spadkobiercą – 

przywołali jeden drugiego, mówiąc: “Chodźcie! Zgromadźmy się, aby było nas 

wielu! Wyrzućmy go poza [winnicę], na miejsce oddalone, i zabijmy go. Jego 

dziedzictwo pozostanie dla nas.” I przyjmując go z obłudnymi honorami, 

otoczyli go, jakby chcieli urządzić mu przyjęcie. Pocałowali go, a potem związali 

i bili go mocno, i prowadzili pośród tysięcy drwin na miejsce męczarni, i zabili 
go.  

A teraz wy Mi powiedzcie. Co zrobi ten ojciec i właściciel? Któregoś dnia 

spostrzeże przecież, że jego syn i dziedzic nie powraca. Odkryje, że jego słudzy 

- dzierżawcy – ci, którym oddał żyzną ziemię, aby ją uprawiali w jego 

zastępstwie, korzystając z niej, zgodnie ze sprawiedliwością, i dając swemu 
panu, co było słuszne – stali się zabójcami jego syna.» 

Jezus szafirowymi źrenicami, rozpalonymi jak słońce, razi obecnych, 

szczególnie zaś grupy najbardziej wpływowych żydów: faryzeuszy i uczonych w 
Piśmie, rozproszonych pośród tłumu. Nikt się nie odzywa.  

«Powiedzcie więc! Przynajmniej wy, nauczyciele Izraela. Powiedzcie właściwe 

słowo, które przekona lud do tego, co sprawiedliwe. Ja mógłbym powiedzieć 

jakieś słowo, które – według waszego mniemania – nie będzie dobre. 

Powiedzcie zatem wy, aby lud nie został wprowadzony w błąd.» 

Uczeni w Piśmie, przymuszeni, odpowiadają tak:  

«Ukarze nikczemników, gubiąc ich w straszliwy sposób, i odda winnicę innym 

dzierżawcom, którzy uczciwie będą ją uprawiać i oddawać mu owoc 

dzierżawionej ziemi.» 

«Dobrze powiedzieliście. Tak jest napisane w Piśmie: “Kamień odrzucony przez 

budujących stał się kamieniem węgielnym. To jest dzieło dokonane przez Pana i 

jest cudem w naszych oczach”. Ponieważ tak jest napisane i wy o tym wiecie – i 

uważacie, że słusznie zostaną surowo ukarani owi dzierżawcy, zabójcy syna, 

dziedzica właściciela winnicy, i że zostanie ona oddana innym dzierżawcom, aby 

ją uprawiali uczciwie – dlatego to wam powiadam: “Królestwo Boże zostanie 

wam odebrane i będzie dane ludziom, którzy przyniosą jego owoce. Każdy, kto 
upadnie, o ten kamień się rozbije, a na kogo on spadnie, zmiażdży go”.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-19.htm#47
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-21.htm#33
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-20.htm#9
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Przywódcy saduceuszy, faryzeusze i uczeni w Piśmie, aktem iście... heroicznym 

nie reagują. Tak silna jest wola osiągnięcia celu! W innych sytuacjach 

przeciwstawiali Mu się za wypowiedzi mniej [surowe]. Dziś natomiast, gdy Pan 

Jezus mówi im otwarcie, że władza zostanie im odebrana, nie wybuchają, nie 

dopuszczają się przemocy, nie grożą. Są jak cierpliwe, lecz fałszywe baranki, 

które pod pozorami łagodności skrywają serce wilka. Ograniczają się jedynie do 
podchodzenia Go. 

Jezus zaczął chodzić to tu, to tam, słuchając tego i tamtego spośród licznych 

pielgrzymów, którzy zgromadzili się na obszernym dziedzińcu. Niektórzy proszą 

Go o rady w wielu sprawach. Dotyczą one duszy lub sytuacji rodzinnych albo 

społecznych. Szukają okazji, by Mu coś powiedzieć, usłyszeli bowiem Jego 
odpowiedź udzieloną mężczyźnie na temat zagmatwanej sprawy spadkowej.  

Otóż [pozostawiony spadek] wywołał podziały i niechęć między różnymi 

spadkobiercami z powodu jednego syna, którego ojciec miał ze służącą domu, 

lecz którego adoptował. Prawowici synowie nie chcą ani by należał do ich grona, 

ani by uczestniczył w podziale dziedziczonych domów i ziem. Nie chcą mieć nic 

wspólnego z synem z nieprawego łoża. Nie wiedzą jednak, jak rozwiązać ten 

problem. Przed śmiercią bowiem ojciec kazał im przysiąc, że jak on zawsze 

równo dzielił chleb z synem nieślubnym i z synami prawowitymi, tak i oni 

podzielą się spadkiem. Jezus mówi do tego, który w imieniu pozostałych trzech 

braci postawił Mu pytanie: 

«Niech każdy wyrzeknie się części ziemi, aby ją sprzedać i zgromadzić sumę 

pieniędzy stanowiącą równowartość piątej części całego majątku. Dajcie ją 

synowi z nieprawego łoża, mówiąc mu: “Oto twoja część. Nie jesteś pozbawiony 

tego, co ci się należy, i my nie uchybiamy woli naszego ojca. Idź i niech Bóg 

będzie z tobą.” I bądźcie wspaniałomyślni, dając mu nawet więcej niż ścisłą 

równowartość jego części. Uczyńcie to przy sprawiedliwych świadkach, a nikt 

ani na ziemi, ani poza nią, nie wyrazi swego zgorszenia lub nagany. Sami zaś 

zachowacie pokój między sobą i w was. Nie będziecie bowiem mieli wyrzutów 

sumienia, że nie okazaliście posłuszeństwa waszemu ojcu, a ten niewinny nie 

stanie się też powodem waszego zamętu, większego niż gdyby postawiono 
pośród was złodzieja.» 

Mężczyzna mówi: 

«Ten bękart naprawdę odebrał pokój naszej rodzinie, zdrowie naszej matce, 

która umarła ze smutku, i zajął miejsce mu nienależne.» 

«Mężu, to nie on jest winny, lecz ten, kto go spłodził. Przecież on nie prosił, by 

się narodzić i nosić imię bękarta. To żądza waszego ojca zrodziła go, dając 

boleść jemu i boleść wam. Bądźcie więc sprawiedliwi wobec niewinnego, który 

już ciężko płaci za cudzą winę. Nie rzucajcie też klątwy na ducha waszego ojca. 

Bóg go osądził. On nie potrzebuje piorunów waszych przekleństw. Czcijcie ojca 

zawsze, nawet jeśli jest winny, nie dla niego samego, lecz dlatego, że 

reprezentuje na ziemi waszego Boga i jest panem waszego domu. On też dał 

wam życie, za zrządzeniem Bożym. Rodzice są zaraz po Bogu. Przypomnij sobie 
Dekalog i nie grzesz. Idź w pokoju.» 

[por. Mt 21,23n; Mk 11,27n; Łk 20,1n]  Kapłani i uczeni w Piśmie podchodzą do 

Jezusa, aby zadać Mu pytanie: 

«Słuchaliśmy Ciebie. Powiedziałeś coś słusznego. Mądrzejszej rady nie 

udzieliłby Salomon. Powiedz nam jednak – Ty, który dokonujesz 

nadzwyczajnych rzeczy i udzielasz nauk takich, jakie jedynie mądry król mógł 

dawać – jaką władzą to czynisz? Skąd przychodzi do Ciebie taka moc?» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-21.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-11.htm#27
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-20.htm#1
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Jezus patrzy na ich uważnie. Nie jest ani wzburzony, ani nie ma w Nim 

lekceważenia. Pełen majestatu mówi:  

«Także Ja wam postawię pytanie. Jeśli Mi na nie odpowiecie, powiem wam, na 

mocy jakiej władzy Ja, człowiek bez autorytetu stanowiska i ubogi – bo to 

chcecie powiedzieć – czynię takie rzeczy. Powiedzcie: chrzest Jana skąd 

pochodzi? Z Nieba lub od człowieka, który go udzielał? Odpowiedzcie Mi. Na 

mocy jakiej władzy Jan dał go jako obrzęd oczyszczający, aby was przygotować 

na przyjście Mesjasza? Przecież Jan był jeszcze bardziej ubogi i mniej 

wykształcony ode Mnie. Nie sprawował też żadnego urzędu, żył bowiem na 
pustyni od dzieciństwa.» 

Uczeni w Piśmie i kapłani naradzają się między sobą. Wokół nich tłoczą się 

ludzie. Patrząc szeroko otwartymi oczyma i pilnie słuchając – gotowi są 

pochwalić lub zaprotestować – czy uczeni w Piśmie obrażą Chrzciciela, czy 

znieważą Nauczyciela, czy uznają się za pokonanych Bożą mądrością [zawartą] 

w pytaniu Rabbiego z Nazaretu. Uderza całkowite milczenie tego tłumu, 

oczekującego na odpowiedź. Jest ono tak głębokie, że słychać oddechy i szepty 

kapłanów i uczonych w Piśmie. Porozumiewają się oni między sobą, niemal bez 

słów, obserwując równocześnie lud. Usiłują odgadnąć jego uczucia, gotowe 

wybuchnąć w każdej chwili. Wreszcie postanawiają odpowiedzieć. Zwracają się 

do Chrystusa, który wsparty o kolumnę, ze skrzyżowanymi ramionami, bacznie 

im się przygląda, nie spuszczając z nich ani na chwilę oczu. Mówią: 

«Nauczycielu, nie wiemy, jaką władzą Jan to czynił ani skąd pochodzi jego 

chrzest. Nikt nie pomyślał, aby zapytać o to Jana, kiedy jeszcze żył, a on sam 
nigdy tego nie powiedział.» 

«I Ja też wam nie powiem, jaką władzą czynię to wszystko.» 

Odwraca się od nich i przyzywa dwunastu, po czym, przedzierając się przez 

wiwatujący Mu tłum, wychodzi ze Świątyni. 

Kiedy są już na zewnątrz, poza sadzawką do obmywania zwierząt 

przeznaczonych na ofiary, Bartłomiej mówi do Jezusa: 

«Bardzo ostrożni stali się Twoi przeciwnicy. Być może chcą się nawrócić do 

Pana, który Cię posłał, i uznać w Tobie Świętego Mesjasza.» 

«To prawda. Nie roztrząsali ani Twego pytania, ani Twojej odpowiedzi...» – 

mówi Mateusz. 

«Niech i tak będzie. To pięknie, że Jerozolima nawraca się do Pana, swego 

Boga...» – odzywa się jeszcze Bartłomiej.  

«Nie miejcie złudzeń! Ta część Jerozolimy nigdy się nie nawróci. Nie dali innej 

odpowiedzi, gdyż boją się tłumu. Czytałem w ich myślach, choć nie słyszałem 
ich słów wypowiadanych po cichu» [– mówi Jezus.]  

«A co mówili?» – dopytuje się Piotr. 

«[Powiem wam], co mówili. Pragnę, abyście o tym wiedzieli, aby znać ich do 

głębi i abyście mogli dać tym, którzy przyjdą później, dokładny opis serc ludzi 

Mojego czasu. Jeśli Mi nie odpowiedzieli, to nie dlatego, że nawrócili się do 

Pana, lecz dlatego, że mówili pomiędzy sobą: “Jeśli powiemy: „Chrzest Jana 

pochodził z Nieba‟, Rabbi odpowie: „Dlaczegóż więc nie uwierzyliście w to, co 

pochodziło z Nieba i pouczało, jak się przygotować na czas mesjański?‟. Jeśli 

natomiast powiemy: „Od człowieka‟, wówczas tłum stanie przeciw nam, mówiąc: 

„Dlaczegóż nie wierzycie w to, kim jest Jan, nasz prorok, który mówił o Jezusie z 
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Nazaretu?‟. Lepiej więc powiedzmy; „Nie wiemy‟.” Oto co mówili... i to nie 

dlatego, że się nawrócili do Boga. [Odpowiedzieli tak] z powodu tchórzliwych 

obrachunków i w tym celu, aby nie wyznać swymi ustami, że Ja jestem 

Chrystusem i że czynię to wszystko, bo jestem Barankiem Bożym, o którym 

mówił Poprzednik. A i Ja nie chciałem odpowiedzieć, jaką władzą czynię 

wszystkie te rzeczy. Już wiele razy mówiłem to w tych murach i w całej 

Palestynie, a Moje cuda wypowiadają to jeszcze bardziej niż Moje słowa. Teraz 

nie powiem już o tym więcej Moimi słowami. Pozwolę mówić prorokom i 

Mojemu Ojcu, i znakom z Nieba. Nadeszła bowiem chwila, kiedy wszystkie te 

znaki zostaną dane: te, o których mówili Prorocy i które [zapowiedziane są] w 

symbolach naszej historii. I Ja o nich wam mówiłem. Czy pamiętacie ten dzień 

w Cedes, kiedy mówiłem wam o znaku Jonasza. To znak, na który czeka 

Gamaliel. Ty, Szczepanie, ty, Hermasie i ty, Barnabo, którzyście opuścili swych 

towarzyszy, aby pójść za Mną, z pewnością wiele razy słyszeliście rabbiego 
mówiącego o tym znaku. Wkrótce ten znak zostanie dany.»  

Jezus oddala się, wchodząc pomiędzy drzewa oliwne góry. Za Nim idą Jego 

[apostołowie] i wielu uczniów (jest ich siedemdziesięciu dwóch). Są też inni, 
jak Józef Barnaba, który podąża za Panem, by jeszcze usłyszeć, jak przemawia. 

Jezus mówi: «Tu umieścisz drugą część poniedziałku czyli Rozmowy z Moimi 

apostołami (wizja z 6 marca 1945).» 

12. PONIEDZIAŁEK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ II: NOC. 

Napisane 6 marca 1945. A, 11428-11441 

Jezus jest jeszcze wieczorem w Ogrodzie Oliwnym. Przebywa tu ze Swoimi 
apostołami. Znowu mówi: 

«I tak minął jeszcze jeden dzień. Teraz jest noc, a potem nastanie dzień 

jutrzejszy i pojutrze, potem będzie wieczerza paschalna.» 

«Gdzie ją odbędziemy, mój Panie? – pyta Filip – W tym roku są też niewiasty.» 

«I jeszcze o nic nie zadbaliśmy, a miasto jest pełne, zatłoczone. Wydaje się, że 

tego roku cały Izrael, włącznie z prozelitami z najdalszych [stron], przybył 
dopełnić obrzędu» – mówi Bartłomiej. 

Jezus patrzy na niego i – jakby recytował psalm – mówi: 

«Zgromadźcie się, śpieszcie się, przybywajcie zewsząd do ofiary, jaką składam 

za was, do wielkiej Ofiary składanej na wyżynach Izraela, aby spożywać jej 
Ciało i pić jej Krew.» 

«Jakaż to ofiara? Jaka ofiara? Wydajesz się Kimś, kogo opanowała jakaś 

szalona obsesja. Mówisz jedynie o śmierci... i zasmucasz nas» – odzywa się 
zapalczywie Bartłomiej. 

Jezus patrzy na niego odwracając wzrok od Szymona – który pochylił się na 

Jakubem Alfeuszowym i Piotrem, aby z nimi porozmawiać – i mówi: 

«Jak to? Ty Mnie o to pytasz? Nie należysz do tych małych, którzy, aby zostać 

pouczeni, muszą otrzymać siedmiokrotne światło. Zostałeś już pouczony co do 

Pisma, zanim cię powołałem za pośrednictwem Filipa, tamtego łagodnego 

wiosennego poranka. [W czas] Mojej wiosny. I ty Mnie jeszcze pytasz, co to za 

ofiara złożona na górach, ofiara, do której przyjdą wszyscy, aby się nasycić? O, 

Bartłomieju! Jak krzyk strażników Ja – w waszych ciemnościach, które nigdy się 

nie otwarły na światłość – wydałem okrzyk ogłaszający jeden raz, dwa razy, 
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trzy razy. Ale wy nie chcieliście nigdy zrozumieć. Cierpieliście z Jego powodu 

przez chwilę, a potem... jak dzieci zapomnieliście szybko słowa o śmierci. 

Powróciliście radośni do waszej pracy, pewni siebie i pełni nadziei, że Moje i 

wasze słowa zaczęły coraz bardziej przekonywać świat, by poszedł za 

Odkupicielem i pokochał Go.  

Nie. To dopiero po tym, jak ta ziemia zgrzeszy przeciwko Mnie – i pamiętajcie, 

że są to słowa Pana do swego proroka – dopiero po tym lud, i to nie tylko ten 

jeden, ale wielki lud Adama, zacznie jęczeć: “Chodźmy do Pana. Ten, który nas 

zranił, On nas uleczy.” I powie świat odkupionych: “Po dwóch dniach – to 

znaczy dwóch czasach wieczności, w czasie których będziemy pozostawieni na 

łasce i niełasce Nieprzyjaciela, który wszelką bronią zaatakuje nas i uderzy, jak 

my uderzyliśmy Świętego i Go zabiliśmy, i uderzamy Go i zabijamy, bo zawsze 

będzie pokolenie Kainów, które będzie zabijać swoim bluźnierstwem i złymi 

czynami Syna Bożego, Odkupiciela, godząc śmiercionośnymi strzałami nie w 

Jego wieczną i uwielbioną Osobę, lecz w swoje dusze przez Niego odkupione, 

zabijając je, a tym samym Jego, poprzez swoje dusze – dopiero po tych dwóch 

czasach nadejdzie trzeci dzień i powstaniemy do życia przed Jego obliczem w 

królestwie Chrystusa na ziemi i będziemy żyli przed Nim w tryumfie ducha. 

Poznamy Go, nauczymy się poznawać Pana, aby być przygotowanymi do 

przetrwania – dzięki temu prawdziwemu poznaniu Boga – ostatniej bitwy. 

Wytoczy ją Lucyfer człowiekowi, zanim zatrąbi anioł siódmej trąby. Otworzy ona 

błogosławiony chór świętych Bożych w doskonałej liczbie na wieki. Ani 

najmniejsze dziecko, ani najbardziej podeszły w latach starzec nie będzie mógł 

być już dołączony do tej liczby. Chór ten zaśpiewa: “Skończyło się biedne 

królestwo ziemi. Świat przeszedł wraz ze swoimi mieszkańcami, a zwycięski 

Sędzia dokonał jego przeglądu. A wybrani są teraz w rękach Pana naszego i 

Jego Chrystusa, i On jest naszym Królem na wieki. Chwała Panu, Bogu 

Wszechmogącemu, który jest, który był i który będzie, bo wziął na Siebie wielką 

władzę i wszedł w posiadanie Swojego królestwa.” 

O, któż z was będzie umiał przypomnieć sobie słowa tego proroctwa, 

brzmiącego już w wypowiedziach Daniela, brzmieniem przytłumionym, a teraz 

rozbrzmiewającego w głosie Wiedzącego przed osłupiałym światem i przed 
wami, bardziej zdumionymi niż świat?!  

“Przyjście Króla – będzie mówił dalej świat, jęcząc w swoich ranach i zamknięty 

w grobie, po złym życiu i złej śmierci, zamknięty w swoim grzechu o siedmiu 

formach i w swoich nieskończonych herezjach, konający duch świata 

zamkniętego ze swoimi ostatnimi wysiłkami we wnętrzu organizmu, umarłego 

od trądu z powodu wszystkich swoich błędów – przyjście Króla jest 

przygotowane jak nadejście świtu i przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny lub 
jesienny.” 

Noc poprzedza i przygotowuje świt. Obecnie jest noc. W tej godzinie. I cóż mam 

ci uczynić, Efraimie? Cóż mam ci uczynić, Judo?... Szymonie, Bartłomieju, 

Judaszu i wy, kuzyni, najbardziej obeznani w Księdze [Pisma], czy 

rozpoznajecie te słowa? Nie pochodzą one od szalonego ducha, lecz od Kogoś, 

kto posiada Mądrość i Wiedzę. Odczytuję proroctwa jak król, który bez wahania 

otwiera swe okute skrzynie, gdyż wie, gdzie znajduje się klejnot, którego szuka, 

bo własnoręcznie włożył go do wnętrza. Ja jestem Słowem. Przez wieki 

mówiłem przez usta ludzkie. I przez wieki będę mówił przez usta ludzkie. 

Wszystko – co zostało powiedziane o tym, co nadprzyrodzone – jest Moim 

Słowem. Nawet najbardziej uczony i święty człowiek nie potrafiłby wznieść swej 

duszy jak orzeł poza granice zaślepionego świata, aby zrozumieć i wyrazić 
odwieczne tajemnice.  
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Przyszłość jest „obecna‟ jedynie w Boskim Umyśle. Głupota jest u tych, którzy – 

nie uniesieni Naszą Wolą – utrzymują, że prorokują i przekazują objawienia. 

Bóg szybko ich demaskuje i uderza, bo tylko Jeden może powiedzieć: „Ja 

jestem‟; i powiedzieć: „Ja widzę‟; i powiedzieć: „Ja wiem‟. Ale kiedy Wola – 

której nie da się zmierzyć, której się nie osądza, lecz przyjmuje z pochyloną 

głową mówiąc: „Oto jestem‟, bez dyskutowania – mówi: „Chodź, wznieś się, 

słuchaj, oglądaj, powtarzaj‟, wtedy dusza, zanurzona w wiecznej teraźniejszości 

swego Boga, wezwana przez Pana do tego, aby być „głosem‟, widzi i drży, widzi 

i płacze, widzi i raduje się. Wtedy dopiero dusza – wezwana przez Pana do tego, 

aby być „słowem‟ – słyszy i w ekstazie albo pocie agonii wypowiada 

przerażające słowa Wiecznego Boga. Każde bowiem słowo Boże jest 

przerażające, gdyż pochodzi od Tego, którego wyrok jest niezmienny, i dlatego 

że jest skierowane do ludzi, z których zbyt mało zasługuje na miłość i 

błogosławieństwo, zamiast na gromy i potępienie. Czyż obecnie to słowo – które 

zostało wypowiedziane i odrzucone – nie jest przyczyną przerażającego 

uderzenia i kary dla tych, którzy usłyszawszy je wzgardzili nim? Jest.  

Cóż więc mam jeszcze uczynić dla ciebie, Efraimie, Judo, świecie, a czego 

jeszcze nie zrobiłem? Przyszedłem z miłością do ciebie, o ziemio Moja, ale Moje 

słowo stało się dla ciebie mieczem, który zabija, bo nabrałaś do niego wstrętu. 

O, świecie, którzy zabijasz swego Zbawiciela, sądząc, że robisz coś słusznego, 

bo jesteś tak ogarnięty mocą szatana, że nie rozumiesz już nawet, jakiej ofiary 

wymaga Bóg: ofiary z własnych grzechów, a nie z jakiegoś zwierzęcia złożonego 

w ofierze i spożytego z brudną duszą! O czym ci mówiłem przez te trzy lata? Co 

głosiłem? Powiedziałem: „Poznajcie Boga w Jego prawach i w Jego naturze‟. 

Szerząc wśród was życiodajne poznanie Prawa i Boga, wyschłem jak naczynie z 

porowatej gliny, wystawione na słońce. A ty nadal składałeś ofiary całopalne, 

nie dokonując jedynego koniecznego: złożenia w ofierze Bogu prawdziwemu 
swojej złej woli! 

Teraz Bóg wieczny mówi do ciebie, o miasto grzeszne, o ludu wiarołomny. W 

godzinę Sądu nad tobą zostanie użyty bicz, który nie będzie zastosowany ani dla 

Rzymu, ani dla Aten. Trwają bowiem w otępieniu, nie znając słowa ani [nie 

posiadając] wiedzy. Kiedy jednak te dzieci, od dawna źle pielęgnowane przez 

swą karmicielkę, pozostałe na poziomie zwierzęcym w swych zdolnościach, 

przejdą w święte ramiona Mojego Kościoła – Mojej jedynej wspaniałej Małżonki, 

z której zrodzą się dla Mnie niezliczone dzieci godne Chrystusa – staną się 

dojrzałe i zdolne. I dadzą Mi pałace i wojska, świątynie i świętych, aby jak 

gwiazdami zaludnić Mi Niebo. Teraz Bóg wieczny mówi do ciebie: “Nie 

podobacie Mi się już i nie przyjmę już daru z waszych rąk. Przypomina Mi 

bowiem łajno. Dlatego rzucę wam je w twarz i tak pozostanie przyklejone do 

nich. Wasze uroczystości, wszystkie zewnętrzne, budzą we Mnie wstręt. 

Zrywam układ z pokoleniem Aarona i zawieram go z synami Lewiego, bo oto 

jest Mój Lewi. Z Nim na zawsze zawarłem przymierze życia i pokoju, a On był Mi 

wierny przez wieki, aż do złożenia ofiary. Miał świętą bojaźń wobec Ojca i drżał 

z powodu Jego zagniewania, jako obrażonego, na sam dźwięk Mojego 

znieważonego Imienia. Prawo prawdy było na Jego ustach, a na Jego wargach 

nie było nieprawości. Kroczył ze Mną w pokoju i prawości i wielu wyrwał z 

grzechu. Nadszedł czas, kiedy na każdym miejscu, a nie tylko na jedynym 

ołtarzu w Syjonie – bo niegodni staliście się składania tej ofiary – będzie 

poświęcana i składana w ofierze Panu, w Moim Imieniu, Hostia czysta, 

nieskalana, godna przyjęcia.” 

Czy rozpoznajecie odwieczne słowa?» 

«Rozpoznajemy je, o Panie nasz. I wierz, jesteśmy powaleni od ciosu. Ale czy 

nie jest możliwe uniknięcie tego losu?» 
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«Losem to nazywasz, Bartłomieju?» 

«Nie wiem, jaką inną nazwę...» 

«Wynagrodzenie. Oto nazwa. Nie obraża się Pana, pozostawiając [ponadto] 

zniewagę bez zadośćuczynienia. A Boga, Stwórcę, obrazili Pierwsi stworzeni. Od 

tamtego czasu obrażanie ciągle się powiększa. I ani wielka woda potopu, ani 

deszcz ognia na Sodomę i Gomorę nie doprowadziły człowieka do świętości. Ani 

woda, ani ogień. Ziemia jest Sodomą bez granic, po której Lucyfer przechadza 

się swobodnie jak król. Niech więc przyjdzie trójca, która ją obmyje: ogień 

miłości, woda cierpienia, Krew Ofiary. Oto, o ziemio, Mój dar. Przyszedłem po 

to, by ci go dać. I teraz miałbym uciekać od spełnienia tego? To Pascha. Nie 
można uciekać.» 

«Dlaczego nie idziesz do Łazarza? To nie znaczyłoby uciec, lecz u Niego nikt by 

Cię nie tknął» [– proponuje Zelota.] 

«Szymon dobrze mówi. Błagam Cię, Panie, uczyń to!» – woła Iskariota rzucając 

się do stóp Jezusa. 

Na jego gest Jan odpowiada potokiem łez. Płaczą również – choć bardziej 

panując nad bólem – kuzyni oraz Jakub i Andrzej. 

«Wierzysz, że jestem “Panem”? Spójrz na Mnie!» – Jezus przeszywa Swym 

spojrzeniem niespokojną twarz Iskarioty, który naprawdę jest udręczony, nie 

udaje. Być może to ostatnia walka jego duszy z szatanem, ale nie potrafi 

odnieść zwycięstwa. Jezus bada i przygląda się tej walce, tak jak naukowiec 

mógłby badać atak u chorego. Potem wstaje nagle. Czyni to tak gwałtownie, że 

Judasz, oparty o Jego kolana, zostaje odepchnięty i siada na ziemi. Jezus cofa 
się ze zmienionym obliczem i mówi: 

«Aby spowodować także uwięzienie Łazarza? Podwójna zdobycz i przez to 

podwójna radość. Nie. Łazarz jest zachowywany dla Chrystusa przyszłego, dla 

Chrystusa tryumfującego. Tylko jeden zostanie wyrzucony poza życie i nie 

powróci. Ja powrócę. Ale on nie powróci. Łazarz pozostaje. Ty, ty który wiesz 

tyle rzeczy, wiesz i to. Ci zaś, którzy spodziewają się mieć podwójny zysk ze 

schwytania orła i orlątka, w gnieździe i bez trudu, mogą być pewni, że orzeł 

patrzy na wszystkich i że z miłości do swego maleństwa odfrunie daleko od 

gniazda, aby być jedyną ofiarą i ocalić je. Jestem zabijany przez nienawiść, 

jednak nadal kocham. Idźcie. Ja zostaję, aby się modlić. Nigdy tak jak w 
obecnej godzinie nie potrzebowałem wznieść duszy do Nieba.» 

«Pozwól mi pozostać z Tobą» – błaga Jan. 

«Nie. Wy wszyscy potrzebujecie wypoczynku. Odejdź.» 

«Zostajesz sam? A jeśli Cię skrzywdzą? Wydaje się też, że cierpisz... Ja zostaję» 

– mówi Piotr. 

«Ty też odejdź z innymi. Pozwólcie Mi zapomnieć przez godzinę o ludziach! 

Zostawcie Mnie w łączności z aniołami Mojego Ojca! Zastąpią Mi Moją Matkę, 

która wyczerpuje się we łzach i na modlitwie, a na której nie mogę złożyć 
Mojego wyniszczającego bólu. Idźcie.» 

«Nie przekażesz nam pokoju?» – pyta kuzyn Jezusa, Juda. 

«Masz rację. Niech pokój Pana spocznie na tych, którzy nie są obrzydliwością w 

Jego oczach. Żegnajcie» – Jezus wchodzi na zbocze porośnięte drzewami 
oliwnymi. 
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«A jednak... to, co On mówi, istotnie jest zapisane w Piśmie! I kiedy słyszę to 

od Niego, pojmuję, dlaczego i o kim On to mówi» – szepcze Bartłomiej. 

«Ja mówiłem o tym Piotrowi jesienią pierwszego roku...» – odzywa się Szymon. 

«To prawda... Ale... Nie! Dopóki ja żyję nie pozwolę Go ująć. Jutro...» – mówi 

Piotr. 

«Co zrobisz jutro?» – dopytuje się Iskariota. 

«Co zrobię? Mówię do siebie. To czas spisku. Nawet powietrzu nie 

powierzyłbym mojej myśli. A ty, który jesteś wpływowy – tak wiele razy to 
powtarzałeś – dlaczego nie szukasz ochrony dla Jezusa?» 

«Uczynię to, Piotrze. Zrobię to. Nie dziwcie się, że jestem czasem nieobecny. 

Pracuję dla Niego. Nie mówcie Mu tego jednak.» 

«Bądź spokojny i bądź błogosławiony. Czasem ci nie dowierzałem i proszę cię o 

wybaczenie. Widzę, że jesteś lepszy niż my, w odpowiedniej chwili. Ty 

działasz... ja potrafię tylko rzucać słowa na wiatr» – mówi Piotr, pokorny i 
szczery. 

Judasz śmieje się, jakby ta pochwała mu się spodobała. Odchodzą z Getsemani, 

w kierunku drogi wiodącej do Jerozolimy. 

13. WTOREK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ I: DZIEŃ.  

Napisane 1 kwietnia 1947. A, 11256-11269 

Właśnie mają wejść do miasta, wciąż tą samą, oddaloną ścieżką, którą szli w 

przeddzień rano, jakby Jezus nie chciał, żeby przed wejściem do Świątyni 

otoczyli Go ludzie czekający na Niego. Znajdują się w niej bardzo szybko, 

wchodząc przez Bramę Owczą, która jest blisko sadzawki służącej do mycia 

zwierząt przeznaczonych na ofiarę. Dziś jednak wielu spośród siedemdziesięciu 

dwóch czeka na Niego już za Cedronem, przed mostem. Kiedy więc widzą, że 

Jezus w Swej purpurowej szacie pojawia się, między zielonoszarymi oliwkami, 
wychodzą Mu na spotkanie. 

[por. Mt 21,20; Mk 11,20]  

Gromadzą się, aby wejść do miasta. Piotr ciągle patrzy w dal, na podstawę 

wzniesienia, podejrzewając, iż ujrzy, jak wyłania się ktoś o złych zamiarach. 

Dostrzega między świeżą zielenią ostatnich zboczy stertę zwiędłych liści, które 

zwisają i pochylają się nad wodami Cedronu. Liście, zwinięte i umierające, mają 

tu i tam plamy podobne do rdzy. Przypominają liście rośliny wyschłej od 

płomieni. Od czasu do czasu wiatr odrywa jeden liść i zanurza go w wodach 
strumienia. 

«Ależ to jest wczorajszy figowiec! Figowiec, który przekląłeś!» – woła Piotr, 

pokazując ręką wyschłą roślinę i odwracając głowę, by powiedzieć coś 
Nauczycielowi. 

Wszyscy biegną, z wyjątkiem Jezusa, który idzie naprzód zwykłym krokiem. 

Apostołowie opowiadają uczniom, co zaszło wcześniej, i wszyscy komentują 

wspólnie [wydarzenie], spoglądając na Jezusa. Widzieli tysiące cudów 
dokonanych na ludziach i żywiołach, lecz ten uderza ich jak żaden inny. 

Jezus, który do nich doszedł, uśmiecha się na widok zaskoczonych i bojaźliwych 

twarzy i mówi: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-21.htm#20
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-11.htm#20
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«I cóż? Tak was zadziwia, że na Moje słowo figowiec usechł? Czyż nie 

widzieliście, jak wskrzeszałem umarłych, jak uzdrawiałem trędowatych, 

przywracałem wzrok niewidomym, mnożyłem chleby, uspokajałem burze, 
gasiłem ogień? Zaskakuje was, że schnie jeden figowiec?» 

«To nie z powodu figowca. Wczoraj był bujny, kiedy go przeklinałeś, a teraz jest 

suchy. Spójrz, jest kruchy jak wyschnięta sucha glina. Jego gałęzie już nie mają 

rdzenia. Zobacz, rozsypują się na proch» – i Bartłomiej rozciera na proch w 

palcach gałęzie, które z łatwością ułamał.  

«Nie mają rdzenia, jak rzekłeś. To śmierć, gdy nie ma już rdzenia, tak samo z 

drzewem, jak i z narodem, jak z religią. Jest tylko twarda kora i niepotrzebne 

liście: okrucieństwo i zewnętrzna obłuda. Rdzeń, biały, wewnętrzny, pełen soku, 

odpowiada świętości, duchowości. Twarda kora i bezużyteczne liście – naturze 

ludzkiej, pozbawionej życia duchowego i sprawiedliwego. Biada religiom, które 

staną się czymś czysto ludzkim, bo ich kapłani i ich wierni nie będą już mieli 

żywotnego ducha. Biada narodom, których przywódcy są okrutni i hałaśliwi, 
pozbawieni owocnych idei! Biada ludziom, których duchowi brak życia!» 

«Gdybyś jednak powiedział to wielkim Izraela – choć Twoje słowo jest słuszne 

– nie byłbyś mądry. Niech nie rodzi w Tobie złudzeń to, że aż do dziś pozwolili Ci 

mówić. Sam powiedziałeś, że jest tak nie z powodu nawrócenia ich serc, lecz 

przez kalkulacje. Umiej zatem i Ty obliczać wartość i konsekwencje Swych słów. 

Bo jest także mądrość świata, poza mądrością ducha. I trzeba umieć się nią 

posługiwać dla naszej korzyści. Na razie bowiem jesteśmy na świecie, a nie – w 

Królestwie Boga» – mówi Iskariota bez kąśliwości, tonem pouczającym. 

«Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte 

fałszującym je cieniem własnej zmysłowości i przemyślnych kalkulacji. Zawsze 

powiem prawdę o tym, co widzę.» 

«Ale, w końcu, ten figowiec jest martwy, bo to Ty go przekląłeś czy raczej... to 

zwykły przypadek... znak... nie wiem?» – pyta Filip. 

«Wszystko, co mówisz. To jednak, co Ja uczyniłem, i wy moglibyście czynić, 

gdybyście doszli do posiadania wiary doskonałej. Miejcie wiarę w Najwyższego 

Pana. A kiedy będziecie ją mieli, zaprawdę mówię wam, będziecie potrafili to i 

jeszcze więcej. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś dojdzie do posiadania 

doskonałej ufności w moc modlitwy i dobroć Pana, będzie mógł powiedzieć tej 

górze: “Przesuń się stąd tam i rzuć się w morze”, i jeśli mówiąc to, nie będzie 

się wahał w sercu, lecz uwierzy, że to, co rozkazuje, może się spełnić, stanie się 
to, co wypowiada.» 

«I bylibyśmy podobni do wróżbitów i zostalibyśmy ukamienowani, jak to jest 

powiedziane o tym, kto zajmuje się czarami. To byłby bardzo głupi cud i na 
naszą zgubę!» – orzeka Iskariota, potrząsając głową. 

«Głupi jesteś ty, który nie pojmujesz przypowieści!» – odpowiada mu Juda. 

Jezus nie mówi do Judasza, lecz do wszystkich: 

«Powiadam wam – a jest to dawne pouczenie, które wam powtarzam w tej 

godzinie – że jeśli o coś prosić będziecie na modlitwie, miejcie wiarę, że to 

otrzymacie, a tak się stanie. Lecz jeśli przed modlitwą macie coś przeciw 

komuś, najpierw mu przebaczcie i zawrzyjcie pokój, aby przyjacielem waszym 

był Ojciec, który jest w Niebie. On wam tak wiele przebacza i obdarowuje was 

od rana do wieczora i od zachodu do świtu.» 
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[por. Mt 22,15-22; Mk 12,13-17; Łk 20,20-26] 

Wchodzą do Świątyni. Żołnierze z [twierdzy] Antonia przyglądają się 

przechodzącym. Idą uwielbić Pana, a potem powracają na dziedziniec, na 

którym nauczają rabini. 

Natychmiast, zanim jeszcze przybywają ludzie i zanim gromadzą się wokół 

Niego, podchodzą należący do saforim, doktorzy Izraela i herodianie. Z 

kłamliwym szacunkiem, po pozdrowieniu Go, mówią: 

«Nauczycielu, wiemy, że jesteś mądry i prawdomówny i że nauczasz drogi 

Bożej nie zważając na nic ani na nikogo, z wyjątkiem prawdy i sprawiedliwości, 

i że mało obchodzi Cię sąd innych o Tobie, lecz jedynie to, by doprowadzić ludzi 

do Dobra. Powiedz nam zatem: czy wolno płacić podatek Cezarowi czy też nie 
jest słuszne to czynić? Cóż Ci się wydaje?» 

Jezus patrzy na nich Swoim spojrzeniem o przeszywającej i nadzwyczajnej 

przenikliwości i odpowiada: 

«Dlaczego kusicie Mnie obłudnie? Przecież jeden z was wie, że nie można Mnie 

zmylić obłudnymi honorami! Pokażcie Mi jednak jedną z tych monet, które służą 

do płacenia podatku.» 

Pokazują Mu monetę. On przygląda się jej z jednej i z drugiej strony, trzymając 

ją w lewej dłoni, potem dotyka ją palcem wskazującym prawej ręki, pytając: 

«Czyj jest ten wizerunek i czyj to napis?» 

«To oblicze Cezara, a napis przedstawia jego imię: imię Kajusza Tyberiusza 

Cezara, który jest obecnie imperatorem Rzymu.» 

«Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, i dajcie Bogu to, co należy do 

Boga» – i odwraca się do nich plecami, oddawszy monetę człowiekowi, który Mu 
ją podał. 

 

[por. Mt 22,23-33; Mk 1 12,18-27; Łk 20,27-40] 

Słucha tego i tamtego pielgrzyma, zadającego Mu pytania, pociesza, udziela 

przebaczenia, uzdrawia. Mijają godziny. Jezus wychodzi ze Świątyni, aby iść, 

być może poza Bramę, posilić się żywnością, dostarczoną przez sługi Łazarza, 
którym zostało to polecone. 

Gdy powraca do Świątyni, jest popołudnie. Jezus jest niestrudzony. Łaska płynie 

z Jego rąk kładzionych na chorych i mądrość – z Jego ust, kiedy udziela 

osobistych rad tym licznym, którzy do Niego podchodzą. Wydaje się, że chce ich 

wszystkich pocieszyć, wszystkich uzdrowić, zanim nie będzie już mógł tego 
uczynić. 

Słońce już zachodzi i apostołowie usiedli zmęczeni na ziemi pod portykiem, 

oszołomieni tym stałym poruszaniem się tłumu po dziedzińcach Świątyni, z 

okazji zbliżającej się Paschy. W tej chwili do Niestrudzonego zbliżają się możni i 

bogaci, jak można z pewnością sądzić po ich okazałych szatach. 

Mateusz, który lekko tylko przysypia, wstaje, by poruszyć innych. Mówi: 

«Saduceusze idą do Nauczyciela. Nie zostawiajmy Go samego, aby Go nie 

obrazili lub nie próbowali Mu zaszkodzić albo z Niego zadrwić.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-22.htm#15
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-20.htm#20
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-22.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-20.htm#27
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Wszyscy wstają, by się przyłączyć do Nauczyciela. Natychmiast Go otaczają. 

Domyślam się, że musiały wcześniej mieć miejsce jakś prześladowania, kiedy 
przybyli do Świątyni lub kiedy do niej powrócili w godzinie seksty.  

Saduceusze witają Jezusa z przesadnymi ukłonami i mówią: 

«Nauczycielu, odpowiedziałeś tak mądrze herodianom, że zapragnęliśmy i my 

otrzymać promień Twego światła. Posłuchaj. Mojżesz rzekł: “Jeśli ktoś umrze 

bez dzieci, niech jego brat poślubi wdowę, aby wzbudzić potomstwo swemu 

bratu.” Zatem było wśród nas siedmiu braci. Pierwszy po poślubieniu młodej 

dziewczyny umarł nie zostawiając potomstwa i tak pozostawił żonę bratu. Drugi 

umarł także bez potomstwa. Tak samo stało się z trzecim, który poślubił wdowę 

po dwóch, którzy go poprzedzili, i tak samo było aż do siódmego. Wreszcie po 

poślubieniu siedmiu braci niewiasta umarła. Powiedz nam: przy 

zmartwychwstaniu ciał – jeśli to prawda, że ludzie zmartwychwstaną i że nasze 

dusze przeżyją i na nowo zjednoczą się z ciałem w dniu ostatnim, na nowo 

formując żywych – który z siedmiu braci będzie ją miał za żonę, bo na ziemi 
miało ją wszystkich siedmiu?» 

«Mylicie się. Nie potraficie zrozumieć ani Pism, ani potęgi Boga. Bardzo będzie 

się różnić przyszłe życie od obecnego, a w Królestwie wiecznym nie będzie 

potrzeb ciała takich, jak w obecnym. Zaprawdę bowiem po Sądzie ostatecznym 

ciało zmartwychwstanie i połączy się z duszą nieśmiertelną, tworząc ponownie 

jedną całość, żyjącą tak, a nawet lepiej, niż żyje Moja i wasza osoba teraz, 

jednak nie podlegającą już prawom, a zwłaszcza bodźcom i nadużyciom 

istniejącym obecnie. Po zmartwychwstaniu mężczyźni i kobiety nie będą się 

żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą podobni aniołom Bożym w Niebie, którzy 

nie żenią się ani nie wychodzą za mąż, a jednak żyją w miłości doskonałej, która 

jest miłością Bożą i duchową. Co zaś się tyczy zmartwychwstania umarłych to 

nie czytaliście, jak Bóg mówił do Mojżesza z krzewu? Cóż powiedział wtedy 

Najwyższy? “Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Nie 

powiedział: “byłem”, dając do zrozumienia, że Abraham, Izaak i Jakub istnieli, 

ale już ich nie ma. Powiedział: “Jestem”, gdyż Abraham, Izaak i Jakub istnieją. 

Nieśmiertelni – jak wszyscy ludzie w swej części nieśmiertelnej, dopóki trwają 

wieki, a potem także z ciałem wskrzeszonym na wieczność. Istnieją, jak istnieje 

Mojżesz, prorocy, sprawiedliwi, jak, niestety, istnieje Kain, jak istnieją ci z 

potopu i sodomici, i wszyscy ci, którzy umarli w grzechu ciężkim. Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych.» 

«Także Ty umrzesz, a potem będziesz żył?» – mówią, wystawiając Go na próbę. 

Są już zmęczeni swą układnością. Zawziętość jest tak wielka, że nie potrafią się 
opanować.  

«Ja jestem Żywym i Moje Ciało nie dozna rozpadu. Arka została nam odebrana, 

a i obecna zostanie odebrana także jako symbol. Namiot został nam usunięty i 

zostanie zniszczony. Prawdziwa Świątynia Boża nie będzie mogła jednak być 

usunięta i zniszczona. Gdy Jej przeciwnicy będą sądzić, że to uczynili, będzie to 

chwila, w której utrwali się Ona w prawdziwym Jeruzalem, w całej Swojej 
chwale. Żegnajcie.» 

I Jezus śpieszy w kierunku Dziedzińca Izraelitów, gdyż srebrne trąbki wzywają 

na wieczorną ofiarę.  

 

Jezus mówi mi: 

«Jak kazałem ci zaznaczyć wyrażenie: „z Mojego kielicha‟ – w wizji matki Jana i 

Jakuba, proszącej o miejsce dla swoich synów – tak też mówię ci, żebyś 

podkreśliła we wczorajszej wizji fragment: „kto upadnie, o ten kamień rozbije 
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się‟. W tłumaczeniach przeważnie używa się „na‟, a Ja powiedziałem: „o‟, a nie 

„na‟. Jest to proroctwo przeciwko wrogom Mojego Kościoła. Ci, którzy mu się 

sprzeciwiają, uderzając w Niego, bo On jest Kamieniem węgielnym, rozbiją się. 

Historia ziemi, od dwudziestu wieków, potwierdza Moje słowa. Prześladowcy 

Kościoła rozbijają się o Kamień węgielny, rzucając się nań.  

Ale też – niech mają to obecne w umyśle również ci, którzy przez to, że należą 

do Kościoła, uważają się za wyjętych spod kary Bożej – ten, na którego spadnie 

ciężar potępienia Głowy i Oblubieńca Mojej Oblubienicy, Mojego Ciała 
Mistycznego, zostanie zmiażdżony. 

Uprzedzając zastrzeżenie ciągle żyjących uczonych w Piśmie i saduceuszy, 

nieżyczliwych względem Moich sług, mówię: pamiętajcie, że ewangeliści 

należeli wciąż do tamtego ludu i żyli w czasach, w których każde starcie zbyt 

mocne mogło gwałtownie i szkodliwie odbić się na neofitach, dlatego w 

Ewangeliach nie ma zdań, które pojawiają się w tych ostatnich wizjach, takich 

jak te z końca dzisiejszej lub z fragmentu, gdzie mówię o uschniętym figowcu, i 
inne jeszcze. 

Niech przypomną sobie Dzieje Apostolskie, a zauważą, że nie zawsze w spokoju 

dokonywało się ścieranie różnych poglądów. Jeśli nawet podziwiano się 

wzajemnie, uznając swe zasługi, to nie brakowało też między [pierwszymi 

uczniami] różnic zdań. Myśli ludzkie są bowiem odmienne i zawsze 

niedoskonałe. Dla uniknięcia głębszych rozdarć między takim czy innym 

sposobem myślenia, oświeceni przez Ducha Świętego Ewangeliści celowo 

pominęli w swych pismach niektóre zdania, które by raniły nadmierną 

wrażliwość Żydów i gorszyły pogan. [Ci poganie] potrzebowali przekonania, że 

Hebrajczycy – stanowiący jądro, z którego wyszedł Kościół – są doskonałymi, 

[w przeciwnym bowiem razie] mogliby się oddalić, mówiąc: “Oni są tacy jak 

my”. 

Poznać prześladowania Chrystusa – tak; lecz choroby duchowe Izraela, jakże 

zepsutego, zwłaszcza w klasach najwyższych – nie. To nie byłoby dobre. I 

[Ewangeliści] zasłonili tyle, ile mogli. Zauważcie, jak Ewangelie stają się coraz 

wyraźniejsze – aż do przejrzystej Ewangelii Mojego Jana – w miarę jak je 

pisano w czasie coraz bardziej oddalonym od chwili Mojego wstąpienia do Ojca. 

Jedynie Jan przekazał całkowicie nawet najbardziej bolesne plamy w gronie 

apostolskim, nazywając Judasza otwarcie “złodziejem”. On też opisuje w pełni 

różne przejawy nikczemności żydów: w rozdziale szóstym – pozorne pragnienie 

uczynienia Mnie królem; kłótnie w Świątyni; opuszczenie Mnie przez wielu po 

przemowie o Chlebie z Nieba; niedowiarstwo Tomasza. Ostatni z tych, którzy 

przeżyli, widząc już Kościół dość mocny, podnosi zasłony, których inni nie 
ośmielili się podnieść. 

Teraz jednak Duch Boży chce, aby poznano także te słowa i aby za to 

błogosławiono Pana, bo jest w nich bardzo wiele światła i dużo wskazówek dla 
sprawiedliwych w sercu. 

Tu umieść drugą część z wtorku, czyli nocne pouczenie dwunastu, w 

Getsemani.» 

14. WTOREK PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ II: NOC. 

Napisane 7 marca 1945. A, 11441-11449 

«Dzisiaj słyszeliście, co mówią poganie i żydzi. Widzieliście też, jak ci pierwsi 
kłaniali się przede Mną, a drudzy o mało co by Mnie nie pobili.  
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Ty, Piotrze, omal nie wpadłeś w ich ręce, bo zobaczyłeś, że umyślnie skierowali 

na Mnie owce, barany i byki, aby powalić Mnie na ziemię pokrytą odchodami.  

Ty, Szymonie, choć jesteś tak roztropny, otworzyłeś usta, słysząc zniewagi 

najbardziej zawziętych członków Sanhedrynu, którzy ordynarnie atakowali Mnie 
mówiąc: “Usuń się, demonie, kiedy przechodzą posłańcy Boży”. 

Ty, Judo, Mój kuzynie, i ty, Janie, Mój umiłowany, krzyczeliście i szybko 

[pomogliście] Mi umknąć. Zapobiegliście, żebym nie stał się ofiarą. Jeden z was 

bowiem pochwycił konia za lejce, a drugi stanął przede Mną, przyjmując na 

siebie uderzenie dyszla, skierowanego na Mnie, bo Sadok, z pogardliwym 

uśmiechem, ruszył Mi naprzeciw na wozie, jadąc prosto na Mnie. 

Dziękuję za waszą miłość, która sprawiła, że unieśliście się przeciw 

obrażającym Tego, który nie posiada broni. Ujrzycie jednak wiele innych 

zniewag i przejawów okrucieństwa. Gdy ten księżyc powróci na niebo po raz 

drugi po tym wieczorze, wtedy zniewagi – które na razie są słowne lub gdy są 

czynne są nieznaczne – staną się konkretne i liczniejsze niż kwiaty na drzewach 

owocowych, które obecnie pojawiają się pośpiesznie, by zakwitnąć. Ujrzeliście i 

byliście zdziwieni uschłym figowcem i całym sadem jabłoniowym pozbawionym 

kwiatów. Figowiec, jak Izrael, odmówił pokrzepienia Synowi Człowieczemu i 

umarł w swoim grzechu. Sad, jak poganie, oczekuje godziny, o jakiej mówiłem 

dzisiaj, aby zakwitnąć i sprawić, że – dzięki słodyczy kwiatów, które spadną na 

głowę i pod stopy Zwycięzcy – zniknie ostatnie wspomnienie okrucieństwa 
ludzi.» 

«Jaka to godzina, Nauczycielu? – pyta Mateusz – Tak dużo dzisiaj mówiłeś i o 

tak wielu rzeczach! Nie przypominam sobie dobrze, a chciałbym o wszystkim 

pamiętać. Być może chodzi o godzinę powrotu Chrystusa? Wtedy też mówiłeś o 

gałęziach, które stają się delikatne i wypuszczają listki.» 

«Ależ nie! – woła Tomasz – Nauczyciel mówi tak, jakby ten spisek był bardzo 

bliski. Jakże więc w tak krótkim czasie może nadejść wszystko, o czym On 

mówi, że poprzedza Jego powrót? Wojny, zniszczenia, niewolnictwo, 

prześladowania, Dobra Nowina głoszona po całym świecie, zniszczenie i ohyda 

w Domu Bożym, a potem trzęsienia ziemi, epidemie, fałszywi prorocy, znaki na 

słońcu i gwiazdach... Ech! Trzeba wieków, aby to wszystko się spełniło! 

Zestarzeje się właściciel sadu, zanim doczeka się, że w tej godzinie jego ogród 
zakwitnie!» 

«Nie będzie już wtedy jadł swych jabłek, bo, według mnie, wtedy będzie koniec 

świata» – stwierdza Bartłomiej. 

«Aby sprawić, że przyjdzie koniec świata, wystarczyłaby jedna myśl Boga, a 

wszystko stałoby się na powrót nicością. A zatem sad jabłoniowy może czekać 

niezbyt długo. Jak rzekłem, tak się stanie. A między jednym i drugim upłyną 

wieki. To znaczy do ostatecznego tryumfu i powrotu Chrystusa» – wyjaśnia 
Jezus. 

«A zatem? Cóż to za godzina?» 

«O! Ja znam tę godzinę! – mówi Jan, płacząc – ja ją znam. To będzie po Twojej 

śmierci i zmartwychwstaniu!...» – Jan obejmuje Go mocno. 

«I płaczesz, skoro zmartwychwstanie?» – żartuje Judasz Iskariota. 

«Płaczę, bo najpierw musi umrzeć. Nie drwij ze mnie, demonie. Wiem i nie 

potrafię myśleć o tej godzinie.» 
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«Nauczycielu, on mnie nazwał „demonem‟. Zgrzeszył względem swego 

towarzysza.» 

«Judaszu, uważasz, że na to nie zasłużyłeś? [Jeśli tak, to] nie poczytuj mu tego 

za grzech. Ja sam zostałem nazwany „demonem‟ i jeszcze Mnie tak nazwą.» 

«Ale Ty mówiłeś, że jeśli ktoś znieważa swego brata, jest wi...» 

«Cisza. Niech w obliczu śmierci skończą się wreszcie te odrażające oskarżenia, 

te kłótnie i kłamstwa. Nie niepokójcie Tego, który umiera.» 

«Wybacz mi, Jezu – szepcze Jan. – Odczułem, że coś zbuntowało się we mnie, 

gdy usłyszałem jego śmiech... i nie mogłem się powstrzymać» – Jan obejmuje 
Jezusa, tuląc pierś do Jego piersi i płacze na Jego sercu. 

«Nie płacz. Rozumiem cię. Pozwól Mi mówić.» 

Jan nie puszcza jednak Jezusa, nawet gdy On siada na wielkim, wystającym 

korzeniu. Trwa tak, otaczając ramieniem Jego plecy, a drugim – pierś. Głowę 

opiera Mu na ramieniu i cichutko płacze. W świetle księżyca błyszczą jedynie 

łzy, spadające na purpurową szatę Jezusa. Wyglądają jak rubiny, krople bladej 

krwi, dotknięte światłem. 

«Słyszeliście, co mówią dzisiaj żydzi i poganie. Nie powinno was przeto dziwić, 

gdy mówię: „Z ust Moich wychodziło zawsze słowo sprawiedliwości. I nie 

zostanie odwołane.‟ [Niech was nie dziwi], gdy powiem o poganach – ciągle 

wraz z Izajaszem – że do Mnie przyjdą po Moim wywyższeniu ponad ziemię: 

“Przede Mną zegnie się każde kolano, na Mnie i we Mnie będzie przysięgał każdy 

język”. I nie będziecie mieć wątpliwości – kiedy zauważycie sposób 

[postępowania] żydów – że łatwo można powiedzieć bez obawy błędu, iż 
zostaną przyprowadzeni do Mnie ci bezczelni, którzy Mi się sprzeciwiają. 

Ojciec Mój nie uczynił Mnie Swoim sługą tylko po to, by ożywić pokolenie 

Jakuba, by nawrócić to, co pozostaje z Izraela – resztę, lecz dał Mnie jako 

światło dla Narodów, abym był Zbawicielem dla całej ziemi. Dlatego w ciągu 

tych trzydziestu lat wygnania z Nieba i łona Ojca, ciągle wzrastałem w Łasce i 

Mądrości u Boga i ludzi, osiągając wiek doskonałości. I w tych ostatnich trzech 

latach – po rozpaleniu Mojej duszy i umysłu w ogniu miłości i po zahartowaniu 
ich w chłodzie pokuty – “uczyniłem Moje usta jakby ostrym mieczem”. 

Święty Ojciec, Mój i wasz, aż do teraz strzegł Mnie w cieniu Swojej ręki, bo 

jeszcze nie nadeszła godzina Zadośćuczynienia. Teraz Mnie zostawia. Strzała 

wybrana, strzała z Jego Boskiego kołczanu – skaleczywszy, by uzdrowić, 

zadawszy ranę ludziom, aby zrobić wyłom w sercach dla Słowa i dla Światłości 

Bożej – teraz leci szybko i zdecydowanie, aby zranić Drugą Osobę, 

Wynagradzającego, Posłusznego za każdego nieposłusznego Adama... I jak 

uderzony wojownik padam, mówiąc z powodu zbyt wielu [ludzi]: “Na próżno się 
trudziłem, bez powodu, nic nie otrzymując. Zużyłem Moje siły na nic”. 

Ale nie! Tak nie jest z Wiecznym Panem, który nigdy nie czyni niczego bez celu! 

Precz, szatanie, który chcesz Mnie doprowadzić do zniechęcenia, skusić do 

nieposłuszeństwa! Przyszedłeś na początku Mojej posługi i na końcu 

przychodzisz. Cóż, staję (i rzeczywiście Jezus podnosi się) do bitwy. Zmierzę się 

z tobą. I przysięgam na Siebie samego, że cię zwyciężę. Nie jest pychą 

powiedzenie tego, lecz – prawdą. Syn Człowieczy zostanie w Swoim ciele 

pokonany przez człowieka, nędznego robaka, który gryzie i zatruwa swoim 

zepsutym błotem. Ale Syn Boży, Druga Osoba niewyrażalnej Trójcy, nie zostanie 

pokonana przez szatana. Jesteś Nienawiścią i jesteś potężny w swym 

nienawidzeniu i w swym kuszeniu. Ze Mną będzie jednak moc, która ci się 
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wymknie, bo nie potrafisz jej doścignąć ani nie umiesz jej ograniczyć. Miłość 

jest ze Mną! 

Znam nie znaną [innym] udrękę, która Mnie czeka. Nie tę, o której powiem wam 

jutro, abyście wiedzieli, że wszystko, co robiono i co się działo ze Mną lub wokół 

Mnie, że wszystko, co w waszych sercach się kształtowało, było Mi znane. Znam 

inną udrękę... Nie tę, którą zadają włócznie lub kije, szyderstwa i uderzenia 

skierowane na Syna Człowieczego, ale sam Bóg. Tylko niewielu pozna tę udrękę 

ze względu na jej okropność, a jeszcze mniej przyjmie możliwość jej [istnienia].  

W tej udręce – w której dwóch będzie głównych dręczycieli: Bóg, przez Swoją 

nieobecność, i ty, demonie, przez swoją obecność – Ofiara będzie miała ze sobą 

Miłość. Miłość żyjącą w Ofierze, pierwszą siłę Jej wytrzymałości w próbie, oraz 

Miłość w pocieszycielu duchowym, któremu już drżą złociste skrzydła z 

pragnienia, by zstąpić i otrzeć Mój pot. Zbiera on wszystkie łzy aniołów w 

niebiańskim kielichu i rozpuści w nim miód imion Moich odkupionych i 

kochających, aby złagodzić tym napojem ogromne pragnienie Udręczonego i 
Jego bezgraniczną gorycz.  

I zostaniesz pokonany, demonie. Któregoś dnia, wychodząc z opętanego, 

powiedziałeś Mi: “Czekam, aby cię pokonać, gdy będziesz strzępem 

krwawiącego ciała”. Ja jednak odpowiedziałem: “Nie będziesz Mnie miał. Ja 

zwyciężam. Mój trud był święty, Moja obrona jest w Ojcu Moim. On broni dzieła 
Swojego Syna i nie dozwoli, aby ugiął się Mój duch.” 

Ojcze, mówię Ci, już od tej chwili mówię Ci, ze względu na tę straszliwą 

godzinę: „W ręce Twoje oddaję ducha Mojego‟. 

Janie, nie zostawiaj Mnie... Wy idźcie. Pokój Pana niech będzie tam, gdzie 

szatan nie jest gościem. Żegnajcie.» 

Wszystko się kończy. 

15. ŚRODA PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ I: DZIEŃ. (1) 

Napisane 2 kwietnia 1947 i 19 czerwca 1944. A, 11270-11345 i 2972-2979  

[Por. Łk 19,47n] Jezus wchodzi do Świątyni jeszcze bardziej zatłoczonej niż w 
dni poprzednie. Dziś jest w Swej całkiem białej lnianej szacie. Dzień jest upalny. 

Wchodzi na Dziedziniec Izraelitów, na modlitwę uwielbienia. Za Nim podąża 

grupa ludzi. Inni, w większości poganie, zajęli już najlepsze miejsca pod 

portykami. Nie mogąc iść poza pierwszy dziedziniec, za Portyk Pogan, 

skorzystali z tego, że Hebrajczycy poszli za Chrystusem, i zajęli najlepsze 

miejsca. Jednak przeszkadza im dość liczna grupa faryzeuszy. Zachowują się 

jak zawsze w sposób arogancki i torują sobie drogę siłą, chcąc podejść do 

Jezusa, pochylonego nad chorym. Czekają, aż go uzdrowi, potem wysyłają do 
Niego uczonego w Piśmie, aby Go wypytał. 

W istocie krótko sprzeczali się między sobą, bo Joel, zwany Alamot, chciał iść 

porozmawiać z Nauczycielem. Lecz jeden z faryzeuszy przeciwstawił się temu, a 
inni stanęli po jego stronie, mówiąc: 

«Nie. Wiadomo bowiem, że jesteś ze stronnictwa Rabbiego, choć działasz w 

ukryciu. Pozwól, by poszedł Uriasz...» 

«Uriasz, nie – mówi inny młody uczony w Piśmie, którego w ogóle nie znam – 

Uriasz jest zbyt uszczypliwy. Wzburzyłby tłum. Ja idę.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-19.htm#47
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I nie słuchając więcej sprzeciwów, podchodzi do Nauczyciela, który żegna się z 

chorym, mówiąc mu: 

«Miej wiarę. Jesteś uzdrowiony. Gorączka i ból już nigdy nie powrócą.» 

 

[Por. Mt 22,34-40; Mk 12,28-34  Największe przykazanie] 

«Nauczycielu, jakie jest największe z przykazań Prawa?» 

Jezus, za którego plecami stanął mówiący, odwraca się i patrzy. Łagodny 

uśmiech rozświetla Mu twarz. Potem podnosi głowę, bo pochylił ją z powodu 

niskiego wzrostu uczonego w Piśmie, który w dodatku pozostaje w ukłonie, 

żeby oddać Mu cześć. Jezus spogląda na tłum, patrzy na grupę faryzeuszy i 

doktorów, dostrzega bladą twarz Joela, częściowo ukrytą za plecami potężnego 

i bogato odzianego faryzeusza. Uśmiech Zbawiciela staje się jeszcze bardziej 

widoczny. To jak światło, które głaszcze szlachetnego uczonego w Piśmie. 
Potem spuszcza głowę, by spojrzeć na Swego rozmówcę, i odpowiada mu: 

«Pierwszym ze wszystkich przykazań jest: “Słuchaj, o Izraelu: Pan, nasz Bóg, 

jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twego z całego twego serca, 

z całej swojej duszy i ze wszystkich swych sił.” To jest pierwsze i najwyższe 

przykazanie. Drugie zaś jest jemu podobne: “Będziesz miłował twego bliźniego 

jak siebie samego”. Nie ma większych przykazań niż te. W nich zawiera się całe 
Prawo i prorocy.» 

«Nauczycielu, odpowiedziałeś mądrze i prawdziwie. Jest tak, że Bóg jest jedyny 

i nie ma innych [bogów] poza Nim. Kochać Go całym sercem, całym rozumem, z 

całej duszy i ze wszystkich sił oraz kochać bliźniego jak siebie samego ma o 

wiele więcej wartości niż wszystkie całopalenia i wszystkie ofiary. Jestem 

całkowicie o tym przekonany, gdy rozmyślam nad słowami Dawida: “Tobie nie 
podobają się całopalenia. Ofiarą dla Boga jest duch skruszony”.» 

«Nie jesteś daleko od Królestwa Bożego, pojąłeś bowiem, jaka ofiara całopalna 

jest miła Bogu.» 

«Jakaż jednak ofiara całopalna jest najdoskonalsza?» – pyta z ożywieniem i 

ściszonym głosem uczony w Piśmie, jakby powierzał sekret. 

Jezus promienieje miłością, sprawiając, że ta perła wpada do serca kogoś, kto 

otwiera się na Jego naukę, na naukę o Królestwie Bożym, i mówi, pochylając się 
ku niemu: 

«Ofiarą całopalną doskonałą jest kochać jak samego siebie tych, którzy nas 

prześladują, i nie żywić urazy. Kto to spełni, ten posiądzie pokój. Powiedziano: 

łagodni posiądą ziemię i będą się cieszyć pokojem w obfitości. Zaprawdę 

powiadam ci, że ten, kto potrafi kochać swoich nieprzyjaciół, osiąga 

doskonałość i posiada Boga.» 

Uczony w Piśmie żegna Go z szacunkiem i powraca do swej grupy, która 

wyrzuca Mu ściszonym głosem, że pochwalił Nauczyciela. Mówią do niego z 

gniewem: 

«O cóż to pytałeś Go w sekrecie? Czy może zostałeś przez Niego zwiedziony?» 

«Usłyszałem Ducha Bożego przemawiającego przez Jego usta.» 

«Jesteś głupcem. Czy może wierzysz, że On jest Chrystusem?» 

«Wierzę.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-22.htm#34
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#28
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«Zaprawdę, wkrótce ujrzymy puste szkoły naszych uczonych w Piśmie, a ich 

samych błąkających się w ślad za tym człowiekiem. A po czym poznajesz, że On 
jest Chrystusem?» 

«Po czym? Nie wiem. Wiem i czuję, że On Nim jest.» 

«Wariat!» – odwracają się do niego plecami, obrażeni. 

 

[Por. Mt 22,41-45, Mk12,35-37, Łk 20,41-44: Mesjasz Synem Bożym] 

Jezus obserwuje tę rozmowę i kiedy faryzeusze, urażeni, przechodzą przed Nim 

w zwartej grupie, aby odejść, przywołuje ich mówiąc: 

«Posłuchajcie Mnie. Zapytam was o coś. Kim wam się wydaje Chrystus? Czyim 

jest synem?» 

«Będzie synem Dawida» – odpowiadają, kładąc nacisk na “będzie”, bo chcą dać 

Mu do zrozumienia, że On dla nich nie jest Chrystusem. 

«Dlaczego więc Dawid, natchniony przez Boga, nazywa Go Panem, mówiąc: 

“Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów uczynię 

podnóżkiem dla stóp Twoich”? Jeśli więc Dawid nazywa Chrystusa „Panem‟, 

jakże Chrystus może być jego synem?» 

Nie wiedząc, co odpowiedzieć, oddalają się przeżuwając swą truciznę. Jezus 

przechodzi z miejsca, w którym był, cały ogarnięty słońcem, aby iść dalej, gdzie 

znajduje się otwór do Skarbca, blisko sali Gazofilacjum. Miejsce to, jeszcze w 

cieniu, zajmują rabini, którzy rozprawiają, mocno gestykulując. Zwracają się ku 

hebrajskim słuchaczom, których liczba rośnie w miarę, jak z upływem godzin do 

Świątyni przybywa coraz więcej ludzi. 

Rabini usiłują swymi przemowami obalić pouczenia Chrystusa, dawane w dni 

poprzednie i dzisiejszego ranka. Coraz bardziej też podnoszą głosy, gdy 

zwiększa się na ich oczach tłum wiernych. Rzeczywiście miejsce to, bardzo 

przestronne, mrowi się od ludzi, którzy chodzą tu i tam, we wszystkich 
kierunkach. 

19 czerwca 1944. Dopiero dziś natarczywie ukazuje mi się kolejna wizja. 

Na początku dostrzegam same dziedzińce i portyki, które rozpoznaję jako 

należące do Świątyni. Widzę też Jezusa, który wygląda jak cesarz, taki jest 

podniosły w Swej purpurowej szacie i w płaszczu, także czerwonym, lecz 

ciemniejszym. Wspiera się o ogromną czworokątną kolumnę, podtrzymującą łuk 
portyku.  

Patrzy uważnie na mnie. Zatracam się w patrzeniu na Niego, ciesząc się, bo od 

dwóch dni wcale Go nie widziałam ani nie słyszałam. Wizja trwa długo. Dopóki 

trwa, dopóty nie piszę, bo to moja radość. Teraz jednak, gdy zauważam, że 
scena się ożywia, domyślam się, że coś się wydarzy, więc piszę. 

Miejsce wypełnia się ludźmi chodzącymi we wszystkich kierunkach. Są kapłani i 

wierni, mężczyźni, niewiasty i dzieci. Jedni przechodzą, inni zatrzymują się, 

słuchają doktorów. Inni prowadzą baranki lub niosą gołąbki, udając się na 

jakieś miejsca, być może po to, by złożyć je w ofierze.  

Jezus pozostaje, wsparty o kolumnę, patrzy i nic nie mówi. Apostołowie dwa 

razy stawiają Mu pytania, na które daje znakiem odpowiedź odmowną, nic przy 

tym nie mówiąc. Przygląda się z wielką uwagą. Wnioskuję z Jego zachowania, 

że wydaje się oceniać to, na co patrzy. Jego spojrzenie i cała twarz przypomina 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-22.htm#41
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-20.htm#41
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mi Jego wygląd w wizji Raju, kiedy osądzał dusze w czasie sądu szczegółowego. 

Teraz oczywiście to jest Jezus - Człowiek, tam, był to Jezus Chwalebny, a więc 

uwielbiony. Jednak zmiany wyrazu Jego oblicza, uważnie obserwującego, są 

takie same. Jest poważny, badający. Czasem jest to surowość, która wywołuje 

drżenie u najbardziej zuchwałego, czasem zaś jest łagodny, smutno 

uśmiechnięty, tak że Jego uśmiech wydaje się pieszczotą. Wydaje się niczego 
nie słuchać, lecz na pewno wszystko słyszy.  

Z grupy oddalonej o kilka metrów, zgromadzonej wokół jakiegoś doktora, 

podnosi się nosowy głos, który ogłasza: 

«Ważniejsze od każdego innego przykazania jest to: niech wszystko, co należy 

do Świątyni, przyjdzie do Świątyni. Świątynia jest ponad ojcem i matką. Jeśli 

więc ktoś chce dać na Chwałę Pana wszystko, co posiada, może to uczynić i 

będzie za to błogosławiony, bo nie ma [więzów] krwi ani uczucia wyższych nad 

Świątynię...» 

Jezus odwraca wolno głowę w tym kierunku i patrzy z wyrazem twarzy... który 

nie chciałabym, aby odnosił się do mnie. Wydaje się, że patrzy na wszystkich. 

Niski, trzęsący się starzec zamierza wspiąć się po pięciu stopniach na coś w 

rodzaju tarasu, znajdującego się tuż obok Jezusa i wydającego się prowadzić na 

inny dziedziniec, bardziej wewnętrzny. Opiera się na lasce i niemal upada, 

potykając się o swą szatę. Jezus wyciąga do niego rękę, chwyta go i 

podtrzymuje. Puszcza dopiero wtedy, gdy widzi, że [stoi] już pewnie. Staruszek 

podnosi pomarszczoną twarz, patrzy na swego wielkiego wybawiciela i szepcze 

słowo błogosławieństwa. Jezus uśmiecha się i głaszcze jego prawie łysą głowę. 

Potem wraca pod kolumnę. Jeszcze raz odchodzi, ażeby podnieść płaczące 

dziecko, które wyrwało się z matczynej ręki i upadło na twarz dokładnie u Jego 

stóp, przy pierwszym stopniu. Podnosi je, głaszcze, pociesza. Matka, zmieszana, 

dziękuje Mu. Jezus uśmiecha się do niej także i oddaje dziecko. 

Nie uśmiecha się jednak, gdy przechodzi nadęty pychą faryzeusz, ani wtedy gdy 

przechodzą w grupie uczeni w Piśmie i inni, o których nie wiem nawet, kim są. 

Grupa ta pozdrawia Go wielkimi gestami i ukłonami. Jezus patrzy na nich tak 

uważnie, iż wydaje się ich przeszywać. Pozdrawia ich, lecz chłodno. Jest 

surowy. Przechodzi też kapłan. Musi to być jakaś wielka osobistość, bo tłum się 

rozstępuje i pozdrawia go, a on przechodzi nadęty jak paw. Jezus towarzyszy 

mu długim spojrzeniem, takim, że – choć pełen jest pychy – spuszcza głowę. Nie 
pozdrawia Jezusa, lecz nie wytrzymuje Jego spojrzenia. 

 

[Por. Mk 12, 41-44; Łk 21,1-4: Grosz wdowi] 

Jezus przestaje na niego patrzeć, aby przyjrzeć się niskiej, ubogiej niewieście, 

ubranej w ciemnokasztanową szatę. Wchodzi po schodach, zawstydzona, i 

udaje się w stronę muru, gdzie znajdują się głowy lwów i różnych innych 

zwierząt z otwartymi paszczami. Wielu innych tam idzie, lecz Jezus wydaje się 

nimi nie zajmować. Śledzi wzrokiem postępowanie niewiasty. Spogląda na nią 

ze współczuciem, które zmienia się w wielką łagodność, gdy widzi, jak 

niewiasta wyciąga rękę i wrzuca coś do kamiennej paszczy jednego z tamtych 

lwów. Kiedy biedaczka, odchodząc, przechodzi blisko Jezusa, On odzywa się 
pierwszy: 

«Pokój z tobą, niewiasto.»  

Ta, zaskoczona, podnosi osłupiałą twarz. 

«Pokój z tobą – powtarza Jezus. – Idź, bo Najwyższy cię błogosławi.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#41
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-21.htm#1
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Uboga niewiasta stoi jak urzeczona, potem szepcze pozdrowienie i odchodzi. 

«Ona jest szczęśliwa w swoim nieszczęściu – mówi Jezus, porzucając Swe 

milczenie. – Teraz jest szczęśliwa, bo towarzyszy jej Boże błogosławieństwo. 

Posłuchajcie, przyjaciele, i wy, którzy stoicie wokół Mnie. Widzicie tę niewiastę? 

Dała tylko dwa małe pieniążki, tyle, że nie wystarczy, by kupić jedzenia dla 

wróbla trzymanego w klatce. A jednak dała więcej niż wszyscy ci, którzy – 

odkąd otwarła się Świątynia o świcie – wrzucili swoje ofiary do Skarbca 

Świątyni.  

Posłuchajcie. Widziałem wielu bogatych, jak wrzucali do tego otworu sumy, 

które byłyby zdolne wyżywić ją przez rok i przyodziać jej ubóstwo, które jest 

stosowne tylko dlatego, że ona jest uczciwa. Widziałem, jak bogaci wrzucali tam 

do wnętrza – z dostrzegalnym zadowoleniem – sumy, które mogłyby sycić 

biednych Miasta Świętego przez jeden lub więcej dni i skłaniać ich do 

uwielbiania Pana. Ale zaprawdę powiadam wam, że nikt nie dał więcej od niej. 

Jej dar to miłość, [dar] kogoś innego nią nie jest. Jej [dar] jest hojnością. Inny 

nią nie jest. Jej – jest ofiarą. Inny nią nie jest. Ta niewiasta dziś nie będzie 

jadła, bo nie ma już nic. Najpierw będzie musiała pracować dla zapłaty, aby móc 

chlebem zaspokoić głód. Nie ma w zapasie bogactw, nie ma krewnych, którzy by 

na nią zarabiali. Jest sama. Bóg odebrał jej rodziców, męża i synów, odebrał jej 

tę odrobinę dobra, którą jej pozostawili – a bardziej niż Bóg odebrali ją jej 

ludzie. Ci ludzie, którzy teraz z wielkimi gestami – widzicie? – nadal wrzucają 

to, co im zbywa. Wiele z tego wydarto w lichwiarski sposób biednym rękom 

słabych i głodnych. Tamci mówią, że nie ma [więzów] krwi ani uczuć wyższych 

niż [miłość do] Świątyni, i w ten sposób uczą, by nie kochać bliźniego. Ja zaś 

powiadam wam, że ponad Świątynią jest miłość. Prawem Bożym jest miłość i 

nie kocha ten, kto nie ma litości dla bliźniego. Zbędny pieniądz, pieniądz 

zhańbiony przez lichwę, przez zawziętość, nieczułość, przez obłudę, nie 

wyśpiewuje chwały Bogu i nie przyciąga niebieskiego błogosławieństwa na 

dawcę. Bóg go odrzuca. Skrzynia się napełnia, lecz nie jest to złoto na kadzidło. 

Jest błotem zatapiającym was, o słudzy, którzy nie służycie Bogu, lecz waszym 

interesom; jest powrozem, który was dusi, o doktorzy, przekazujący własne 

doktryny; jest trucizną niszczącą resztę posiadanej przez was duszy, o 

faryzeusze. Bóg nie chce tego, co jest okruchem. Nie bądźcie Kainami. Bóg nie 

chce tego, co jest owocem zatwardziałości. Bóg nie chce tego, co – wznosząc 

głos ze łzami – mówi: “Miałem nasycić głodnego, lecz zostało mu to odmówione, 

aby popisać się tu, we wnętrzu [Świątyni]. Miałem pomóc staremu ojcu, 

upadającej matce, lecz zostało im to odmówione, bo nie byłoby znane światu, a 

ja muszę trąbić, aby świat zobaczył dawcę”. Nie, rabbi, który nauczasz, że 

można resztki dawać Bogu i że jest godziwe odmówić ojcu lub matce, aby dać 

Bogu. Pierwsze przykazanie jest: “Miłuj Boga całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całym swoim rozumem, wszystkimi swymi siłami”. Dlatego nie to, co 

zbędne, lecz to, co jest naszą krwią, trzeba Mu dawać, lubiąc cierpieć dla Niego. 

Cierpieć, a nie zadawać cierpienie. A jeśli dawanie wiele kosztuje – bo 

wyzbywanie się bogactw jest niemiłe, a skarbem jest serce człowieka, zepsute z 

natury – właśnie dlatego, że kosztuje, trzeba [to] dawać. [Tego wymaga] 

sprawiedliwość, wszystko bowiem co się ma, posiada się z dobroci Bożej. [Tego 

wymaga] miłość: jest bowiem dowodem miłości umiłowanie ponoszenia ofiar, 

aby dać radość temu, kogo się kocha. Cierpieć, by ofiarować. Cierpieć. Nie 

zadawać cierpienia, powtarzam. Drugie bowiem przykazanie mówi: “Miłuj 

swojego bliźniego, jak siebie samego”. I prawo wyszczególnia, że po Bogu i 

rodzicach jest bliźni, któremu należy okazywać cześć i pomagać. Dlatego też 

zaprawdę powiadam wam, że ta biedna niewiasta zrozumiała Prawo lepiej niż 

mędrcy i jest usprawiedliwiona bardziej niż każdy inny i błogosławiona, gdyż w 

swoim ubóstwie dała Bogu wszystko. Wy zaś dajecie to, co wam zbywa, aby 

ludzie wyżej was cenili. Wiem, że Mnie nienawidzicie, bo tak mówię. Ale dopóki 
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te usta potrafią mówić, będą mówić w taki sposób. Łączycie waszą nienawiść do 

Mnie z pogardą dla tej biedaczki, którą Ja wychwalam. Ale nie sądźcie, że 

zrobicie z tych dwóch kamieni podwójny piedestał dla waszej pychy. Będą 
kamieniami młyńskimi, które was zetrą. 

Chodźmy. Pozwólmy, by żmije się kąsały wzajemnie, zwiększając swój jad. Kto 

jest czysty, dobry, pokorny, skruszony i pragnie poznać prawdziwe oblicze 
Boga, niech idzie za Mną.» 

Jezus mówi:  

«A ty, której już nic nie zostaje, bo wszystko Mi dałaś, daj Mi te dwa ostatnie 

pieniążki. Wobec wszystkiego, co Mi dałaś, wydadzą się dla obcych niczym. Dla 

ciebie jednak, która masz już tylko to, one są wszystkim. Włóż je w ręce twego 

Pana. I nie płacz albo przynajmniej nie płacz sama. Płacz ze Mną, bo jestem 

Jedynym, który może cię zrozumieć i który cię rozumie, bez zaciemnienia przez 
ludzką naturę, będącego zawsze obłudną zasłoną dla prawdy.” 

 

[Por. Mt 23,1-12, Mk 12,38-40, Łk 20,45-47: Ostrzeżenie przed uczonymi w 

Piśmie] 

Apostołowie, uczniowie i tłum idą za Jezusem w zwartych grupach. On zaś 

powraca do miejsca pierwszego obrębu murów świątynnych, znajdującego się 

już niemal w ich cieniu. Jest tam nieco chłodu w ten bardzo upalny dzień. 

Ponieważ podłoże jest zryte kopytami zwierząt, usiane kamieniami, których 

używają handlarze i wymieniający pieniądze dla ustawienia swych ogrodzeń lub 

namiotów, izraelscy nauczyciele tutaj nie przychodzą. Pozwolili, by powstało 

targowisko w Świątyni, lecz czują odrazę przed dotknięciem podeszwami swych 

sandałów tych miejsc, gdzie znajdują się źle zatarte ślady czworonogów, które 

przed kilkoma dniami zostały stąd usunięte... 

Jezus nie odczuwa wstrętu i chroni się tam, w gronie licznych słuchaczy. Przed 
rozpoczęciem mowy, wzywa do Siebie apostołów i mówi im: 

«Przyjdźcie i posłuchajcie dobrze. Wczoraj chcieliście wiedzieć o wielu 

sprawach, o których powiem wam teraz. Wczoraj robiłem do nich dalekie 

odniesienia, gdy odpoczywaliśmy w ogrodzie Józefa. Słuchajcie więc uważnie, 

bo są to wielkie pouczenia dla wszystkich, a zwłaszcza dla was, Moi słudzy i Moi 
następcy. 

Słuchajcie. Na katedrze Mojżesza zasiedli we właściwym czasie uczeni w Piśmie 

i faryzeusze. Smutne to były godziny dla Ojczyzny. Skończyło się wtedy 

wygnanie do Babilonii i państwo zostało odbudowane dzięki 

wspaniałomyślności Cyrusa. Przywódcy ludu odczuwali konieczność odrodzenia 

również kultu i znajomości Prawa. Biada bowiem narodowi nie mającemu ich 

dla swojej obrony, jako przewodników oraz jako wsparcia przeciwko 

najpotężniejszym nieprzyjaciołom państwa, którymi są: niemoralność 

obywateli, bunt przeciwko przywódcom, brak jedności między różnymi klasami i 

ugrupowaniami, grzechy przeciwko Bogu i przeciwko bliźniemu, zanik 

religijności – wszystkie elementy powodujące rozpad same przez siebie i z 

powodu kar niebios, które sprowadzają! 

Powstali więc uczeni w Piśmie lub doktorzy Prawa, aby móc wychowywać 

naród, który – mówiąc językiem chaldejskim, będącym spuścizną po trudnym 

wygnaniu – nie rozumiał już Pism napisanych w czystym języku hebrajskim. 

Powstali na pomoc kapłanom, nie wystarczająco licznym, by spełnić zadanie 

wychowywania tłumów. Laikat wykształcony i poświęcony oddawaniu czci 

Panu, przez niesienie Jego znajomości ludziom i przez prowadzenie ludzi do 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-23.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-12.htm#38
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-20.htm#45
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Niego, miał swą rację bytu i czynił też dobro. Pamiętajcie bowiem o tym, że 

nawet to, co z powodu słabości ludzkiej się zepsuło – jak było z laikatem, 

zepsutym w ciągu wieków – ma zawsze jakąś część dobrą i jakąś, przynajmniej 

początkową, rację bytu. Z tego powodu Najwyższy pozwala, by różne rzeczy 

powstały i trwały tak długo, aż – z powodu zdeprawowania, które doszło do 
szczytu – On je rozproszy.  

Przyszła potem inna grupa, faryzeuszy, [powstałych] z przekształcenia 

stronnictwa asydejczyków. Pojawili się oni dla wspierania najbardziej 

rygorystyczną moralnością i nieugiętym posłuszeństwem Prawa Mojżeszowego i 

ducha niepodległościowego w naszym narodzie. [Stało się to wtedy,] gdy 

stronnictwo hellenistyczne, uformowane wskutek zwodzenia i nacisków 

rozpoczętych za czasów Antiocha Epifanesa, a szybko przekształconych w 

prześladowania tego, kto nie ustępował naciskom przebiegłego [króla], który 

bardziej niż na swe wojska liczył na zniszczenie wiary w sercach, aby 

zapanować w naszej Ojczyźnie, usiłując uczynić nas niewolnikami.  

Pamiętajcie także o tym: obawiajcie się raczej łatwych przymierzy i pochlebstw 

jakiegoś cudzoziemca niż jego oddziałów. Jeśli bowiem będziecie wierni prawu 

Bożemu i Ojczyzny, zwyciężycie – nawet jeśli otoczą was potężne wojska. Kiedy 

jednak będziecie zdeprawowani przez subtelną truciznę, daną jako miód 

upajający przez cudzoziemca, który snuje przeciw wam zamysły, Bóg was 

opuści z powodu waszych grzechów i zostaniecie zwyciężeni i ujarzmieni, nawet 

jeśli fałszywy sprzymierzeniec nie wyda krwawej bitwy waszemu hufcowi. 

Biada temu, kto nie ma się na baczności jak czujny wartownik i nie odrzuca 

subtelnej zasadzki przebiegłego i fałszywego sąsiada, sprzymierzeńca lub 

władcy, który rozpoczyna swe panowanie w jednostkach, osłabiając ich serca i 

psując je, przy pomocy praktyk i zwyczajów, które nie są nasze, które nie są 

święte i które przez to czynią nas niemiłymi Panu! Biada! Pamiętajcie o 

wszystkich konsekwencjach poniesionych przez Ojczyznę z powodu tego, że 

niektórzy jej synowie przejęli zwyczaje i praktyki od cudzoziemca, aby zjednać 

sobie jego samego i czerpać zyski. Dobrą rzeczą jest miłość do wszystkich, 

także do ludów, które nie są naszej wiary; które nie mają naszych zwyczajów; 

które nas nękały przez wieki. Jednak miłość do tych narodów, które są zawsze 

naszym bliźnim, nie powinna nas nigdy skłaniać do odrzucania Prawa Boga i 

Ojczyzny, z powodu spodziewania się jakiejś korzyści, wyłudzonej w ten sposób 

od sąsiadów. Nie. Cudzoziemcy gardzą tymi, którzy są służalcami zdolnymi 

nawet do wyparcia się najświętszych rzeczy Ojczyzny. To nie przez wyrzekanie 
się Ojca i Matki, Boga i Ojczyzny zdobywa się szacunek i wolność.  

Dobrze zatem było, że we właściwym czasie powstali także faryzeusze, aby 

stawić tamę błotnistemu zalewowi zwyczajów i obcych praktyk. Powtarzam: 

każda rzecz, która powstaje i trwa, ma swoją rację bytu. I trzeba ją szanować 

przez to, co zrobiła, a nie przez to, co robi. Chociaż obecnie jest występna, 

człowiekowi nie przysługuje prawo obrażania jej, a jeszcze mniej – ranienia. 

Jest Ktoś, kto potrafi to uczynić. To Bóg oraz Ten, którego On posłał i który ma 

prawo i obowiązek otwierać Swe usta i wam otwierać oczy, abyście wy i oni 

poznali myśl Najwyższego i działali sprawiedliwie. Ja i nikt inny. Ja, bo mówię z 

nakazu Bożego. Ja, bo mogę mówić nie mając w Sobie żadnego z grzechów, 

które was gorszą, kiedy je widzicie popełniane przez uczonych w Piśmie i 
faryzeuszów, a które, kiedy możecie, także sami popełniacie.» 

Jezus, który rozpoczął łagodnie Swą przemowę, stopniowo podnosił głos, który 

przy ostatnich słowach ma już moc dźwięku trąb. Hebrajczycy i poganie są 

skupieni i uważnie Go słuchają. Pierwsi pochwalają Jezusa, kiedy wspomina 

Ojczyznę i kiedy wymienia otwarcie imiona cudzoziemców, którzy ich uczynili 

poddanymi i zadali cierpienia, drudzy – podziwiają krasomówczą formę 
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wypowiedzi i są szczęśliwi, że uczestniczą w tej przemowie godnej wielkiego 

mówcy, jak o tym mówią między sobą. 

Jezus ścisza głos, kiedy ponownie zaczyna mówić: 

«To wam powiedziałem, aby wam przypomnieć rację istnienia uczonych w 

Piśmie i faryzeuszy oraz to, jak i dlaczego zasiedli na katedrze Mojżesza; jak i 

dlaczego mówią i że są potrzebne ich słowa. Czyńcie przeto to, co mówią. Ale 

nie naśladujcie ich czynów. Mówią bowiem, żeby postępować w określony 

sposób, ale potem nie spełniają tego, co mówią, że należy to czynić. Istotnie, 

nauczają [dobrych i] ludzkich praw z Pięcioksięgu. Potem jednak nakładają 

wielkie ciężary, nieznośne, nieludzkie na innych, podczas gdy sami nie wyciągną 
nawet palca, by nieść te ciężary, a nawet – by ich dotknąć.  

Ich zasadą życia jest to, żeby ich widziano i zauważano, przyjmowano z 

entuzjazmem z powodu ich uczynków, które spełniają w sposób taki, aby 

zostały zauważone, aby zyskać przez nie chwałę. I wykraczają przeciw prawu 

miłości, bo lubią określać się jako oddzieleni i gardzą tymi, którzy nie są z ich 

stronnictwa. Domagają się tytułowania ich nauczycielami i kultu od swoich 

uczniów takiego, jakiego sami nie oddają Bogu. Uważają się za bogów ze 

względu na wiedzę i potęgę. Wyżsi od ojca i matki chcą być w sercach swoich 

uczniów. Wyobrażają sobie, że ich nauka przewyższa naukę Bożą i wymagają, 

aby była wypełniana dosłownie, nawet jeśli jest przekręceniem prawdziwego 

Prawa, niższa od niego, tak jak niższe jest to wzniesienie w porównaniu z 

wysokością Wielkiego Hermonu, górującego nad całą Palestyną. Niektórzy [z 

nich] głoszą herezje, wierząc, jak poganie, w metempsychozę i w fatalizm. Inni 

znów – zaprzeczając temu, co przyjmują pierwsi – odrzucają w rzeczywistości 

to, co sam Bóg podał do wierzenia, określając się za jedynego Boga, któremu 

należy oddawać cześć. Stwórca powiedział, że ojciec i matka są zaraz po Bogu i 

jako tacy mają prawo, by [okazywano im] posłuszeństwo większe niż 

jakiemukolwiek nauczycielowi, który nie jest boski. Jeśli teraz mówię wam: “Ci, 

którzy kochają ojca i matkę bardziej niż Mnie, nie nadają się do Królestwa 

Bożego”, to nie [czynię tego] po to, aby wpoić wam brak miłości do rodziców, 

bo winniście im szacunek i pomoc. Nie jest też godziwe pozbawiać ich pomocy, 

mówiąc: “To jest pieniądz Świątyni”. Nie można też im odmawiać gościny, 

mówiąc: “Moje stanowisko mi tego zabrania”, lub życia, mówiąc: “Zabijam cię, 

bo kochasz Nauczyciela”. [Mówię tak], abyście mieli miłość należną rodzicom, 

to znaczy miłość cierpliwą i mocną w swojej łagodności, która umie wybierać 

między Moim prawem i egoizmem rodzinnym, i przemocą rodzinną. Nie 

dochodzi ona jednak do znienawidzenia krewnego, który grzeszy lub zasmuca, 

nie idąc za wami drogą Życia, czyli Moją. Kochajcie rodziców, bądźcie im 

posłuszni we wszystkim, co jest święte. Ale bądźcie gotowi umrzeć – nie mówię: 

uśmiercać, lecz umrzeć – jeśli chcą was skłonić do zdradzenia, złożonego w was 

przez Boga, powołania do tego, aby być obywatelami Królestwa Bożego, które 
przyszedłem utworzyć.  

Nie naśladujcie uczonych w Piśmie i faryzeuszów, podzielonych między sobą, 

chociaż udają, że są zjednoczeni. Wy, uczniowie Chrystusa, bądźcie prawdziwie 

zjednoczeni, [bądźcie] jedno z innymi. Przełożeni [niech będą] łagodni dla 

podwładnych, podwładni – łagodni wobec przełożonych. Wszyscy – zjednoczeni 

w miłości i dla waszej jedności, dla zdobycia Mojego Królestwa i znalezienia się 

po Mojej prawicy na wiecznym Sądzie. Pamiętajcie, że królestwo podzielone nie 

jest już królestwem i nie może się ostać. Bądźcie zatem zjednoczeni między 

sobą w miłości do Mnie i dzięki Mojej nauce. Szatą chrześcijanina – bo taka 

będzie nazwa Moich poddanych – niech będzie miłość i jedność, podobieństwo 

między wami w ubiorze, wspólnota posiadłości, braterstwo serc. Wszyscy 7dla 
jednego, każdy jeden dla wszystkich.  
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Kto ma, niech daje pokornie. Kto nie ma, niech przyjmie w pokorze, niech 

przedstawia pokornie swe potrzeby braciom, wiedząc, że nimi są. Bracia zaś 

niech z miłością wsłuchują się w potrzeby braci, czując się nimi naprawdę 

wobec nich. Pamiętajcie, że Nauczyciel wasz często odczuwał głód, zimno i 

tysiąc innych potrzeb i niewygód i że pokornie ujawniał je przed ludźmi – On, 

Słowo Boże. Pamiętajcie, że otrzymuje nagrodę ten, kto jest miłosierny, nawet 

za jeden łyk wody. Pamiętajcie, że lepiej jest dawać niż otrzymywać. W tych 

trzech przypomnieniach niech ubogi znajdzie odwagę do proszenia, nie czując 

się upokorzonym. Niech pomyśli, że Ja czyniłem to przed nim. Niech znajdzie 

siłę, by przebaczać, jeśli zostanie odrzucony, myśląc o tym, że wiele razy 

Synowi Człowieczemu odmówiono miejsca i pożywienia, które daje się psom 

strzegącym stad. Bogaty niech znajdzie hojność rozdawania swych bogactw, 

myśląc o tym, iż nędzna moneta, jeśli będzie dana z miłości, przekształci ten 

ohydny pieniądz podsuwany przez szatana, przyczynę dziewięciu na dziesięć 
nieszczęść świata, w klejnot nieśmiertelny i rajski.  

Przyobleczcie się w wasze cnoty. Niech one będą liczne, a znane tylko Bogu. Nie 

postępujcie jak faryzeusze. Noszą oni szersze filakterie i dłuższe [od innych] 

frędzle i lubią pierwsze miejsca w synagogach, i ukłony na placach, i chcą, by 

lud nazywał ich: „Rabbi‟. Jeden jest Nauczyciel: Chrystus. Wy, którzy w 

przyszłości będziecie nowymi doktorami – mówię do was, Moi apostołowie i 

uczniowie – pamiętajcie, że Ja tylko jestem waszym Nauczycielem. I będę nim, 

nawet wtedy, gdy nie będzie Mnie już pośród was. Jestem bowiem samą 

Mądrością i dzięki niej pouczam. Nie każcie więc nazywać siebie nauczycielami, 
bo sami jesteście uczniami.  

I nie wymagajcie, [by was nazywano] ani nie nazywajcie nikogo na ziemi 

ojcem, gdyż jeden jest Ojcem wszystkich: Ojciec wasz, który jest w Niebiosach. 

Niech ta prawda uczyni was mądrymi, abyście wszyscy poczuli się braćmi: tak 

ci, którzy kierują, jak i ci, którymi się kieruje. I miłujcie się z tego powodu jak 

dobrzy bracia. Ani niech nikt z tych, którzy kierują, nie każe nazywać się 

przewodnikiem, gdyż jedyny jest wasz wspólny Przewodnik: Chrystus. Niech 

największy pośród was będzie waszym sługą. Bycie sługą sług Bożych nie jest 

upokorzeniem, lecz naśladowaniem Mnie, który byłem cichy i pokorny, zawsze 

gotowy do miłości względem Moich braci co do ciała przez Adama i do 

udzielenia im pomocy potęgą, którą mam w Sobie jako Bóg. Nie poniżyłem się w 

Boskiej naturze, służąc ludziom. Prawdziwym bowiem królem jest ten, który 

potrafi panować nie tyle nad ludźmi, ile nad swoimi ludzkimi żądzami, z których 

pierwszą pośród wszystkich jest głupia pycha. Pamiętajcie: kto się poniża, 
będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie uniżony.  

Niewiasta – o której mówił Pan w drugim [rozdziale] Księgi Rodzaju, Dziewica, 

o której jest mowa u Izajasza, Dziewica-Matka Emmanuela – prorokowała o tej 

prawdzie nowych czasów, śpiewając: “Pan strącił potężnych z ich tronu, a 

wywyższył pokornych”. Mądrość Boża mówiła przez usta Tej, która jest Matką 

Łaski i Tronem Mądrości. I Ja powtarzam natchnione słowa, które uwielbiają 

Mnie zjednoczonego z Ojcem i Duchem Świętym w Naszych cudownych dziełach, 

kiedy – bez uszczerbku dla Dziewicy – kształtowałem się w Jej łonie, nie 

przestając być Bogiem. Niech [słowa te] będą zasadą postępowania dla tych, 

którzy chcą zrodzić Chrystusa w swoich sercach i dojść do Królestwa 

Chrystusowego. Nie będzie Jezusa, Zbawiciela, Chrystusa – Pana, nie będzie 

Królestwa Niebieskiego dla tych, którzy są pyszni, cudzołożni, którzy są 
bałwochwalcami adorującymi samych siebie i swoją wolę.  

[Por. Mt 23,13-36 Biada obłudnikom] 

Dlatego biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy uważacie, 

że możecie zamykać waszymi niewykonalnymi zasadami – i rzeczywiście, gdyby 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-23.htm#13
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zostały poręczone przez Boga, stanowiłyby zamek nie do wyłamania dla 

większości ludzi – którzy uważacie, że możecie zamykać Królestwo Niebieskie 

przed ludźmi, wznoszącymi do niego swego ducha dla znalezienia siły w swoich 

bolesnych dniach ziemskich! Biada wam, którzy tam nie wchodzicie, nie chcecie 

tam wejść – bo nie przyjmujecie Prawa niebiańskiego Królestwa – i nie 

pozwalacie wejść innym, stojącym przed tymi bramami, umacnianymi przez 
was, nieprzejednanych, zamkami, których Bóg nie założył.  

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy objadacie wdowy 

pod pozorem odprawiania długich modlitw. Z tego powodu doznacie surowego 
sądu!  

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy obchodzicie morze i 

ziemię, trwoniąc nie swoje dobra, aby zdobyć jednego nowego wyznawcę, a gdy 
już nim jest, czynicie go synem dwakroć [bardziej winnym] piekła niż wy! 

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: “Jeśli ktoś przysięga na 

Świątynię, niczym jest jego przysięga, ale jeśli przysięga na złoto Świątyni, 

wtedy jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze? 

Złoto lub Świątynia, która uświęca złoto? I mówicie: “Jeśli ktoś przysięga na 

ołtarz, nie ma wartości jego przysięga, ale jeśli przysięga na dar ofiarny 

znajdujący się na ołtarzu, wówczas jest ważna jego przysięga i jest 

zobowiązany swoim złożeniem przysięgi”. Ślepi! Co jest większe? Ofiara czy 

ołtarz, który uświęca dar ofiarny? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na 

niego i na wszystko, co się na nim znajduje; a kto przysięga na Świątynię, 

przysięga na nią i na Tego, który ją zamieszkuje; a kto przysięga na Niebo, 
przysięga na Tron Boży i na Tego, który na nim siedzi.  

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy dajecie dziesięcinę z 

mięty, kopru, anyżu i kminku, a potem przekraczacie najpoważniejsze nakazy 

Prawa: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Te cnoty należało posiadać, bez 

pomijania innych rzeczy, drugorzędnych! Przewodnicy ślepi, którzy 

przecedzacie napoje z obawy, byście się nie stali nieczystymi z powodu 

połknięcia utopionej muszki, a potem łapczywie połykacie wielbłąda, nie czując 

się nieczystymi z tego powodu. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, 

obłudnicy, którzy obmywacie zewnętrzną stronę kielicha i talerza, a wasze 

wnętrze przepełnione jest zdzierstwem i nieczystością. Faryzeuszu ślepy, obmyj 

najpierw wnętrze swego kielicha i talerza w taki sposób, by i od zewnątrz stał 
się czysty.  

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy fruwacie jak 

nietoperze w ciemnościach z powodu waszych grzesznych czynów i umawiacie 

się w nocy z poganami, złodziejami i zdrajcami, a potem, rano – zacierając znaki 

waszych tajemnych przetargów – wchodzicie do Świątyni w pięknych szatach. 

Biada wam, którzy nauczacie praw miłości i sprawiedliwości, zawartych w 

Księdze Kapłańskiej, a potem jesteście chciwi, zachłanni, obłudni, rzucający 

oszczerstwa, uciskający, niesprawiedliwi, mściwi, nienawidzący. Usuwacie tego, 

kto was niepokoi, nawet jeśli płynie w nim wasza krew. Porzucacie dziewicę, 

która stała się waszą żoną. Odtrącacie dzieci, które z nią macie, bo są ułomne, i 

oskarżacie o cudzołóstwo żonę, bo już wam się nie podoba, lub o nieczystą 

chorobę, aby się od niej uwolnić. I czynicie to wy, którzy sami jesteście 

nieczyści w waszych pożądliwych sercach – nawet jeśli się to nie ujawnia przed 

oczyma ludzi, nie znających waszych czynów. Jesteście podobni do grobów 

pobielanych, które od zewnątrz wydają się piękne, podczas gdy wewnątrz pełne 

są kości zmarłych i zgnilizny. I tak jest z wami. Tak. Właśnie tak! Od zewnątrz 

wydajecie się sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i 

nikczemności.  
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Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy wznosicie wystawne 

grobowce prorokom i przyozdabiacie groby sprawiedliwych, mówiąc: 

“Gdybyśmy żyli w czasach naszych ojców, nie stalibyśmy się wspólnikami tych, 

którzy rozlali krew proroków, i nie mielibyśmy w tym udziału”. W ten sposób 

świadczycie przeciwko sobie, że jesteście potomkami tych, którzy zabijali 

waszych proroków. Zresztą, dopełnijcie i wy miary waszych ojców... O, węże, 
plemię żmijowe, jakże unikniecie skazania na Gehennę? 

Dlatego Ja, Słowo Boże, mówię wam: Ja, Bóg, poślę wam nowych proroków, 

mędrców i uczonych w Piśmie. A z nich część zabijecie, część ukrzyżujecie! 

Część z nich będziecie biczować w waszych sądach, w waszych synagogach, 

poza murami waszych miast. Część ich będziecie przepędzać z miasta do 

miasta, aż spadnie na was wszystkich sprawiedliwa krew, przelana na ziemi, 

począwszy od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna 

Barachiasza, którego zabiliście między przedsionkiem a ołtarzem, bo wam z 

miłości do was przypomniał wasz grzech, ażebyście za niego żałowali i powrócili 
do Pana.  

Tak jest. Nienawidzicie tych, którzy chcą waszego dobra i z miłością was 

wzywają na drogi Boże. Zaprawdę powiadam wam, że wszystko to wkrótce się 

stanie: i zbrodnia, i następstwa. Zaprawdę powiadam wam, że wszystko to 
przyjdzie na to pokolenie.  

 

[Por. Mt 23,37-39: Jezuzalem, Jeruzalem!] 

O, Jeruzalem, Jeruzalem! Jerozolimo, która kamienujesz posłanych do ciebie i 

zabijasz swoich proroków! Ileż to razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak 
ptak zbiera swoje pisklęta pod skrzydła, a ty nie chciałaś!  

Zatem, posłuchaj, o Jerozolimo! Teraz posłuchajcie wy wszyscy, którzy Mnie 

nienawidzicie i nienawidzicie wszystko, co pochodzi od Boga. Posłuchajcie też i 

wy, którzy Mnie kochacie, a zostaniecie zniszczeni przez karę ściąganą na was 
przez prześladowców Mesjasza Bożego.  

Posłuchajcie też wy, którzy nie jesteście z tego ludu, a którzy Mnie również 

słyszycie. Posłuchajcie, żeby wiedzieć, kim jest Ten, który do was mówi i 

przepowiada, nie potrzebując badać lotu i śpiewu ptaków, ani zjawisk 

niebieskich czy wnętrzności ofiarowanych zwierząt, ani ognia czy dymu z ofiar 

całopalnych. [Nie musi tego robić], bo cała przyszłość jest obecna przed Tym, 

który do was mówi. Ten wasz Dom pozostanie wam pusty. Powiadam wam – 

mówi Pan, że nie ujrzycie Mnie już, aż i wy powiecie: “Błogosławiony Ten, który 
przychodzi w imię Pańskie”.» 

 

Jezus jest w sposób widoczny wyczerpany i rozpalony przez zmęczenie długą i 

grzmiącą przemową, a równocześnie przez duchotę bezwietrznego dnia. 

Zbawiciel – przyciśnięty przez wielki tłum do muru, obserwowany przez tysiące 

źrenic, czujący całą nienawiść słuchających Go za portykami Dziedzińca Pogan i 

całą miłość lub przynajmniej podziw, jaki Go otacza, nie troszczący się o słońce 

palące plecy jednych, a twarze drugich, poczerwieniałe i spocone – wydaje się 

naprawdę wyczerpany i potrzebujący odpoczynku. Usiłuje o tym powiedzieć 

apostołom i siedemdziesięciu dwóm [uczniom]. W wielu miejscach otwiera się 

wolno przejście w tłumie i uczniowie są teraz w pierwszym rzędzie, tworząc 
wokół Jezusa miłosną zaporę. 

«Wyjdźmy ze Świątyni i chodźmy na powietrze, pod drzewa. Potrzebuję cienia, 

ciszy i chłodu. Zaprawdę mówię wam, że miejsce to już wydaje się płonąć 
ogniem niebieskiego gniewu.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-23.htm#37
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[Por. Mt 24,1-3;  Mk 13, 1-4; Łk 21,5-7: Zniszczenie świątyni] 

Nie bez trudu torują Mu drogę i tak mogą wyjść przez najbliższą bramę, gdzie 

Jezus bezskutecznie usiłuje odprawić wielki tłum. Za wszelką cenę chcą iść za 

Nim. Uczniowie w tym czasie obserwują sześcian Świątyni, opromieniony 

słońcem niemal w zenicie, i Jan z Efezu mówi Nauczycielowi o wspaniałości tej 
budowli: 

«Spójrz, co za kamienie i jaka budowla!» 

«A jednak nie pozostanie z tego kamień na kamieniu» – odpowiada Jezus. 

«Nie? Kiedy? Jak?» – dopytuje się wielu, lecz Jezus nie odpowiada. 

Schodzą z góry Moria i wychodzą z miasta, przechodząc przez Ofel i bramę 

Efraima, czy też może przez Bramę Gnojną, i chronią się w ogrodach 

królewskich. Ci zaś, którzy nie będąc ani apostołami, ani uczniami uparcie 

podążali za Nim, odchodzą powoli, gdy Manaen, po otwarciu ciężkich wrót mówi 

wszystkim władczo: 

«Odejdźcie. Tutaj wejdą tylko ci, których zechcę.» 

Cień, cisza, woń kwiatów, zapach kamfory i goździków, cynamonu, lawendy i 

tysiąca innych pachnących roślin oraz szemranie pod galeriami listowia 

strumyków – z pewnością zasilanych przez źródła i sąsiednie zbiorniki – 

świergot ptaków, czynią z tej okolicy miejsce rajskiego odpoczynku. [Wszystko] 

wydaje się oddalone o wiele mil: miasto i jego wąskie uliczki, mroczne z 

powodu archiwolt lub nasłonecznione aż do oślepienia; jego zapachy i odór 

kanałów, które nie zawsze są czyszczone; i ulice, którymi przechodzi zbyt wiele 

czworonożnych zwierząt, by mogły być czyste, szczególnie te podrzędne. Stróż 

ogrodu musi znać bardzo dobrze Jezusa, bo pozdrawia Go z szacunkiem i 
równocześnie z zażyłością, a Jezus pyta go o nowiny o jego żonie i dzieciach. 

Mężczyzna chciałby przyjąć Jezusa w domu, lecz Nauczyciel woli chłodny i 

dający wytchnienie spokój rozległego królewskiego ogrodu, prawdziwy park 

radości. Zanim dwaj niestrudzeni i bardzo oddani słudzy Łazarza odchodzą, by 
przynieść kosz jedzenia, Jezus mówi do nich: 

«Powiedzcie waszym paniom, aby przyszły. Pozostaniemy tu kilka godzin z 

Moją Matką i wiernymi uczennicami. To będzie takie miłe...» 

«Jesteś bardzo zmęczony, Nauczycielu! Widać to na Twojej twarzy» – zauważa 

Manaen. 

«Tak. Tak bardzo, że nie mam sił iść dalej.» 

«Ofiarowywałem Ci te ogrody wiele razy w tych dniach. Wiesz, jakiej doznaję 

radości, gdy mogę Ci zapewnić pokój i odpoczynek!» 

«Wiem, Manaenie.» 

«A wczoraj chciałeś iść w tamto smutne miejsce, w tak wysuszonej okolicy, tak 

dziwnie pozbawionej roślinności w obecnym roku! Tak bliskim tej smutnej 
bramy!» 

«Chciałem zrobić przyjemność Moim apostołom. To są dzieci, we wnętrzu, 

wielkie dzieci. Spójrz na nich tam, jak radośnie odpoczywają!... Natychmiast 
zapominają o tym, co burzy się przeciw Mnie za tymi murami...» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-24.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-13.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-21.htm#5
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«I zapominają o tym, że jesteś tak zasmucony... Ale wydaje się, że nie ma zbyt 

wiele powodów do niepokoju. Poprzednio miejsce to wydawało mi się bardziej 
niebezpieczne.» 

Jezus patrzy na niego i milknie. Ileż to razy widzę w tych ostatnich dniach, jak 

Jezus patrzy i milknie! Potem zaczyna się przyglądać apostołom i uczniom. 

Zdjęli nakrycia głowy, płaszcze i sandały, aby ochłodzić twarze, nogi i ręce w 

zimnych strumykach. Idąc w ślad za wieloma z siedemdziesięciu dwóch uczniów 

– którzy teraz są chyba jeszcze liczniejsi, wszyscy połączeni braterstwem ideału 

– rozkładają się na odpoczynek tu i tam, nieco na uboczu, aby Jezus mógł 
spokojnie wypocząć. 

Manaen także odchodzi, pozostawiając Jezusa w spokoju. Wszyscy szanują 

wypoczynek Nauczyciela, krańcowo wyczerpanego. Schronił się w altanie z 

jaśminów w kwiatach, które tworzą rodzaj szałasu, oddzielonego wodą. 

Szemrząc płynie ona małym kanałem, w którym zanurzają się trawy i kwiaty. To 

naprawdę spokojne schronienie. Dochodzi się do niego przez mały mostek – 

szeroki na dwie piędzi, a długi na cztery – z balustradą ukwieconą całą girlandą 

jaśminowych koron. 

Słudzy powracają w towarzystwie wielu innych, bo Marta chciała się zatroszczyć 

o potrzeby sług Pańskich. Mówią, że ich panie nie będą zwlekać [z przybyciem]. 

Jezus woła Piotra i mówi do niego: 

«Z Jakubem, Moim bratem, pobłogosław, ofiaruj i rozdziel [jedzenie], jak Ja to 

czynię.» 

«Rozdzielić – tak, ale pobłogosławić – nie, Panie. Do Ciebie należy ofiarowanie i 
pobłogosławienie, nie do mnie.» 

«Kiedy byłeś na czele swych towarzyszy, a Ja byłem daleko, czyż tego nie 

robiłeś?» 

«Tak. Jednak wtedy... musiałem to robić. Teraz Ty jesteś z nami i to Ty 

pobłogosławisz. To wydaje mi się lepsze, gdy Ty ofiarowujesz za nas, a my 

rozdzielamy...» 

I wierny Szymon obejmuje swego Jezusa – który wyczerpany siedzi w cieniu – i 

opiera głowę na Jego ramieniu, szczęśliwy, że może Go tak przytulić i 

ucałować... 

Jezus wstaje i sprawia mu tę radość. Idzie ku uczniom, ofiarowuje jedzenie, 

błogosławi, dzieli, patrzy, jak jedzą ze smakiem. Mówi: 

«Potem się prześpijcie. Wypocznijcie, gdy jest jeszcze czas, abyście później 

mogli czuwać i modlić się, gdy trzeba wam będzie to uczynić, aby znużenie i 

wyczerpanie nie obciążyło waszych oczu i ducha snem wtedy, gdy będziecie 
musieli być przebudzeni i gotowi.» 

«Nie zostajesz z nami? Nie jesz?» 

«Pozwólcie Mi wypocząć. Jedynie tego potrzebuję. Jedzcie, jedzcie!» – [mówi 

Jezus i] przechodząc głaszcze tych, których spotyka na Swej drodze. Powraca 
na Swe miejsce... 

Miłe i słodkie jest przybycie Matki do Swego Syna. Maryja zbliża się pewnym 

krokiem, bo Manaen, który czuwał blisko bramy, mniej zmęczony niż inni, 
wskazuje Jej miejsce, gdzie przebywa Jezus. 
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Inne [niewiasty] – są bowiem wszystkie uczennice hebrajskie, a z rzymskich 

tylko Waleria – zatrzymują się na jakiś czas w milczeniu, aby nie budzić 

uczniów, śpiących w cieniu liści drzew, jak owieczki rozłożone w trawie. To 
godzina seksty.          (c.d.) 

15. ŚRODA PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ I: DZIEŃ. (2) 

Napisane 2 kwietnia 1947 i 19 czerwca 1944. A, 11270-11345 i 2972-2979  

(c.d.) 

Maryja wchodzi do jaśminowej altany, nie wywołując trzeszczenia małego 

drewnianego mostku ani żwiru ziemi. Z jeszcze większą ostrożnością podchodzi 

do Swego Syna, który – pokonany zmęczeniem – zasnął, z głową na 

znajdującym się przed Nim kamiennym stoliku. Lewe ramię służy Mu za 

podgłówek dla twarzy ukrytej pod włosami. Maryja siada cierpliwie przy Swoim 

zmęczonym Synu. Przygląda Mu się... tak bardzo... i ma na ustach uśmiech, 

bolesny i czuły... łzy bezszelestnie spadają na Jej pierś. Wargi ma zamknięte i 

nieme, ale Jej serce modli się całą posiadaną siłą. Moc tej modlitwy i oddechu 

ujawniają Jej złączone na kolanach dłonie, ściśnięte, splecione, aby nie drżeć, a 

jednak poruszane delikatnym drżeniem. Te dłonie rozłączają się tylko po to, by 
przegonić natarczywą muszkę, która mogłaby usiąść na Śpiącym i obudzić Go. 

To Matka czuwająca nad Swoim Synem i ostatni sen Jej Syna, nad którym może 

czuwać. Jeśli twarz Matki w tę środę paschalną różni się od tego, jaki miała 

Matka w dniu narodzin Pana, to dlatego, że ból znaczy Ją bladością i 

zmarszczkami. To jednak ta sama czystość miłującego spojrzenia, ta sama 
bojaźliwa troska, jaką miała dla pierwszego snu Swego Dziecka w niewygodach. 

Jezus porusza się i Maryja szybko ociera łzy z oczu, aby nie ukazywać ich 

Swemu Synowi. Lecz Jezus się nie przebudził. Jego twarz zmieniła pozycję, aby 

odwrócić się w drugą stronę, i Maryja ponownie, nieruchomo nadal czuwa nad 

Nim.  

Coś jednak łamie serce Maryi. To, że słyszy, jak Jej Jezus płacze przez sen i w 

niezrozumiałym szepcie – bo mówi z ustami przyciśniętymi do ramienia i szaty – 
wypowiada imię Judasza... 

Maryja wstaje, podchodzi, pochyla się nad Swoim Synem. Śledzi ten niewyraźny 

szept, z rękami przyciśniętymi do serca. Wypowiedź Jezusa, przerywana – lecz 

nie do tego stopnia, ażeby nie można było jej zrozumieć – daje poznać, że cały 

czas śni o tym, co jest teraz, i o przeszłości, i wreszcie o przyszłości, aż budzi 

się, zrywając się tak, jakby chciał uciec przed czymś straszliwym. Znajduje 

jednak pierś Swej Matki, ramiona Swej Matki, uśmiech Swej Matki, słodki głos 

Matki, Jej pocałunek, Jej pieszczoty i welon, którym łagodnie ociera Mu twarz, 
by zetrzeć łzy i pot.  

Maryja mówi: 

«Było Ci niewygodnie i śniłeś... Byłeś spocony i zmęczony, Mój Synu.» 

Czesze Jego włosy w nieładzie, ociera Mu twarz i trzyma Go w objęciach, 

przytulonego do Jej Serca, nie mogąc wziąć Go na kolana, jak wtedy gdy był 

mały. Jezus uśmiecha się do Niej i mówi: 

«Ty jesteś zawsze Mamą. Tą, która pociesza. Tą, która wynagradza za 

wszystko. Moja Mama!» 
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Sadza Ją przy Sobie, zostawiając rękę na Jej kolanach. Maryja ujmuje tę smukłą 

dłoń – tak delikatną, a jednak silną dłoń rzemieślnika – w Swe małe dłonie, 

głaszcze palce i grzbiet ręki, gładzi żyły, które nabrzmiały, gdy ręka zwisała w 
czasie snu. Próbuje odwrócić Jego uwagę... 

«Przybyłyśmy. Wszystkie tu jesteśmy, nawet Waleria. Inne są w Antonii. 

Klaudia chciała, żeby były [przy niej]. “Jest głęboko zasmucona”, powiedział jej 

sługa. Ona mówi, że nie wie, z jakiej przyczyny, ale przeczuwa wiele łez. 

Przesądy!... Jedynie Bóg wie o wszystkim...» 

«Gdzie są uczennice?» 

«Są tam, przy wejściu do ogrodu. Marta chciała dla Ciebie przygotować posiłek i 

napoje chłodzące i odżywcze, myśląc o Twoim wyczerpaniu. Ale Ja... spójrz... 

ciągle to lubisz, więc Ci to przyniosłam... Moja porcja... To lepsze, bo od Twojej 

Mamy.» 

Pokazuje Mu miód i mały podpłomyk, który smaruje miodem, aby podać go 

Swemu Synowi ze słowami: 

«Jak w Nazarecie, kiedy odpoczywałeś w najcieplejszej godzinie, a potem 

budziłeś się, kiedy Ci było ciepło... i Ja przychodziłam z zimnej groty z tym 
posiłkiem...»  

Przerywa, bo Jej głos drży. Syn patrzy na Nią i mówi: 

«A kiedy był Józef, przynosiłaś posiłek dla nas dwóch i zimną wodę z 

porowatego dzbana, trzymanego przy źródle, aby była jeszcze chłodniejsza. 

Sprawiałaś, że była jeszcze świeższa, bo wrzucałaś do niej łodyżki dzikiej mięty. 

Ileż tam mięty pod oliwkami! I ileż pszczół na miętowych kwiatach! Nasz miód 
miał zawsze trochę jej zapachu...» 

Zamyśla się... wspomina... 

«Widziałyśmy Alfeusza, wiesz? Józef się spóźnił, bo jego dziecko było trochę 

chore. Lecz jutro z pewnością będzie tu z Szymonem. Salome, małżonka 
Szymona, dba o Nasz dom i o dom Marii [Alfeuszowej].» 

«Mamo, kiedy będziesz sama, z kim zostaniesz?» 

«Z kim każesz, Mój Synu. Byłam Ci posłuszna zanim Cię miałam, Synu. Będę 

nadal posłuszna, kiedy Mnie opuścisz.» 

Jej głos drży, lecz ma na ustach heroiczny uśmiech. 

«Potrafisz być posłuszna. Jakim odpoczynkiem jest przebywanie przy Tobie! Bo 

widzisz, Mamo, świat nie potrafi tego pojąć, że Ja znajduję całe wytchnienie 

przy tych, którzy potrafią być posłuszni... Tak. Bóg wypoczywa przy 

posłusznych. Bóg nie musiałby cierpieć, trudzić się, gdyby nieposłuszeństwo nie 

przyszło na świat. Wszystko to przychodzi, kiedy nie jesteśmy posłuszni. Stąd 
przychodzi ból świata... Stąd przychodzi Nasza boleść.» 

«Ale także Nasz pokój, Jezu. Bo my wiemy, że nasze posłuszeństwo pociesza 

Przedwiecznego. O! Czymże, szczególnie dla Mnie, jest ta myśl! Jest Mi dane, 
Mnie – stworzeniu, pocieszać Mojego Stwórcę!» 

«O! Radości Boga! Ty nie wiesz, o Nasza radości, czymże jest dla Nas to słowo, 

które właśnie wypowiedziałaś! Przewyższa ono harmonię niebieskich chórów... 

Błogosławiona! Błogosławiona jesteś Ty, która uczysz Mnie najwyższego 



 85 

posłuszeństwa i tym sposobem myślenia sprawiasz, że wypełnienie go staje się 

dla Mnie tak miłe!» 

«Nie ma potrzeby, abym Ja Cię pouczała, Mój Jezu. Ja wszystkiego nauczyłam 

się od Ciebie.» 

«Człowiek Jezus wszystkiego nauczył się od Maryi z Nazaretu.» 

«To było światło, które wychodziło ze Mnie. Światło, którym Ty jesteś. 

Pochodziło Ono od Światłości Przedwiecznej i uniżyło się, przyjmując postać 

człowieka... Bracia Joanny powtórzyli Mi Twoje słowa. Byli zachwyceni i pełni 

podziwu. Byłeś odważny wobec faryzeuszy...» 

«To jest godzina najwyższych prawd, Mamo. Dla nich pozostają one martwymi 

prawdami, lecz dla innych będą to prawdy żywe. I muszę z miłości i surowości 
próbować stoczyć ostatnią walkę dla wykorzenienia Zła.» 

«To prawda. Powiedziano Mi, że Gamaliel, który był z innymi w jednej z sal 

portyków, odezwał się na koniec, gdy wielu było obrażonych: “Jeśli nie chce się 
zarzutów, należy postępować sprawiedliwie”, i odszedł po tej uwadze.» 

«Miło Mi, że rabbi Mnie słuchał. Kto Ci o tym powiedział?» 

«Łazarz. A jemu rzekł o tym Eleazar, który był w sali z innymi. Łazarz przyszedł 

w godzinie seksty. Pozdrowił go i odszedł, nie chcąc słuchać sióstr, które 

pragnęły go zatrzymać aż do zmierzchu. Powiedział, żeby przysłać Jana lub 
innych po owoce i kwiaty, które akurat rozkwitną.» 

«Wyślę Jana jutro.» 

«Łazarz przychodzi każdego dnia. Lecz Maria się gniewa, mówiąc, że jest 

podobny do zjawy. Wchodzi do Świątyni, wydaje polecenia i odchodzi.» 

«Łazarz także potrafi być posłuszny. To Ja dałem Mu takie polecenie, bo i jego 

próbuje się ująć. Nie mów jednak o tym siostrom. Jemu nic się nie stanie. 

Chodźmy teraz odszukać uczennice.» 

«Nie ruszaj się. Zawołam je. Uczniowie śpią wszyscy...» 

«I pozwolimy im spać. W nocy mało śpią, bo udzielam im pouczeń w spokoju 

Getsemani.» 

Maryja odchodzi i powraca z niewiastami, które wydają się nic nie ważyć, tak 

ich krok jest delikatny. Pozdrawiają Go z oznakami głębokiego szacunku i tylko 

Maria, [córka] Kleofasa, czyni to z odrobiną poufałości. Marta wyjmuje z 

wielkiej sakwy ociekającą amforę. Maria zaś wyciąga z porowatej wazy świeże 

owoce, przyniesione z Betanii, i kładzie je na stole obok tego, co przygotowała 

jej siostra, to znaczy gołąbka upieczonego w ogniu, chrupiącego, smacznego. 
Prosi Jezusa, aby skosztował, mówiąc: 

«Zjedz, to mięso jest pożywne. Sama Ci to przygotowałam.» 

Joanna przyniosła różany ocet. Wyjaśnia:  

«To bardzo orzeźwia w czasie pierwszych upałów. Mój małżonek też go używa, 

gdy jest zmęczony w czasie swoich długich podróży.» 

«My nic nie mamy» – usprawiedliwiają się Maria Salome, Maria Kleofasowa, 
Zuzanna i Eliza. A Nike i Waleria dodają:  
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«My także nie. Nie wiedziałyśmy, że tu przyjdziemy.» 

«Dałyście Mi całe serce. To Mi wystarczy. I jeszcze Mnie obdarujecie...» 

Pije przede wszystkim chłodną wodę z miodem, którą Marta wlewa Mu do 

porowatej amfory. Je owoce, które są wzmocnieniem dla Wyczerpanego.  

Uczennice nie mówią wiele. Patrzą, jak Jezus się posila. Ich oczy zdradzają 

miłość i niepokój. Niespodziewanie Eliza zaczyna płakać i tłumaczy się, mówiąc: 

«Nie wiem. Mam serce przytłoczone smutkiem...» 

«My wszystkie także. Nawet Klaudia w swym pałacu...» – odzywa się Waleria. 

«Chciałabym, żeby już była Pięćdziesiątnica» – szepcze Salome.  

«Ja, przeciwnie, chciałabym zatrzymać czas na tej godzinie» – mówi Maria z 

Magdali. 

«Byłabyś egoistką, Mario» – odpowiada jej Jezus. 

«Dlaczego, Rabbuni?» [– pyta Maria Magdalena.] 

«Bo chciałabyś tylko dla siebie radości z twego odkupienia. Są tysiące i miliony 

istot, które czekają na tę godzinę, bo z powodu tej godziny zostaną odkupione.»  

«To prawda, nie pomyślałam o tym...» Pochyla głowę, zagryzając wargi, aby nie 

ujrzano łez płynących jej z oczu i drżenia ust. Zawsze jednak jest silna w walce, 
więc mówi:  

«Gdybyś przyszedł jutro, mógłbyś wziąć szatę, którą posłałeś. Jest odświeżona i 

czysta, godna uczty paschalnej.» 

«Przyjdę... Nic Mi nie macie do powiedzenia? Jesteście milczące i strapione. Czy 

już nie jestem Jezusem?...» – uśmiecha się zachęcająco do niewiast. 

«O! To Ty! Lecz jesteś większy niż w tamtych dniach i nie umiem widzieć w 

Tobie tego małego, którego brałam w ramiona» – woła Maria, małżonka 

Alfeusza. 

«A ja – prostego Rabbiego, który wchodził do mojej kuchni, szukając Jana i 

Jakuba...» – odzywa się Salome. 

«Ja zawsze takim Cię znałam: Królem mojej duszy!» – oświadcza Maria z 

Magdali. 

A Joanna, pełna słodkiej łagodności, mówi: 

«I ja też – Boskiego, od dnia, kiedy umierając miałam sen, w którym mi się 

ukazałeś i przywołałeś mnie do Życia.» 

«Wszystko nam dałeś, Panie. Wszystko!» – mówi wzdychając Eliza, która 

opanowała łzy. 

«I wy wszystko Mi dałyście.» 

«Zbyt mało!» – mówią wszystkie. 

«Dar nie kończy się z tą godziną. Skończy się dopiero wtedy, gdy będziecie ze 

Mną, w Moim Królestwie, Moje wierne uczennice. Nie, nie zasiądziecie u Mego 

boku, na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, lecz 
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zaśpiewacie „hosanna‟ z aniołami, tworząc zaszczytny chór dla Mojej Matki. I 

wtedy, jak i teraz, serce Chrystusa znajdzie Swą radość kontemplując was.» 

«Jestem młoda! Potrzeba mi będzie czasu, aby wejść do Twego Królestwa. 

Szczęśliwa Annalia!» – mówi Zuzanna. 

«Ja jestem stara i szczęśliwa z tego powodu. Mam nadzieję, że śmierć jest 
bliska» – mówi Eliza. 

«Ja mam synów... Chciałabym im służyć, tym sługom Boga!» – wzdycha Maria 

Kleofasowa. 

«Nie zapominaj o nas, Panie!» – mówi Magdalena z opanowywanym 

niepokojem, jakby z okrzykiem swej duszy. W jej głosie, ściszonym, by nie 

zbudzić śpiących, dźwięczy siła większa niż w okrzyku.  

«Nie zapomnę o was. Przyjdę. Ty, Joanno, wiesz, że mogę przyjść nawet, gdy 

jestem bardzo daleko... Inne muszą w to uwierzyć. I pozostawię wam coś... 

Tajemnicę, która zachowa Mnie w was i was we Mnie aż do chwili, gdy 

będziemy, wy i Ja, w Królestwie Bożym. Teraz idźcie. Powiecie, że niewiele wam 

przekazałem, że prawie niepotrzebne było przywołanie was po taką odrobinę. 

Pragnąłem jednak mieć przy Sobie serca, które Mnie kochają bez żadnych 

obrachunków. [Serca] dla Mnie, dla Mnie – Jezusa. Nie dla przyszłego Króla 

Izraela, o jakim się śni. Idźcie. I bądźcie jeszcze raz błogosławione... 

[Błogosławione także te], które tutaj nie przyszły, lecz myślą o Mnie z miłością: 

Anna, Mirta, Anastazja, Noemi i Syntika, która jest tak daleko, i Fotynaj i Aglae, 

i Sara, Marcela i córki Filipa, Miriam, córka Jaira, dziewice, odkupione, małżonki, 

matki, które przyszły do Mnie, które były dla Mnie siostrami i matkami, 

najlepszymi, o! Lepszymi niż mężczyźni, nawet najlepsi!... Wszystkie, 

wszystkie! Wszystkie was błogosławię. Łaska zaczyna już zstępować... łaska i 

przebaczenie... na niewiastę, przez to błogosławieństwo, którego wam 
udzielam. Idźcie...» 

I Jezus odprawia je, zatrzymując tylko Matkę: 

«Przed wieczorem będę w pałacu Łazarza. Muszę się jeszcze z Tobą zobaczyć. 

Ze Mną będzie Jan, lecz chcę tylko Ciebie, Matko, i inne Marie, Martę i Zuzannę. 
Jestem tak zmęczony...» 

«Będziemy tylko my same. Żegnaj, Synu...» 

Całują się. Rozstają... Maryja odchodzi powoli. Przed wyjściem odwraca się. 

Zanim zejdzie z małego mostu, odwraca się. I jeszcze raz się odwraca, kiedy 
jeszcze może ujrzeć Jezusa... Wydaje się, że nie potrafi się od Niego oddalić... 

Jezus jest znowu sam. Wstaje i wychodzi. Woła Jana, który śpi na brzuchu, 

pomiędzy kwiatami, jak dziecko. Powierza mu małą amforę z różanym octem, 
który przyniosła Joanna, i mówi: 

«Dziś wieczorem pójdziemy do Mojej Matki, lecz tylko my dwaj.» 

«Rozumiem. One przyszły?» 

«Tak. Ale wolałem was nie budzić...» 

«Dobrze zrobiłeś. To była dla Ciebie większa radość. One potrafią Cię kochać 

bardziej niż my...» – mówi zatroskany Jan.  

«Chodź ze Mną.» 
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Jan idzie za Nim. 

«Co ci jest?» – pyta go Jezus, kiedy są znowu sami w zielonym półcieniu altany, 

gdzie pozostało jedzenie. 

«Nauczycielu, wszyscy jesteśmy bardzo źli. Wszyscy. Nie ma w nas 

posłuszeństwa... i nie ma pragnienia, by zostać z Tobą. Nawet Piotr i Szymon 
oddalili się. Nie wiem, gdzie są. I Judasz znalazł w tym powód do kłótni.» 

«Judasz odszedł?» 

«Nie, Panie, nie odszedł. Mówi, że nie musi, że on nie ma nic wspólnego z 

naszymi intrygami, jakimi się posługujemy, by zyskać dla Ciebie obronę. Ale 

jeśli ja poszedłem do Annasza albo jeśli inni poszli odszukać Galilejczyków, 

którzy tutaj mieszkają, to nie po to, żeby Ci wyrządzić krzywdę!... I nie wierzę, 

aby Szymon, syn Jony, lub Szymon Zelota byli ludźmi zdolnymi do podstępnych 
intryg...» 

«Nie zważaj na to. Rzeczywiście Judasz nie musi odchodzić, kiedy wy 

odpoczywacie. On wie, kiedy i dokąd iść, aby wypełnić to, co ma uczynić.» 

«Zatem dlaczego tak mówi? To nie jest dobre wobec uczniów!»  

«To nie jest dobre, lecz tak to jest. Uspokój się, Mój baranku.» 

«Ja, Twoim barankiem? Tylko Ty jesteś Barankiem!» 

«Tak, ty. Ja – Baranek Boży, a ty – baranek Bożego Baranka.» 

«O!!! Kiedyś – to było w pierwszych dniach, gdy byłem z Tobą – już mnie tak 

nazwałeś. Byliśmy my dwaj, sami, jak teraz, w zieleni jak tutaj. To była piękna 

pora roku. – Jana ogarnia radość z powodu powracającego wspomnienia i 
szepcze: – Jestem zawsze, jestem wciąż barankiem Baranka Bożego...» 

Jezus głaszcze go i podaje mu kawałek upieczonego gołąbka, który pozostał na 

stole, zawinięty w pergamin. Potem otwiera słodkie figi i również mu daje, 

radosny, widząc, że je. Jezus usiadł bokiem przy brzegu stołu i patrzy na Jana z 
taką przenikliwością, że uczeń pyta Go: 

«Dlaczego tak na mnie patrzysz? Bo jem jak żarłok?» 

«Nie. Bo jesteś jak dziecko... O! Mój umiłowany! Jakże kocham cię za twoje 

serce!»  

Jezus pochyla się, aby ucałować jasne włosy apostoła, i mówi do niego:  

«Pozostań taki, zawsze taki, z twoim sercem bez pychy i niechęci. Taki, nawet 

w godzinach, kiedy rozszaleje się okrucieństwo. Nie naśladuj tych, którzy 

grzeszą, Moje dziecko.» 

Smutek Jana powraca i mówi: 

«Ale ja nie mogę uwierzyć, że Szymon i Piotr...» 

«Zaprawdę myliłbyś się, gdybyś sądził, że są grzesznikami. Pij. To dobry i 

chłodny napój. Marta go przygotowała... Teraz jesteś pokrzepiony. Jestem 
pewny, że nie skończyłeś posiłku...» 

«To prawda. Zacząłem płakać... Rozumiem, że świat nas nienawidzi, ale żeby 

jeden z nas zarzucał...» 
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«Nie myśl już o tym. Ty i Ja wiemy, że Szymon i Zelota są uczciwi. To 

wystarczy. I ty wiesz, niestety, że Judasz jest grzesznikiem. Milcz jednak. Kiedy 

minie już wiele, wiele lat i kiedy słuszne będzie powiedzieć o wielkości Mojego 

bólu, wtedy powiesz nawet to, co wycierpiałem przez działania tego człowieka, 

prócz tego, co wycierpiałem od apostoła. Chodźmy. Oto godzina, w której 
opuszczamy to miejsce, aby udać się do obozu Galilejczyków i...» 

«Czy spędzimy tam dzisiejszą noc? Czy najpierw pójdziemy do Getsemani? 

Judasz chce to wiedzieć. Mówi, że męczy go rosa i zbyt krótki wypoczynek w 
takich niewygodach.» 

«To wkrótce się skończy. Jednak nie powiem Judaszowi o Moich zamiarach...» 

«Nie musisz. To Ty masz nas prowadzić, a nie my – Ciebie.»  

Jan jest tak daleki od zdrady, że nie rozumie przyczyny ostrożności, dla której 

od kilku dni Jezus nigdy nie mówi o tym, co zamierza robić. 

Oto znajdują się pośród śpiących. Wołają ich. Budzą się. Manaen, po 

wypełnieniu zadania, tłumaczy się przed Nauczycielem, że nie może pozostać i 

nie może być przy Nim jutro w Świątyni, bo musi być w pałacu. I mówiąc to 

patrzy uważnie na Piotra i Szymona, którzy wrócili w międzyczasie. Piotr daje 
mu szybki znak głową, jakby chciał powiedzieć: “Zrozumiałem”. 

Wychodzą z ogrodu. Jest jeszcze ciepło. Słońce jeszcze świeci, lecz już 

wieczorny wiatr łagodzi upał i gna kilka chmurek po czystym niebie. Wchodzą 

przez Siloan, omijając miejsca dla trędowatych, którym Szymon Zelota idzie 

zanieść pozostałości z posiłku – tym nielicznym, którzy pozostali, bo nie potrafili 

uwierzyć w Jezusa.  

Mateusz, były pasterz, podchodzi do Jezusa i pyta: 

«Mój Panie i Nauczycielu, wiele rozmyślałem wraz z towarzyszami o Twoich 

słowach. Trwało to do chwili, kiedy zmęczenie nas ogarnęło i zasnęliśmy, zanim 

udało nam się rozwikłać rozważane problemy. I teraz głupsi jesteśmy niż 

przedtem. Jeśli dobrze pojęliśmy pouczenia ostatnich dni, przepowiedziałeś, że 

wiele rzeczy się odmieni, choć Prawo pozostaje niezmienne, i że będziemy 

musieli wznieść nową Świątynię, z nowymi prorokami, mędrcami, uczonymi w 

Piśmie. Powiedziałeś, że będzie ona zwalczana, ale nie umrze, podczas gdy ta – 

o ile dobrze rozumiem – skazana jest na zagładę.» 

«Jej przeznaczeniem jest zniszczenie. Przypomnij sobie proroka Daniela...» 

«Jakże jednak my – ubodzy i tak nieliczni – będziemy mogli wznieść ją na 

nowo, skoro królom było ciężko zbudować tę tutaj? Gdzie my ją wzniesiemy? 

Nie tu, bo mówisz, że miejsce to pozostanie puste, dopóki nie pobłogosławią Cię 

jako wysłannika Boga.» 

«Tak będzie» – [potwierdza Jezus.] 

«W Twoim Królestwie – nie. Jesteśmy bowiem przekonani, że Twoje Królestwo 

jest duchowe. Zatem jak, gdzie ją wzniesiemy? Powiedziałeś wczoraj, że 

prawdziwa Świątynia – a więc ta nie jest prawdziwą Świątynią? – że prawdziwa 

Świątynia wejdzie tryumfalnie do Jerozolimy wtedy, gdy będzie się sądzić, że 
została zburzona. Gdzież ona więc jest? Tyle jest w nas niejasności.»  

«Tak jest. Nieprzyjaciele niszczą nawet prawdziwą Świątynię. Ja w ciągu trzech 

dni wzniosę ją ponownie i nie wpadnie już w pułapkę, bo wstąpi tam, gdzie 
człowiek nie potrafi już szkodzić.  
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Co do Królestwa Bożego, to ono jest w was i wszędzie tam, gdzie są ludzie 

wierzący we Mnie. Teraz jest rozproszone, będzie rozszerzać się na ziemi przez 

wieki. Potem będzie wieczne, zjednoczone, doskonałe w Niebie. Tam, w 

Królestwie Bożym, zostanie zbudowana nowa Świątynia, to znaczy tam, gdzie 

znajdują się duchy, które przyjmują Moją naukę – naukę o Królestwie Bożym – i 

zachowują przykazania. W jaki sposób zostanie zbudowana, skoro jesteście 

ubodzy i nieliczni? O, naprawdę nie trzeba pieniędzy ani potęgi, aby wznieść 

budowlę nowej siedziby Bożej, indywidualnej lub zbiorowej. Królestwo Boże 

jest w was. Wspólnota zaś wszystkich tych, którzy będą mieć w sobie Królestwo 

Boże – tych wszystkich, którzy będą mieć Boga w sobie, Boga: Łaskę; Boga: 

Życie; Boga: Światłość; Boga: Miłość – stanowić będzie wielkie Królestwo Boże 

na ziemi, nowe Jeruzalem, które zdoła rozprzestrzenić się po wszystkie krańce 

świata. Królestwo to [potem] – pełne, doskonałe, bez błędów, bez mroków – 
będzie żyło jako wieczne w Niebie.  

Jak zdołacie zbudować Świątynię i miasto? O, nie wy, lecz Bóg zbuduje te nowe 

miejsca. Wy macie tylko dać Mu swą dobrą wolę. Dobrą wolą jest wytrwanie we 

Mnie. Życie Moją nauką jest dobrą wolą. Trwanie w jedności jest dobrą wolą: w 

jedności ze Mną, by tworzyć jedyne ciało, którego poszczególne części i 

cząsteczki odżywia jeden płyn; [by stanowić] jedyną budowlę, która spoczywa 

na jedynym fundamencie i utrzymuje ją w jedności mistyczna spójność. Bez 

pomocy Ojca – do którego nauczyłem was modlić się i będę się modlić za wami, 

zanim umrę – nie moglibyście trwać w Miłości, w Prawdzie, to znaczy we Mnie i 

ze Mną w Bogu Ojcu i w Bogu Miłości, bo My jesteśmy jedynym Bogiem. Dlatego 

mówię wam, [że musicie] mieć Boga w sobie, aby móc stać się Świątynią, która 

będzie istnieć bez końca. Sami z siebie nie potrafilibyście tego uczynić. Jeśli Bóg 

nie zbuduje – a nie może zbudować tam, gdzie nie może objąć siedziby – na 

próżno ludzie gorączkowo działają, by budować lub odbudowywać. Świątynia 

nowa, Mój Kościół, powstanie dopiero wtedy, gdy wasze serce udzieli gościny 

Bogu. On bowiem z was, żywych kamieni, zbuduje Swój Kościół.» 

«Ale czyż nie powiedziałeś, że Szymon, syn Jony, jest Głową, Opoką, na której 

zostanie zbudowany Twój Kościół? I czyż nie dałeś do zrozumienia, że Ty jesteś 

jego kamieniem węgielnym? Któż więc jest jego głową? Jest ten Kościół czy go 
nie ma?» – przerywa Iskariota.  

«Ja jestem Głową mistyczną, Piotr jest jego głową widzialną. Ja bowiem 

powracam do Ojca, pozostawiając wam Życie, Światłość, Łaskę – dzięki Mojemu 

Słowu, dzięki Moim cierpieniom, dzięki Pocieszycielowi, który będzie 

przyjacielem tych, którzy pozostali Mi wierni. Stanowię jedno z Moim Kościołem, 

Moim Ciałem duchowym, którego jestem Głową. W głowie mieści się mózg i 

rozum. Rozum jest siedzibą wiedzy, mózg kieruje ruchami członków poprzez 

swe niematerialne nakazy, które są ważniejsze dla poruszania częściami ciała 

niż jakikolwiek inny bodziec. Zaobserwujcie umarłego, w którym martwy jest 

mózg. Czyż jest jakikolwiek ruch w jego członkach? Zaobserwujcie kogoś 

całkowicie upośledzonego. Czyż nie jest bezwładny do tego stopnia, że nie 

potrafi wykonać tych podstawowych instynktownych ruchów, które ma o wiele 

niżej od niego stojące zwierzę, robak, którego przechodząc depczemy? 

Zaobserwujcie kogoś, w kim paraliż przerwał kontakt organów, jednego lub 

wielu, z mózgiem. Czyż jest ruch w części, która nie ma już życiodajnej więzi z 

głową? Rozum kieruje poprzez swe niematerialne rozkazy. Inne narządy 

natomiast, takie jak oczy, uszy, język, nos, skóra przekazują swe wrażenia 

rozumowi. Te inne części ciała spełniają i każą wykonywać to, co nakazuje 

rozum, powiadomiony przez organy materialne i widzialne, podczas gdy sam 

intelekt jest niewidzialny. Czy mógłbym – nie mówiąc wam: usiądźcie – 

spowodować, że usiądziecie na tym zboczu góry? Nawet gdybym pomyślał, że 

chcę, abyście usiedli, nie będziecie tego wiedzieć, dopóki nie przetłumaczę 

Mojej myśli na słowa i nie wypowiem ich, posługując się językiem i wargami. 
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Czy i Ja sam mógłbym usiąść, gdybym tylko o tym pomyślał, bo czuję zmęczenie 

nóg, a gdyby te odmówiły zgięcia się, by pozwolić Mi dzięki temu siedzieć?  

Umysł potrzebuje organów i narządów, aby wykonywać i kazać wykonywać 

czynności, o których myśli. Tak też w ciele duchowym, którym jest Mój Kościół, 

Ja będę Rozumem, to znaczy Głową, siedzibą umysłu, Piotr zaś i jego 

współpracownicy – tymi, którzy obserwują reakcje oraz odbierają wrażenia i 

przekazują je Rozumowi, aby on rozjaśnił i uporządkował to, co jest do 

zrobienia dla dobra całego ciała, oraz by oni potem, oświeceni i kierowani Moimi 

nakazami, mówili i prowadzili inne części ciała. Ręka – odrzucająca przedmiot 

mogący zranić ciało lub odsuwająca to, co zepsute i co mogłoby spowodować 

zniszczenie – otrzymała polecenie zrobienia tego od tej części, która kieruje. 

[Podobnie jest z nogą], która przeskakuje przeszkodę, abyście na nią nie 

wpadli, nie przewrócili się i nie zranili. Dziecko, a nawet [dorosłego] mężczyznę, 

[może] ocalić od niebezpieczeństwa lub przynieść mu jakiś pożytek pouczenie, 

[zaangażowanie] w dobre sprawy, małżeństwo, dobry związek – dzięki 

otrzymanej radzie, dzięki jakiemuś wypowiedzianemu słowu. Przez tę radę i 

przez to słowo nie szkodzi się, lecz – obdarowuje. Tak będzie w Moim Kościele. 

Przełożony i przełożeni – prowadzeni przez Boską Myśl, oświeceni przez Boskie 

Światło i pouczeni przez Odwieczne Słowo – będą wydawać polecenia i rady, 

członki zaś będą je wykonywać, [uzyskując dzięki temu] duchowe zbawienie i 
duchową korzyść.  

Mój Kościół, [Mistyczne Ciało], już istnieje, bo już posiada swą Głowę 

nadprzyrodzoną i Głowę Boską, i ma swoje członki – uczniów. Mały jest jeszcze 

jak ziarenko, które się formuje. Doskonała jest tylko jego Głowa, która nim 

kieruje, pozostała część – niedoskonała. Potrzebuje ona dotknięcia Bożego, aby 

osiągnąć doskonałość, i czasu, aby wzrastać. Ale zaprawdę powiadam wam, że 

on już istnieje, i że jest święty, dzięki Temu, który jest jego Głową, i dzięki 

dobrej woli sprawiedliwych, którzy go tworzą. Jest święty i niepokonalny. 

Piekło, złożone z demonów i z ludzi-demonów, zaatakuje go tysiące razy, 

walcząc z nim na tysiące sposobów, ale nie zwycięży. Ta budowla będzie 
niezniszczalna.  

Budowla jednak nie składa się z jednego kamienia. Popatrzcie tam na 

Świątynię, ogromną, piękną w zachodzącym słońcu. Czy może jest zbudowana z 

jednego kamienia? To cały zespół kamieni, które tworzą jedną harmonijną 

całość. Mówi się: Świątynia. To znaczy jedna całość. Ale ta całość jest 

zbudowana z wielu kamieni, które ją utworzyły i uformowały. Zbędne byłoby 

zakładanie fundamentów, gdyby potem nie miały utrzymywać murów i dachu, 

gdyby na nich nie miały się potem wznosić mury. Niemożliwe byłoby też 

zbudowanie murów i podtrzymywanie dachu, gdyby nie zostały najpierw 
założone solidne fundamenty, przystosowane do tak wielkiej budowli.  

Tak też – we wzajemnej zależności części, jednej od drugiej – powstanie nowa 

Świątynia. Przez wieki będziecie ją budować, opierając ją na doskonałych 

fundamentach, które Ja wam dałem dla tego gmachu. Będziecie ją budować pod 

kierownictwem Boga, używając do jej wznoszenia czegoś dobrego: duchów, 

które zamieszkuje Bóg – Bóg w waszym sercu, aby dla tej nowej Świątyni 

uczynić z serca kamień wygładzony i bez pęknięć. Królestwo Boga [zostanie] 

utrwalone dzięki Jego prawom w waszym duchu. Jego Królestwo zostanie 

wzniesione z Jego prawami w waszym duchu. Inaczej bylibyście cegłami źle 

wypalonymi, spróchniałym drewnem, kamieniami wyszczerbionymi i kruszącymi 

się. [Bylibyście cegłami,] które nie trzymają się i które budowniczy, jeśli się 

spostrzeże, odrzuca. [Moglibyście też być takimi kamieniami], które nie 

wytrzymują, osuwają się i powodują walenie się jakiejś części [budowli]. 

[Mogło by się tak stać], gdyby budowniczy lub [wielu] budowniczych – 

postawionych przez Ojca na czele dla budowy Świątyni – byli budowniczymi 
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bałwochwalcami. [To ci, którzy] w sercach pysznią się jak pawie, zamiast 

czuwać i trudzić się nad wznoszeniem budowli i nad materiałami używanymi do 

jej budowania. Budowniczowie - bałwochwalcy! Kierujący - bałwochwalcy! 

Stróże - bałwochwalcy, złodzieje! Złodzieje [rabujący] zaufanie Bogu, szacunek 

ludziom! Ci złodzieje i pyszni zadowalają się, bo mają sposobność do osiągnięcia 

zysku i zgromadzenia całej masy materiałów. Nie zważają jednak, czy są one 
dobre czy słabe, mogące spowodować zawalenie się. 

Wy, nowi kapłani oraz uczeni w Piśmie nowej Świątyni, posłuchajcie. Biada 

wam i temu po was, który zrobi sobie bożka i nie będzie czuwał i pilnował 

samego siebie oraz innych wiernych, który nie będzie obserwował i sprawdzał 

dobrej [jakości] kamieni i użytego drewna – bez ufania pozorom – i doprowadzi 

do zawalenia, pozwalając, by materiały gorszego gatunku albo wręcz szkodliwe 

zostały użyte do [budowania] Świątyni, wywołując zgorszenie i prowadząc do 

zniszczenia. Biada wam, jeśli pozwolicie, by powstały pęknięcia i mury 

niepewne, pokrzywione, mogące łatwo runąć, gdyż nie są zrównoważone 

fundamentami mocnymi i doskonałymi. Nie od Boga, Założyciela Kościoła, ale od 

was może przyjść nieszczęście i wy bylibyście za nie odpowiedzialni przed 

Panem i ludźmi. [Potrzeba] pilności, uwagi, rozeznania, roztropności! Słaby 

kamień, cegła, belka – które w głównych ścianach stałyby się przyczyną 

zawalenia – mogą służyć, i służyć dobrze, w części o mniejszym znaczeniu. Tak 

musicie umieć wybierać: z miłością, aby nie wzbudzić niechęci słabych części; 

ze stanowczością, aby nie wzbudzić niechęci Boga i nie zniszczyć Jego Budowli. 

A jeśli spostrzeżecie, że jeden kamień, już wstawiony do podtrzymywania 

głównego węgła, nie jest dobry lub nie jest wyważony, bądźcie odważni, śmiali i 

umiejcie go usunąć z tego miejsca. Sprawcie mu ból, nadając mu prostokątny 

kształt przy pomocy dłuta świętej gorliwości. Jeśli będzie jęczał z bólu, nie 

szkodzi. Będzie was błogosławił potem przez wieki, bo go ocalicie. Przestawcie 

go, umieśćcie na innym stanowisku. Nie bójcie się nawet odsunąć go całkowicie, 

jeśli jest powodem zgorszenia i upadku, buntując się przeciw waszej pracy. 

Lepiej mniej kamieni niż wiele rupieci. Nie śpieszcie się. Bóg nigdy się nie 

śpieszy. To jednak, co stwarza, jest wieczne, bo dobrze przemyślane przed 

wykonaniem. [A nawet] jeśli nie jest wieczne, to trwałe jak wieki. Patrzcie na 

Kosmos. Od wieków, od tysięcy wieków Bóg go tworzył przez następujące po 

sobie działania. Naśladujcie Pana. Bądźcie doskonali jak wasz Ojciec. Miejcie 
Jego Prawo w sobie, Jego Królestwo w sobie, a nie zawiedziecie się.  

Jeśli nie będziecie tacy, runie budowla, na próżno będziecie się trudzić i wznosić 

ją. Pozostanie z niej jedynie kamień węgielny, fundamenty... Tak, jak stanie się 

z tą!... Zaprawdę powiadam wam, że z tą [Świątynią] tak będzie. I tak stanie się 

z waszą, jeśli wstawicie w nią to, co znajduje się w tej, [to znaczy] elementy 

chore od pychy, chciwości, grzechu, rozwiązłości. Jak się rozproszył z powodu 

podmuchu wiatru ten baldachim z chmur, który, naprawdę tak piękny, wydawał 

się spoczywać na szczycie tej góry, tak również – w podmuchu wichury kary 

nadprzyrodzonej i ludzkiej – runą budowle, które ze świętości mają tylko 
nazwę...» 

Jezus milknie, zamyślony. Gdy zabiera głos ponownie, robi to, aby wydać 

polecenie: 

«Usiądźmy, aby nieco odpocząć.» 

Siadają na zboczu Góry Oliwnej twarzą do Świątyni. Całuje ją zachodzące 

słońce. Jezus przygląda się temu miejscu, uważnie i ze smutkiem, inni – z dumą 

z powodu jej piękna. Nad dumą tą rozciąga się jednak zasłona niepokoju, 

wywołana słowami Nauczyciela. A jeśli to piękno ma rzeczywiście ulec 
zniszczeniu?... 
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Piotr i Jan rozmawiają ze sobą, a potem szepczą coś do Jakuba, syna Alfeusza, i 

do Andrzeja, swych sąsiadów, którzy wyrażają zgodę skinieniem głowy. Wtedy 
Piotr zwraca się do Nauczyciela, mówiąc:  

[Por. Mt 24,3, Mk 13,3-4, Łk 21,7] [Pytanie uczniów] 

«Chodź na bok i wyjaśnij nam, kiedy zrealizuje się Twoja przepowiednia o 

zburzeniu Świątyni. Daniel mówi o tym, lecz gdyby było tak, jak on mówi i jak 

Ty mówisz, Świątyni pozostałoby zaledwie kilka godzin. My jednak nie widzimy 

ani wojsk, ani przygotowań do wojny. Kiedy więc to się stanie? Co będzie tego 

znakiem? Ty przyszedłeś. Mówisz, że wkrótce odejdziesz. A jednak wiemy, że to 

się stanie, kiedy Ciebie nie będzie pomiędzy ludźmi. Zatem powrócisz? Kiedy 
nastąpi Twój powrót? Wyjaśnij nam, abyśmy wiedzieli...» 

«Nie trzeba odchodzić na bok. Widzisz? Zostali uczniowie najwierniejsi, którzy 

udzielą wielkiej pomocy wam, dwunastu. Oni mogą słyszeć to, co mówię do 

was. Podejdźcie bliżej do Mnie!» – woła Jezus na koniec, aby zgromadzić 
wszystkich. 

Uczniowie, rozproszeni po stoku, podchodzą, formują zwartą grupę, ściśnięci 

wokół Jezusa i Jego apostołów. Słuchają. 

[Por. Mt 24,4-8, Mk 13,5-8, Łk 21,8-11] [Początek boleści] 

«Uważajcie, by nikt was nie zwiódł w przyszłości. Ja jestem Chrystusem. Nie 

będzie innych Chrystusów. Dlatego też, kiedy liczni przyjdą – ażeby wam 

powiedzieć: „Ja jestem Chrystusem‟, i zwiodą wielu – wy nie wierzcie w te 

słowa, nawet jeśli będą im towarzyszyć cuda. Szatan, ojciec kłamstwa i opiekun 

kłamców, pomaga swoim sługom i naśladowcom fałszywymi cudami. Można 

jednak rozpoznać, że nie są one dobre, bo zawsze łączą się ze strachem, 

niepokojem i kłamstwem. Cuda Boże rozpoznacie [przez to, że] przynoszą 

święty pokój, radość, wyzwolenie, wiarę, prowadzą do świętych pragnień i 

czynów. Inne – nie. Zastanawiajcie się zatem nad formą i skutkami cudów, 

które będziecie mogli zobaczyć w przyszłości, [połączonych] z dziełami 

fałszywych Chrystusów i tych wszystkich, którzy przywdzieją szaty zbawicieli 
narodów, a będą niszczącymi je dzikimi zwierzętami.  

Zobaczycie i usłyszycie też o wojnach i o pogłoskach wojennych. Powiedzą 

wam: „To znaki końca‟. Nie niepokójcie się. Jeszcze nie nastąpi koniec. Trzeba, 

by wszystko to wydarzyło się przed końcem, ale to nie będzie jeszcze końcem. 

Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, państwo 

przeciw państwu, kontynent przeciw kontynentowi. Będą zarazy, głód, 

trzęsienia ziemi w wielu miejscach. To jednak będzie dopiero początkiem 

boleści.  

[Por. Mt 24,9-14, Mk 13,9-13, Łk 21,12-19] [Prześladowanie uczniów] 

Wtedy wydadzą was na udrękę i zabiją, oskarżając was o to, że jesteście winni 

ich cierpień. Będą też mieć nadzieję, że wyjdą z nich, prześladując i niszcząc 

Moje sługi. Ludzie zawsze oskarżają niewinnych o to, że są przyczyną 

nieszczęścia, które przygotowują sobie oni sami – grzesznicy. Oskarżają 

samego Boga – Doskonałą Niewinność i Dobroć Najwyższą – o to, że jest 

przyczyną ich cierpienia. Tak też postąpią z wami i będziecie znienawidzeni z 

powodu Mojego Imienia. To szatan ich prowokuje. I wielu będzie się oburzać i 

zdradzać wzajemnie, i nienawidzić. To również szatan ich podjudza. I powstaną 

fałszywi prorocy, którzy doprowadzą wielu do błędu. To również szatan będzie 

prawdziwym sprawcą tak wielkiego zła. A z powodu rozprzestrzenienia się 

nieprawości ostygnie miłość w wielu. Kto jednak wytrwa do końca, będzie 

zbawiony. Najpierw jednak trzeba, by ta Ewangelia o Królestwie Bożym była 
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głoszona na całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy 

nadejdzie koniec. Powrót do Chrystusa Izraela, który go przygarnia, i głoszenie 
Mojej Nauki na całym świecie.  

[Por. Mt 24,15-22, Mk 13,14-20, Łk 21,20-24] [Ohyda spustoszenia] 

Następnie inny znak. Znak końca Świątyni i końca Świata. Kiedy zobaczycie 

ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez Daniela – niech ten, kto Mnie 

słucha, zrozumie, a kto czyta Proroka, niech umie czytać między wierszami – 

wówczas ten, który będzie w Judei, niech ucieka w góry. Kto będzie na tarasie 

niech nie schodzi, aby zabrać to, co ma w domu. Ten zaś, kto będzie w polu, 

niech nie wraca do domu, aby zabrać płaszcz, lecz niech ucieka nie wracając, by 

mu się nie przydarzyło, że nie będzie mógł już tego zrobić; a nawet niech się nie 

odwraca w czasie ucieczki dla przypatrzenia się, aby nie zachować w sercu 

straszliwego widoku i nie oszaleć z jego powodu. Biada brzemiennym i 

karmiącym w owe dni. I biada, gdyby ucieczka musiała nastąpić w szabat! Nie 

można by uciec, aby się ocalić, nie popełniając grzechu. Módlcie się zatem, aby 

nie nastąpiła w zimie ani w dniu szabatu, wtedy bowiem ucisk byłby tak wielki, 

jakiego nigdy nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie nigdy więcej 

podobnego, bo nastąpi koniec. Gdyby nie zostały skrócone te dni przez wzgląd 

na wybranych, nikt by nie ocalał, bo ludzie-szatani sprzymierzą się z piekłem, 
aby dręczyć ludzi. 

[Por. Mt 24,23-28, Mk 13,21-23; Łk 17,20-37] [Zwodzenie] 

I wtedy też – aby demoralizować i sprowadzać z drogi sprawiedliwości tych, 

którzy pozostaną wierni Panu – powstaną tacy, którzy powiedzą: “Chrystus jest 

tam, Chrystus jest tu. Jest w tamtym miejscu. Oto On.” Nie wierzcie. Niech nikt 

nie wierzy, bo powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy będą 

czynić cuda i nadzwyczajności, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, nawet 

wybranych. I będą głosić nauki pozornie pokrzepiające i tak dobre, że zwiodłyby 

nawet najlepszych, gdyby z nimi nie było Ducha Bożego, który by ich oświecił co 

do prawdy i co do szatańskiego pochodzenia tych cudów i nauk. To wam 

powiadam. To wam przepowiadam, abyście potrafili odpowiednio postępować. 

Ale nie bójcie się, że upadniecie. Jeśli będziecie trwać w Panu, nie zostaniecie 

wciągnięci w pokusę ani w zniszczenie. Przypomnijcie sobie to, co wam 

powiedziałem: “Dałem wam moc stąpania po wężach i skorpionach i z całej 

potęgi Nieprzyjaciela nic wam nie zaszkodzi, bo wszystko zostanie wam 

poddane”. Przypominam wam jednak, że aby to otrzymać, musicie mieć Boga w 

sobie, a radować się macie nie dlatego, że panujecie nad mocami Złego i nad 

truciznami, ale dlatego, że wasze imiona są zapisane w Niebie.  

Trwajcie w Panu i w Jego prawdzie. Ja jestem Prawdą i uczę prawdy. Dlatego 

jeszcze raz wam powtarzam: cokolwiek by wam powiedzieli o Mnie, nie 

wierzcie. Tylko Ja powiedziałem prawdę. Tylko Ja wam mówię, że Chrystus 

przyjdzie, ale wtedy, gdy nastąpi koniec. Dlatego – jeśli wam powiedzą: “Jest 

na pustyni” – nie idźcie. Gdy wam powiedzą: “Jest w tamtym domu”, nie dajcie 

posłuchu. Syn Człowieczy bowiem w czasie Swego drugiego przyjścia będzie 

podobny do błyskawicy, która rozbłyskuje na wschodzie i jaśnieje aż po zachód, 

w czasie krótszym niż mgnienie oka. W orszaku Swoich jaśniejących aniołów 

przemierzy wielkie Ciało, które nagle stało się Zwłokami, i będzie sądzić. 
Gdziekolwiek będzie ciało, tam zgromadzą się orły.  

[Por. Mt 24,29-31, Mk 13,24-27, Łk 21,25-28] [Przyjście Syna Człowieczego] 

I zaraz po ucisku tych ostatnich dni, o którym wam powiedziano – mówię już o 

końcu czasów i świata oraz o zmartwychwstaniu kości, o czym wspominają 

prorocy – słońce się zaćmi, księżyc nie da już swego blasku, a gwiazdy z nieba 
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spadać będą jak ziarenka z grona zbyt dojrzałego, potrząsanego przez powiew 

zawieruchy, i moce Niebios zadrżą. I wtedy na ciemnym nieboskłonie ukaże się 

jaśniejący znak Syna Człowieczego, i zapłaczą wszystkie narody ziemi, i ludzie 

ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich, z wielką 

mocą i chwałą. I nakaże On Swoim aniołom zżąć zboże i dokonać winobrania, i 

oddzielić plewy od pszenicy, i wrzucić winogrona do kadzi. Nadejdzie bowiem 

czas wielkiego zbioru zasiewu Adama. I nie będzie już więcej trzeba 

przechowywać małych kiści winogron ani ziaren na zasiewy, bo rodzaj ludzki 

nie zostanie uwieczniony na martwej ziemi. I rozkaże Swoim aniołom, żeby 

wielkim dźwiękiem trąby zgromadzili wybranych z czterech stron, z jednego 

krańca niebios do drugiego, aby stanęli u boku Boskiego Sędziego i sądzili z Nim 
ostatnich żyjących i zmartwychwstałych. 

[Por. Mt 24,32-35: Mk 13,28-31, Łk 21,29-33 [Przykład drzew figowego] 

Od figowca uczcie się przez podobieństwo: kiedy widzicie, że jego gałąź robi się 

giętka i wypuszcza liście, wiecie, że bliskie jest lato. Tak też kiedy zobaczycie to 

wszystko, wiedzcie, że Chrystus właśnie nadchodzi. Zaprawdę powiadam wam: 

nie przeminie to pokolenie, które Mnie nie chce, zanim to wszystko się wydarzy. 

Moje słowo nie zna upadku. To, co powiedziałem, będzie. Serce i myśl człowieka 

mogą się zmienić, ale nie zmienia się Moje słowo. Niebo i ziemia przeminą, ale 
Moje słowa nie przeminą.  

[Por. Mt  24,36-41 Mk 13,32; [Godzina przyjścia nieznana] 

Co do dnia i dokładnej godziny, to nikt jej nie zna, nawet aniołowie Pańscy, 

tylko Ojciec ją zna. Jak działo się za czasów Noego, tak będzie w czasie 

przyjścia Syna Człowieczego. Za dni poprzedzających potop ludzie jedli, pili, 

żenili się i wychodzili za mąż, nie myśląc o znaku aż do dnia, kiedy Noe wszedł 

do arki i otwarły się zasuwy niebios. I potop pochłonął wszystkich żyjących i 

wszystko. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch 

mężczyzn będzie na polu i jeden zostanie wzięty, a drugi – pozostawiony. Dwie 

niewiasty będą zajęte obracaniem kamienia młyńskiego: jedna zostanie wzięta, 

a druga – pozostawiona. Nieprzyjaciele Ojczyzny, a jeszcze bardziej aniołowie, 

oddzielą dobre ziarno od plew, i nie będą miały czasu przygotować się na sąd 
Chrystusa. 

[Por. Mt 24,42-44, Mk 13,33, Łk 21,34-38 [Potrzeba czujności] 

Czuwajcie zatem, bo nie wiecie, o której godzinie przyjdzie wasz Pan. 

Zastanówcie się nad tym: gdyby ten, który jest głową rodziny, wiedział, o której 

godzinie przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby ograbić swego domu. 

Czuwajcie przeto i módlcie się, będąc zawsze przygotowanymi na przyjście. Bez 

tego bowiem wasze serca wpadną w otępienie z powodu nadużycia i braku 

umiaru wszelkiego rodzaju, a wasze dusze będą nieuważne i zamknięte na 

sprawy Nieba, z powodu nadmiernych trosk o rzeczy ziemskie. [Czuwajcie], 

abyście nie wpadli niespodziewanie w sidła śmierci, gdy jesteście 

nieprzygotowani. Wszyscy bowiem, pamiętajcie, musicie umrzeć. Wszyscy 

ludzie narodzeni muszą umrzeć. Ta śmierć jest indywidualnym przyjściem 

Chrystusa – jak i następujący [po niej] sąd. Będzie on miał swoje powszechne 

powtórzenie w czasie uroczystego przyjścia Syna Człowieczego.  

 

[Por. Mt 24,45-51, Mk 13,34-37] [Wierny i roztropny sługa] 

Kto będzie tym sługą wiernym i roztropnym, ustanowionym przez pana, aby 

wydzielał żywność domownikom w czasie jego nieobecności? Szczęśliwy będzie 

jego los, jeśli pan, powracając niespodziewanie, zastanie go przy spełnianiu 

tego, co powinien, pilnie, sprawiedliwie i z miłością. Zaprawdę powiadam wam, 
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że powie mu: “Pójdź, sługo dobry i wierny. Zasłużyłeś na moją nagrodę. Masz 

ją: zarządzaj wszystkimi moimi dobrami”. Ale jeśli tylko wydawał się 

[uczciwym], lecz nie był ani dobry, ani wierny... A jeśli we wnętrzu był tak zły, 

jak na zewnątrz był obłudny... Jeśli po odjeździe pana powie sobie w sercu: 

“Pan opóźni się z powrotem! Nastaną dla nas piękne czasy...” Jeśli zacznie bić i 

znęcać się nad współsługami, pobierając lichwę od jedzenia i wszystkich innych 

rzeczy, aby mieć więcej pieniędzy do trwonienia z hulakami i pijakami... Co 

wtedy się stanie? Pan powróci nieoczekiwanie – gdy sługa nie spodziewa się, że 

jest w pobliżu – i zostanie odkryte jego złe postępowanie. Zostanie mu 

odebrane stanowisko i pieniądze i zostanie wypędzony tam, gdzie wymaga tego 
sprawiedliwość. I tam pozostanie.  

I tak [będzie] z grzesznikiem, który nie pokutuje i nie myśli, że śmierć może być 

bliska i bliski – sąd; i rozkoszuje się i nadużywa, mówiąc: “Potem okażę 

skruchę”. Zaprawdę powiadam wam, że nie będzie miał czasu, by to zrobić. 

Zostanie więc skazany na pozostawanie na wieki w miejscu przerażającej grozy, 
gdzie jest tylko bluźnierstwo i płacz, i męczarnie.  

 

[Por. Mt 25,31-46] [Sąd Ostateczny] 

Wyjdzie stamtąd tylko na Sąd Ostateczny, gdy przyoblecze się w 

zmartwychwstałe ciało, aby stanąć cały na tym Sądzie. Jak całą [swą istotą] 

grzeszył w czasie życia ziemskiego, tak też z ciałem i z duszą stanie przed 
Sędzią Jezusem, którego nie chciał jako Zbawiciela.  

Wszyscy zgromadzą się przed Synem Człowieczym: niezmierzony tłum ciał, 

które zwróci ziemia i morze, ciał utworzonych na nowo po tak długim czasie, 

kiedy były prochem. I duchy – w ciałach. Każdemu ciału, które przyoblecze 

szkielet, będzie odpowiadał własny duch – ten, który je ożywiał niegdyś. I staną 

prosto przed Synem Człowieczym, wspaniałym w Swoim Boskim Majestacie, 
siedzącym na tronie Swej chwały, podtrzymywanym przez Swoich aniołów.  

I oddzieli On [jednych] ludzi od [innych] ludzi, stawiając po jednej stronie 

dobrych, a po drugiej – złych, jak pasterz oddziela owieczki od kozłów. I 

postawi owce po prawicy, a kozły po lewicy. I powie łagodnym głosem i z 

życzliwym spojrzeniem do tych, którzy – pełni pokoju i piękni pięknością 

chwalebną w blasku świętego ciała – będą patrzeć na Niego z całą miłością 

swych serc: “Pójdźcie, o błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie 

Królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Byłem bowiem głodny, a 

daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a 

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a 
odwiedziliście Mnie; byłem więźniem, a przyszliście przynieść Mi pociechę”. 

Wtedy sprawiedliwi zapytają Go: “Kiedy to, Panie, widzieliśmy Cię głodnym i 

daliśmy Ci jeść, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedyż widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy cię, nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy to widzieliśmy 

Cię chorym i uwięzionym i przyszliśmy Cię odwiedzić?” A Król królów powie im: 

“Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych z Moich braci, Mnie uczyniliście.” 

A potem zwróci się to tych, którzy będą po Jego lewicy, i powie im, z surowym 

obliczem, ze spojrzeniem podobnym do błyskawic rażących potępionych, z 

głosem, w którym zabrzmi gniew Boży: “Idźcie stąd precz! Odejdźcie precz ode 

Mnie, o przeklęci! Do ognia wiecznego, przygotowanego przez gniew Boży dla 

demona i aniołów ciemności i dla tych, którzy słuchali ich głosów potrójnej i 

plugawej pożądliwości. Byłem bowiem głodny, a nie nakarmiliście Mnie; 

spragniony, a nie ugasiliście Mojego pragnienia; byłem nagi, a nie 
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przyodzialiście Mnie; przybyszem – a odrzuciliście Mnie; chorym i w więzieniu – 

a nie odwiedziliście Mnie. Mieliście bowiem tylko jedno prawo: zadowolenie 

własnego ja. A ci Mu powiedzą: “Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, 

nagim, przybyszem, chorym, w więzieniu? Naprawdę nie znaliśmy Cię. Nie było 

nas wtedy, gdy Ty byłeś na ziemi.” A On odpowie im: “To prawda. Nie znaliście 

Mnie, bo nie było was wówczas, gdy Ja byłem na ziemi. Ale znaliście przecież 

Moje słowo i mieliście biednych pośród siebie, głodnych i spragnionych, i 

nagich, i chorych, i uwięzionych. Dlaczego nie uczyniliście im tego, co być może 

zrobilibyście Mnie? Nie jest już powiedziane, że miłosiernymi względem Syna 

Człowieczego mogli być tylko ci, którzy mieli Go pośród siebie. Czy nie wiecie, 

że w Moich braciach Ja jestem, i gdzie jest jeden z nich, który cierpi, tam jestem 

Ja; i że to, czego nie uczyniliście jednemu z tych Moich najmniejszych braci, 

tego odmówiliście Mnie, Pierworodnemu spośród ludzi? Odejdźcie i palcie się w 

waszym egoizmie. Odejdźcie i niech otoczą was ciemności i chłód, bo 

ciemnością i lodem byliście, choć wiedzieliście, gdzie znajdowało się Światło i 

Ogień Miłości”. I pójdą ci na wieczną mękę, a sprawiedliwi wejdą do życia 
wiecznego.  

To są rzeczy przyszłe... Teraz idźcie. I niech nie będzie podziałów między wami. 

Ja odchodzę z Janem i będę z wami w czasie pierwszej straży, by odpocząć i 
powrócić do pouczeń.» 

«Również dziś wieczorem? Czy będziemy to robić co wieczór? Jestem cały 

obolały od rosy. Czy nie lepiej byłoby teraz wejść do jakichś gościnnych 

domów? Wciąż pod namiotami! Wciąż czuwać i to nocami, które są chłodne i 
wilgotne...» – mówi Judasz, uskarżając się. 

«To ostatnia noc. Jutro... będzie inaczej.» 

«Ach! Sądziłem, że chcesz chodzić do Getsemani co noc... Lecz jeśli to jest 

ostatnia...» 

«Tego nie powiedziałem, Judaszu. Powiedziałem, że to będzie ostatnia noc, 

którą spędzimy wszyscy razem w obozie Galilejczyków. Jutro przygotujemy 

Paschę i spożyjemy baranka, a potem pójdę modlić się sam do Getsemani. A wy 
będziecie mogli robić, co chcecie.» 

«Ależ my pójdziemy z Tobą, Panie! Kiedyż to chcieliśmy Cię opuścić?» – pyta 

Piotr. 

«Milcz, ty, winowajco. Ty i Zelota jedynie fruwacie tu i tam, gdy tylko 

Nauczyciel was nie widzi. Mam was na oku. W Świątyni... w ciągu dnia... pod 
namiotami, w dole...» – mówi Iskariota, zadowolony, że to ujawnia. 

«Dość! Jeśli tak czynią, postępują dobrze. Ale nie zostawiajcie Mnie samego... 

Proszę was...» 

«Panie, nie robimy nic złego, wierz nam. Nasze działania zna Bóg i Jego oko nie 

odwraca się od nas ze wstrętem» – odzywa się Zelota. 

«Wiem o tym, lecz to bezużyteczne. A to, co daremne, zawsze może zaszkodzić. 

Pozostańcie jak najbardziej zjednoczeni.»  

Potem [Jezus] zwraca się do Mateusza: 

«Ty, Mój dobry kronikarzu, powtórzysz im przypowieść o dziesięciu dziewicach 

mądrych i dziesięciu głupich; i tę o panu, który daje talenty trzem sługom, aby 

je pomnożyli, i o dwóch, którzy je podwajają, oraz o leniwym, który zakopuje 
[talent]. Pamiętasz?» 
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«Tak, mój Panie, dokładnie.» 

«Zatem powtórz je tym tutaj. Nie wszyscy je znają, a nawet ci, którzy je znają, 

z przyjemnością wysłuchają ich znowu. Spędźcie czas na mądrych rozmowach 

aż do Mojego powrotu. Czuwajcie! Czuwajcie! Niech wasz duch będzie 

przebudzony! Te przypowieści są dostosowane do tego, co mówiłem. Żegnajcie. 
Pokój niech będzie z wami.» 

I ujmuje Jana za rękę, i kieruje się z nim ku miastu...  

Inni idą do obozu Galilejczyków. 

16. ŚRODA PRZED PASCHĄ. CZĘŚĆ II: NOC. 

Napisane 8 marca 1945. A, 11450-11466 

«Powiedziałem wam: “Bądźcie uważni, czuwajcie i módlcie się, aby was nie 

zastano ogarniętych sennością.” Widzę jednak, że wasze zmęczone oczy usiłują 

się zamknąć, a wasze ciała, nawet jeśli tego nie chcecie, szukają pozycji 

[dogodnej] do spoczynku. Macie rację, Moi biedni przyjaciele! Wasz Nauczyciel 

wiele od was wymagał w tych dniach, a wy jesteście tak zmęczeni. Jednak 

odtąd za kilka godzin, już za kilka godzin, będziecie zadowoleni, że nie 

straciliście ani jednej chwili z Mojej bliskości. Będziecie się cieszyć, że niczego 

nie odmówiliście waszemu Jezusowi. Zresztą to po raz ostatni mówię wam o 

rzeczach wywołujących łzy. Jutro będę wam mówił o miłości i uczynię cud, który 

cały będzie miłością. Przygotujcie się przez wielkie oczyszczenie na przyjęcie 

go. O, mówić wam o miłości zamiast o karze – o ileż to bardziej zgodne z Moim 

Ja! Jakże słodko jest Mi mówić: “Kocham was. Przyjdźcie. Całe Moje życie 

marzyłem o tej godzinie!” Jednak mówienie o śmierci też jest miłością. To 

miłość. Tak samo jak umrzeć dla tych, którzy was miłują, jest największym 

dowodem miłości. To miłość, bo przygotowanie Swych ukochanych przyjaciół na 

nieszczęście jest pełną uczucia przezornością, która chce ich przysposobić na tę 

godzinę, a nie przerazić. To miłość, gdyż powierzenie tajemnicy jest dowodem 

szacunku, jakim darzymy tych, którym ją powierzamy. Wiem, że zasypywaliście 

Jana pytaniami, bo chcieliście wiedzieć, co mu mówiłem, gdy byłem z nim sam. 

Nie wierzyliście, że nie było słów, lecz to prawda. Wystarczyło Mi, że był ktoś 

przy Mnie...» 

«Dlaczego on, a nie ktoś inny?» – pyta Iskariota i czyni to z pogardliwą 

hardością. 

Także Piotr, a z nim Tomasz i Filip mówią: 

«Tak, dlaczego z nim, a nie z innymi?» 

Jezus odpowiada Iskariocie: 

«Chciałbyś nim być? Czy możesz się tego domagać? Był chłodny poranek 

miesiąca Adar... Byłem wtedy nieznanym wędrowcem, [idącym] drogą przy 

rzece... Zmęczony, okryty kurzem, wychudzony postem, z zaniedbaną brodą, w 

dziurawych sandałach, byłem podobny do żebraka kroczącego drogami świata... 

on Mnie jednak ujrzał... i rozpoznał we Mnie Tego, na kim spoczęła Gołębica 

Wiecznego Ognia. W czasie tego pierwszego Mojego przemienienia ujawnił się z 

pewnością jeden atom Mojej Boskiej wspaniałości. Oczy otwarte przez Pokutę 

Chrzciciela, oczy, które Czystość zachowała anielskimi, ujrzały to, czego nie 

zobaczyli inni. I czyste oczy niosły tę wizję w sanktuarium serca, aby ją w nim 

zamknąć jak perłę w szkatule... Kiedy podniosły się około dwa miesiące później 

na wędrowca w łachmanach, jego dusza rozpoznała [Go]... Byłem jego miłością, 

jego pierwszą, jedyną miłością. Pierwszej i jedynej miłości się nie zapomina. 
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Dusza odczuwa, jak przychodzi, nawet gdy jest oddalona; odczuwa, jak 

przychodzi z dala i drży z radości, i budzi ducha, a ten budzi ciało, aby wszystko 

uczestniczyło w uczcie radości z ponownego spotkania i z miłowania się. I 

drżące usta powiedziały Mi: “Pozdrawiam Cię, Baranku Boży”. O, wiaro 

czystych, jakże jesteś wielka! Jak pokonujesz wszelkie przeszkody! On nie znał 

Mojego Imienia. Kim byłem? Skąd przychodziłem? Co robiłem? Czy byłem 

bogaty? Czy byłem ubogi? Czy byłem mądry? Czy byłem niewykształcony? Po 

cóż wiedzieć o tym wszystkim [komuś, kto ma] wiarę? Czy ona wzrasta albo 

pomniejsza się przez tę wiedzę? On wierzył temu, co powiedział Poprzednik. Jak 

gwiazda, która zmienia miejsce z rozkazu Stwórcy, [przenosząc się] z jednego 

[krańca] nieba na drugi, tak on oderwał się od swego nieba, Chrzciciela, od jego 

gwiazdozbioru i przybył, [aby zajaśnieć] na swym nowym niebie: Chrystusie, w 

gwiazdozbiorze Baranka. Ta gwiazda, choć nie największa, jest najpiękniejsza i 
najczystsza w konstelacji miłości. 

Od tamtej chwili upłynęły trzy lata. Gwiazdy wielkie i małe przyłączyły się do 

Mojej konstelacji, a potem oderwały się. Niektóre upadły i umarły. Inne zostały 

zasnute przez ciężkie wyziewy. On jednak pozostał zwrócony ze swym czystym 

światłem ku swemu Biegunowi. Pozwólcie Mi patrzeć na jego światło. W 

ciemnościach Chrystusa będą dwa światła: Maryja, Jan. Nie będę jednak prawie 

ich mógł widzieć, tak wielki będzie Mój ból. Pozwólcie Mi odcisnąć w Moich 

źrenicach, jako wspomnienie czystości, te cztery tęczówki – będące kawałkami 

nieba między ich jasnymi rzęsami – aby zabrać je ze Sobą tam, gdzie nikt nie 

będzie mógł iść. Cały grzech! Wszystko na barkach Człowieka! O! Ta kropla 

czystości!... Moja Matka! Jan! I Ja!... Trzech rozbitków wynurzających się z ruiny 
ludzkości w morzu Grzechu! 

To będzie godzina, w której Ja, odrośl z rodu Dawida, wypowiem pełne jęku, 

dawne westchnienie Dawida: “Boże Mój zwróć się ku Mnie. Dlaczegoś Mnie 

opuścił? [por. Mt 27,46; Mk 15,34]  Oddaliło Mnie od Ciebie ujadanie o 

wszystkich zbrodniach, jakie wziąłem na Siebie w imieniu wszystkich... Jestem 

robakiem, nie jestem już człowiekiem, lecz hańbą u ludzi, odrzuconym przez 

lud.” I posłuchajcie Izajasza: “Poddałem Moje ciało bijącym Mnie, Moje policzki 

– rwącym Mi brodę, nie zasłoniłem Mej twarzy przed znieważającymi Mnie i 

plującymi na Mnie.” Posłuchajcie na nowo Dawida: “Mnóstwo cielców Mnie 

otoczyło, liczne byczki Mnie osaczyły. Rozwierają przede Mną swe paszcze, aby 

Mnie rozszarpać, jak lwy drapieżne i ryczące. Rozlałem się jak woda.” I Izajasz 

to uzupełnia: “Ja sam zafarbowałem Moje szaty.” O! Moje szaty, samym sobą je 

zafarbuję, nie Moim gniewem, lecz Moją boleścią i Moją miłością do was. Jak 

dwa płaskie kamienie prasy rozgniotą Mnie i wycisną Moją Krew. Nie różnię się 

od winnego grona, które się ściska, które w swym pięknie wchodzi do prasy, a 
zgniecione staje się wyciśniętą papką, pozbawioną soku i piękna. 

A o Moim sercu mówię z Dawidem: “Jak wosk staje się Moje serce, w Mojej 

piersi topnieje”. O! Serce doskonałe Syna Człowieczego, czymże teraz się 

stajesz? Podobne jest do serca, które wyczerpało się i pozbawiło sił, jakby po 

długim życiu w hulankach. Język Mój przywiera do podniebienia z powodu 

gorączki i agonii. I śmierć przybliża się w swym prochu duszącym i 
oślepiającym. 

I jeszcze nie ma litości! “Stado, sfora psów Mnie opadła i kąsają Mnie. Na Moje 

rany spadają ukąszenia, a na ukąszenia – bicze. Nic na Moim ciele nie pozostało 

bez boleści. Kości trzeszczą, wywichnięte przez haniebne rozciąganie. Nie wiem, 

gdzie oprzeć Moje ciało. Straszliwa korona jest ognistym kołem, wnikającym do 

Mojej głowy. Wiszę na Moich przeszytych rękach i stopach. Wywyższony 
ukazuję Moje ciało światu i wszyscy mogą policzyć Moje kości”...» 

«Zamilknij! Zamilknij!» – szlocha Jan. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#46
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#34
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«Nie mów już! Przyprawiasz nas o śmierć!» – błagają Jego kuzyni. 

Andrzej nie mówi, lecz wsunął głowę między kolana i cicho płacze. Szymon jest 

siny. Piotr i Jakub, syn Zebedeusza, wyglądają jak na torturach. Filip, Tomasz, 

Bartłomiej są jak trzy kamienne posągi wyrażające udrękę. 

Judasz Iskariota ma jakby przerażającą, demoniczną maskę. Wydaje się 

potępieńcem, który wreszcie pojął, co uczynił. Usta ma otwarte, jakby chciał 

wydać okrzyk wyjący w jego wnętrzu, któremu nie udaje się opuścić jego 

ściśniętego gardła. Jego oczy są powiększone, przerażone jak u szaleńca; 

policzki – ziemiste pod zasłoną jego brunatnej, zgolonej brody; włosy – w 

nieładzie, bo co jakiś czas mierzwi je dłonią. Oblewa go zimny pot i wygląda, 
jakby był bliski omdlenia. 

Mateusz – podnosząc oczy spuszczone ku ziemi, szukając pomocy w swym 

otoczeniu – dostrzega go i mówi: 

«Judaszu! Źle się czujesz?... Nauczycielu, Judasz cierpi!» 

«Ja też – odpowiada Chrystus – jednak Ja cierpię w pokoju. Stańcie się 

duchami, aby móc znieść tę godzinę. Ktoś, kto jest “ciałem”, nie może jej 

znieść, nie stając się szaleńcem... 

Dawid mówi dalej, widząc męki swego Chrystusa: “Jeszcze nie są zadowoleni, 

więc wpatrują się we Mnie i szydzą ze Mnie i dzielą między siebie Moje szaty, 

los rzucając o Moją tunikę. Ja jestem Złoczyńcą. To ich prawo.” 

O! Ziemio, spójrz na twego Chrystusa! Umiej Go rozpoznać, choć tak jest 

wyniszczony. Posłuchaj, przypomnij sobie słowa Izajasza i pojmij, dlaczego – 

wielkie dlaczego – On stał się kimś takim i człowiek mógł Go zabić, i 

doprowadzić do tego stanu Słowo Ojca. “Nie miał On wdzięku ani też blasku. 

Widzieliśmy Go. Wygląd Jego pozbawiony był piękna i nie kochaliśmy Go. 

Wzgardzony jak ostatni spośród ludzi, On, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 

zakrytą miał Swoją twarz. Wzgardzili Nim wszyscy i mieliśmy Go za nic.” To 

było piękno Odkupiciela, ta twarz Udręczonego. Lecz ty, głupia ziemio, wolałaś 

Jego pogodne oblicze! “Zaprawdę, On obarczył się naszymi boleściami. A my 

patrzyliśmy na Niego jak na trędowatego, jak na przeklętego przez Boga i 

wzgardzonego. Jego zaś, przeciwnie, zraniły nasze nikczemności. To na Niego 

spadła kara zachowana dla nas, kara, która przywraca nam pokój z Bogiem. 

Przez jego sińce zostaliśmy uzdrowieni. Byliśmy jak zabłąkane owieczki. 

Wszyscy utraciliśmy prawą drogę, a Pan na Niego zwalił winy wszystkich.” 

Niech ten lub ci – którzy sądzą, że byli użyteczni samym sobie lub Izraelowi – 

porzucą swe złudzenia. Tak samo ci, którzy myślą, że są silniejsi od Boga. 

Również ci, którzy myślą, że nie muszą odpłacić za ten grzech, bo Ja 

dobrowolnie wydaję się na śmierć. Ja wypełniam Moje święte zadanie, 

doskonale posłuszny Ojcu, lecz to nie usuwa ich [winy] posłuszeństwa 

szatanowi i nikczemności ich czynu. Tak. Twój Odkupiciel został poświęcony, bo 

chciał tego, o ziemio. “On nie otwarł ust Swoich, aby wypowiedzieć słowo 

prośby, żeby Go oszczędzono. Nie wypowiedział ani jednego słowa 

przekleństwa na Swoich zabójców. Jak owieczka, która pozwala prowadzić się 

do rzeźni, żeby ją zabito, jak baranek niemy wobec tych, którzy go strzygą.” 

“Po Swym zatrzymaniu i skazaniu został usunięty. Nie będzie miał potomstwa. 

Jest jak roślina wyrwana z ziemi żyjących. Bóg uderzył Go z powodu grzechów 

Swego ludu. Czy nikt z Jego pokolenia na tej ziemi nie będzie Go opłakiwał? Czy 
nie będzie miał syna ten, kogo wyrwano z ziemi?” 

O! Ja ci odpowiadam, o proroku twego Chrystusa. Chociaż Mój lud nie ma łez dla 

tego, który został zabity jako niewinny, będą nad nim płakać aniołowie 
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niebieskiego ludu. Chociaż jako mężczyzna nie będzie mieć syna, bo Jego 

Natura nie mogła związać się ze śmiertelnym ciałem, będzie miał licznych 

synów według rodzenia, które nie pochodzi od ciała i krwi, jak u zwierzęcia, lecz 
z rodzenia duchowego, które uczyni wiecznym Jego potomstwo. 

I jeszcze ci wyjaśniam, o świecie, który nie pojmujesz proroka, kim są bezbożni 

wysłani, by Go złożyć w grobie, i ci bogaci [skazujący Go] na śmierć. Spójrz, o 

świecie, czy jeden z tych, którzy Go zabili miał pokój i długie życie! On, Żyjący, 

szybko porzuci śmierć. Lecz jak liście, które wiatr jesienny skrywa, jeden po 

drugim, w zakamarkach bruzd, po strąceniu ich powtarzającymi się silnymi 

podmuchami, tak – jeden po drugim – zostaną wkrótce złożeni w nędznym 

grobie, jaki dla Niego przeznaczyli. Jednego zaś z nich, który żył dla złota – 

gdyby wolno było to, co nieczyste, złożyć tam, gdzie był Święty – można by 

zaraz położyć tam, gdzie będzie jeszcze wilgoć niezliczonych ran Ofiary złożonej 
na górze, [tak szybko umrze]. 

Bóg pomści Oskarżonego, w którym nie ma winy, bo nigdy nie było oszustwa w 

Jego ustach ani niegodziwości w Jego sercu. Pochłoną Go cierpienia. A kiedy już 

zostanie wyniszczony, kiedy Jego życie zostanie przecięte wynagradzającą 

ofiarą, wtedy rozpocznie się Jego chwała dla tych, którzy przyjdą w przyszłości. 

Wszystkie życzenia i święte pragnienia Boga w odniesieniu do Niego spełnią się. 

Z powodu udręk Swojej duszy ujrzy chwałę prawdziwego ludu Bożego i będzie z 

jej powodu szczęśliwy. Jego niebieska nauka, przypieczętowana Jego Krwią, 

będzie usprawiedliwieniem dla bardzo wielu, którzy są pośród najlepszych. On 

weźmie na Siebie niegodziwości grzeszników. Dlatego On, ten Król nieznany, 

którego wyśmiali przewrotni, a najlepsi nie zrozumieli, będzie miał, o ziemio, 

wielką liczbę [poddanych]. Podzieli ze Swoimi szaty zwyciężonych. Podzieli 
szaty mocnych, jedyny Sędzia trzech królestw i Królestwa. 

Na wszystko zasłużył, On bowiem wszystko dał. Wszystko zostanie Mu 

przekazane, bo wydał Swe życie na śmierć i zaliczono Go do złoczyńców, Jego – 

bez grzechu. Nie było w nim innego „grzechu‟ niż doskonała miłość i 

nieskończona dobroć. Te dwa „grzechy‟, których świat nie wybacza – miłość i 

dobroć – skłoniły Go do tego, by wziąć na Siebie grzechy wielu, całego świata, i 

do modlitwy za grzeszników. Za wszystkich grzeszników. Nawet za tych, z 
powodu których został wydany na śmierć. 

Skończyłem. Nie ma nic więcej do powiedzenia. Wszystko, co chciałem, 

powiedziałem o mesjańskich proroctwach. Od Mojego narodzenia do Mojej 

śmierci wszystko ukazałem wam w świetle, abyście Mnie poznali i nie mieli 

wątpliwości. I nie miejcie wytłumaczeń dla swego grzechu. 

Teraz módlmy się razem. To ostatni wieczór, kiedy możemy się tak modlić – 

wszyscy połączeni jak [owoce] zawarte w [jednym] winnym gronie. Chodźcie. 

Módlmy się: “Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, niech się święci Imię Twoje. 

Niech przyjdzie Królestwo Twoje. Niech będzie spełniana wola Twoja na ziemi 

tak, jak jest w Niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daruj nam 

nasze długi, jak my je darujemy naszym dłużnikom. Nie wódź nas na 
pokuszenie, ale nas wybaw od zła. Amen.” 

“Święć się Imię Twoje”. Ojcze, Ja je uświęciłem. Zmiłuj się nad Twoim 

Nasieniem. 

“Przyjdź Królestwo Twoje.” Umieram, aby je ustanowić. Zmiłuj się nade Mną. 

“Niech Twoja Wola będzie spełniana.” Przyjdź z pomocą Mojej słabości, Ty, 

który stworzyłeś ciało ludzkie i przyoblekłeś nim Twoje Słowo, abym na tym 

świecie był Ci posłuszny, tak jak zawsze byłem Ci posłuszny w Niebie. Zmiłuj się 
nad Synem Człowieczym.  
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“Daj nam Chleba...” Dla duszy chleba. Chleba nie z tej ziemi. Nie dla Siebie o 

niego proszę. Potrzebuję tylko Twego umocnienia duchowego. Ale dla nich, Ja, 

Żebrak, wyciągam do Ciebie rękę. Wkrótce będzie przebita i przybita i nie będzie 

mogła wykonywać gestu miłości. Ale teraz jeszcze potrafi. Ojcze, pozwól Mi dać 

im Chleb, żeby codziennie umacniał słabość biednych synów Adama. Oni są 

słabi, o, Ojcze, są mali, bo nie mają Chleba, który jest mocą, anielskiego Chleba, 
który prowadzi do uduchowienia człowieka i do przebóstwienia w Nas.  

“Daruj nam nasze długi...”» 

Jezus, który mówił stojąc i błagał z rozwartymi ramionami, teraz klęka i wznosi 

ręce i twarz ku Niebu. Oblicze pobielałe od mocy błagania i od pocałunku 
księżyca, oblicze porysowane niemymi łzami.  

«Synowi Swojemu wybacz, o, Ojcze, jeśli w czym Tobie uchybił. Wobec Twojej 

Doskonałości mogę okazać się niedoskonały, Ja, Twój Chrystus, którego ciało 

obciąża. Wobec ludzi... nie. Mój rozum jasno zapewnia Mnie, że zrobiłem dla 

nich wszystko. Ale Ty wybacz Twojemu Jezusowi... Ja także przebaczam. Abyś 

Ty Mi przebaczył, Ja wybaczam. Ileż muszę wybaczyć! Ile!... Jednak 

przebaczam. Tym tutaj obecnym, uczniom nieobecnym, ludziom o głuchych 

sercach, nieprzyjaciołom, szydercom, zdrajcom, zabójcom, bogobójcom... Tak, 

przebaczyłem całej Ludzkości. Ze względu na Mnie, o, Ojcze, uznaj za darowany 

każdy dług człowieka wobec Człowieka. Umieram, aby dać wszystkim Twoje 

Królestwo, i nie chcę, aby był poczytany za [powód do] potępienia grzech 

przeciwko wcielonej Miłości... Nie? Mówisz: nie? To jest Mój ból. To nie wlewa 

Mi w serce pierwszy łyk straszliwego kielicha. Ale, Tobie, Ojcze, któremu 
zawsze byłem posłuszny, mówię: “Niech będzie tak, jak Ty chcesz”. 

“Nie wódź nas na pokuszenie”. O, jeśli chcesz, możesz oddalić demona! To on 

jest pokusą, która pobudza ciało, umysł, serce. To on jest Zwodzicielem. Oddal 

go, Ojcze! [Daj] pomoc Swego archanioła! Niech ucieknie ten, który – od 

narodzenia aż do śmierci – nas osacza... O, Ojcze Święty, zmiłuj się nad Swoimi 

dziećmi! 

“Zbaw nas, zbaw nas od złego!” Ty to potrafisz. My tu płaczemy... Tak piękne 

jest Niebo, a my boimy się je utracić. Mówisz: “Mój Święty nie może go utracić”. 

Ale Ja chcę, żebyś Ty widział we Mnie Człowieka, Pierworodnego spośród ludzi. 
Jestem ich Bratem. Modlę się za nich i z nimi, Ojcze, zmiłuj się! O, zmiłuj się!...» 

Jezus pochyla się aż do ziemi. Potem wstaje: 

«Chodźmy. Pożegnajmy się w ten wieczór. Jutro wieczorem nie będziemy już 

mieć tej możliwości. Będziemy zbyt poruszeni, a nie ma miłości, gdzie jest 

wzburzenie. Dajmy sobie pocałunek pokoju. Jutro... jutro każdy będzie należał 

do siebie... Dziś wieczorem możemy być jeszcze dla wszystkich i wszyscy dla 
każdego.» 

Całuje ich po kolei, zaczynając od Piotra. Potem jest Mateusz, Szymon, Tomasz, 

Filip, Bartłomiej, Iskariota, dwaj kuzyni [Juda i Jakub], Jakub, syn Zebedeusza, 
Andrzej i w końcu Jan, na którym Jezus wspiera się, gdy wychodzą z Getsemani. 
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17. CZWARTEK PRZED PASCHĄ. DZIEŃ 

Napisane 3 kwietnia 1947. A, 11346-11377 

[por. Mt 26,17-19; Mk 14,12-16; Łk 22,7-13] Nowy ranek. Tak pogodny! Tak 

radosny! Nie ma już nawet nielicznych chmur, które wczoraj błąkały się 

gdzieniegdzie po kobalcie nieba. Nie ma już ciężkiego upału, który wczoraj był 

tak przytłaczający. Lekki wietrzyk dmie w twarze. Jest w nim coś z zapachu 

kwiatów, siana, czystego powietrza. Lekko porusza listkami oliwek. Można by 

rzec, że chce, aby podziwiano srebrzysty kolor małych, lancetowatych listków i 

rozsiać kwiatki drobne, śnieżnobiałe, wonne pod stopy Chrystusa, na Jego jasną 

głowę, pocałować Go, przynieść ochłodę – bo w każdym delikatnym kielichu jest 

kropelka rosy – pocałować i orzeźwić, a potem umrzeć, nim ujrzy zbliżającą się 

potworność. I trawy na stokach pochylają się, by poruszać dzwonkami, 

koronami, palmetami tysięcy kwiatów. Gwiazdy o złotych sercach, wielkie dzikie 

stokrotki wyciągają łodygi jakby po to, by pocałować rękę, która zostanie 

przebita. I zwykłe stokrotki, i kwiaty rumianku całują wspaniałomyślne stopy, 

które nie ustaną w marszu dla dobra ludzi aż do chwili, gdy zostaną 

przygwożdżone, aby dać jeszcze większe dobro. Dzikie róże rozlewają swój 

zapach, a głóg, pozbawiony już kwiatów, porusza swymi koronkowymi listkami. 

Wydaje się mówić: “nie, nie!”, tym, którzy posłużą się nim, aby dręczyć 

Odkupiciela. “Nie” – mówią trzciny Cedronu. I one nie chcą uderzać, ich wola 

maleńkich rzeczy nie chce zadawać cierpienia Panu. I być może kamienie na 

stoku radują się, że są poza miastem, na wzgórzu oliwnym, bo dzięki temu nie 

będą ranić Męczennika. I płaczą wątłe różowe powoje, które Jezus tak kochał, i 

baldachogromy śnieżnych akacji, podobne do gromady motyli siedzących na 

łodydze. Być może myślą: “Nie ujrzymy Go już więcej”. I niezapominajki, 

delikatne i czyste, pozwalają spaść swym płatkom, dotykając purpurowej szaty, 

którą Jezus przywdział na nowo. Śmierć musi być piękna, gdy wywołuje ją 

dotyk Jezusa. Wszystkie kwiaty [są szczęśliwe], nawet zagubiona konwalia, 

która upadła tam może przypadkowo i zakorzeniła się pomiędzy wystającymi 

korzeniami oliwki, jest radosna, że została zauważona i zerwana przez 

Tomasza, który ofiarowuje ją Panu... I szczęśliwe są tysiące ptaków w 

gałęziach, że mogą Go pozdrawiać radosnymi śpiewami. O, ptaki, które Jezus 

zawsze tak kochał, nie bluźnią Mu! Małe stado owieczek też wydaje się chcieć 

Go pozdrowić, choć [zwierzęta] płaczą, pozbawione potomstwa sprzedanego na 

paschalne ofiary. Ich beczenie jest jękiem matek, przeszywającym powietrze, 

wzywającym swe dzieci, które już nie powrócą. Ocierają się o Jezusa, patrząc 
na Niego łagodnym spojrzeniem. 

Widok owiec przypomina apostołom o obrzędzie Paschy. Pytają więc Jezusa, 

kiedy są już niemal w Getsemani: 

«Gdzie spożyjemy Paschę? Jakie miejsce wybierasz? Powiedz, a pójdziemy 

wszystko przygotować.» 

Judasz z Kariotu [odzywa się]: 

«Daj mi polecenia, a pójdę.» 

«Piotrze, Janie, słuchajcie Mnie» [– mówi Jezus.] 

Dwaj, którzy byli nieco z przodu, podchodzą do wołającego ich Jezusa.  

«Idźcie przed nami i wejdźcie do miasta przez Bramę Gnojną. Gdy tylko 

wejdziecie, napotkacie męża idącego od En-Rogel z dzbanem tej dobrej wody. 

Idźcie za Nim, aż wejdzie do domu. Powiecie człowiekowi, który się tam 

znajduje: “Nauczyciel pyta: „Gdzie jest izba, w której mogę spożyć Paschę z 

Moimi uczniami?‟.” On wskaże wam wielki, przygotowany wieczernik. Tam 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#17
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#12
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#7
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zróbcie wszystko, co trzeba. Idźcie szybko i potem dołączcie do nas w 

Świątyni.» 

Obydwaj odchodzą w pośpiechu. Jezus, przeciwnie, idzie powoli. Poranek jest 

jeszcze dość chłodny i na drogach prowadzących do miasta znajduje się 

zaledwie kilku pielgrzymów. Przechodzą przez Cedron małym mostem, 

znajdującym się przed Getsemani. Wchodzą do miasta. Bramy – być może z 

powodu odwołania rozkazu Piłata, uspokojonego brakiem dysput wokół Jezusa 

– nie są już strzeżone przez legionistów. W istocie panuje wszędzie wielki 
spokój. 

O, nie można powiedzieć, iż żydzi nie potrafią się opanować! Nikt nie dokuczał 

Nauczycielowi ani Jego uczniom. Okazywano [pozorny] szacunek, dobre 

maniery. Choć bez serdeczności jednak zawsze Go pozdrawiano, nawet jeśli 

kłaniającymi się byli najbardziej nienawidzący Go z Sanhedrynu. Niezrównana 

powściągliwość towarzyszyła nawet wczorajszej, ostrej oskarżycielskiej 

przemowie. Akurat teraz zdąża do domu Kajfasza – znajdującego się niedaleko 

tej bramy – liczna grupa faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Są pochyleni, okryci 

obszernymi płaszczami, kłaniają się. Pomiędzy nimi jest syn Annasza i Elchiasz 

oraz Doras i Sadok. Powiewają szaty, frędzle i bardzo szerokie nakrycia głowy. 

Jezus odpowiada na pozdrowienie i przechodzi, królewski w Swej szacie z 

czerwonej wełny i w płaszczu w ciemniejszym kolorze, w nakryciu głowy, które 

Syntika wykonała ręcznie. Słońce sprawia, że Jego jasnomiedziane włosy 

wyglądają jak złota korona i zasłona opadająca z błyskiem aż na ramiona. Karki 
prostują się po Jego przejściu, a ukazują się oblicza wściekłych hien.  

Judasz z Kariotu – który nie przestawał rozglądać się wokół siebie, ze swym 

obliczem zdrajcy – pod pretekstem zawiązywania sandała zatrzymuje się na 

skraju drogi. Widzę dobrze, że daje znak tym ludziom, którzy Go oczekiwali... 

Pozwala oddalić się grupie Jezusa i uczniów. Wciąż jest zajęty sprzączką, aby 
zachować pozory. Potem, szybko przechodząc obok nich, szepcze: 

«Przy Pięknej, około seksty. Jeden z was.» I biegnie szybko, aby dołączyć do 

towarzyszy. Śmiały, bezczelnie zuchwały!... 

Wchodzą do Świątyni. Jest jeszcze niewielu Hebrajczyków, lecz wielu pogan. 

Jezus idzie uwielbić Pana. Następnie wraca z powrotem i wydaje polecenie 

Szymonowi i Bartłomiejowi, aby kupili baranka, wziąwszy pieniądze od Judasza 
z Kariotu. 

«Ależ ja sam mógłbym to uczynić!» – mówi Judasz. 

«Ty będziesz miał coś innego do zrobienia. Wiesz o tym. Jest ta wdowa, której 

trzeba zanieść jałmużnę od Marii, siostry Łazarza, i powiedzieć, żeby po 

świętach przyszła do Betanii, do Łazarza. Czy wiesz, gdzie ona jest? Czy dobrze 
zrozumiałeś?» 

«Wiem, wiem! Zachariasz, który zna ją dobrze, wskazał mi miejsce. – I dodaje: 

– Jestem bardzo zadowolony, że tam pójdę, bardziej niż gdybym kupował 
baranka. Kiedy tam pójdę?» 

«Później. Nie zatrzymam się tu długo. Dziś będę odpoczywał, bo muszę być 

silny w ten wieczór i podczas nocnej modlitwy» [– mówi do Judasza Jezus.] 

«To dobrze» [– odpowiada Mu Judasz.] 

Tu zastanawiam się: dlaczego Jezus – który zachowywał milczenie o Swoich 

zamiarach w czasie poprzednich dni, aby nie podawać Judaszowi szczegółów – 

teraz mówi, ujawnia, co będzie czynił nocą? Czyżby Męka już się rozpoczęła 
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osłabiając przezorność? A może przenikliwość Jezusa tak wzrosła, że czyta On 

w Księgach niebieskich o “tej nocy” i dlatego trzeba dać to poznać temu, który 

czeka, aby Go wydać Jego wrogom? Albo też Jezus zawsze wiedział, że to ta 

noc, w której ma się rozpocząć Jego Ofiara? Nie umiem udzielić sobie 

odpowiedzi. Jezus też mi nie odpowiada. Pozostaję więc z moimi “dlaczego?”, a 

w tym czasie widzę, jak Jezus uzdrawia ostatnich chorych. Ostatnich... Jutro, za 

kilka godzin, już nie będzie mógł... Ziemia zostanie pozbawiona potężnego 

Uzdrowiciela ciał. Jednakże Ofiara na Swej szubienicy rozpocznie nieprzerwany 

ciąg, trwający od dwudziestu wieków, uzdrowień duchowych.  

Dziś więcej kontempluję, niż opisuję. Mój Pan rozjaśnia moje duchowe widzenie 

ostatnich dni wolności Chrystusa i tego, co dzieje się przez wieki... Dziś bardziej 

kontempluję uczucia, myśli Nauczyciela niż otaczające Go wydarzenia. Już 
rozumiem, zaniepokojona, Jego udrękę w Getsemani... 

[por. Łk 19,47n;  J 12,20-50] 

Jezus jest jak zwykle ściśnięty przez wzrastający tłum. Obecnie w większości 

tworzą go Hebrajczycy. Zapominają pośpieszyć ku miejscu, gdzie składa się 

ofiary z baranków, a podchodzą do Jezusa, Baranka Bożego, który wkrótce 

będzie ofiarowany. I [tłum] prosi jeszcze, i chce jeszcze wyjaśnień. Wielu 

żydów przybyło z Diaspory. Usłyszeli o Chrystusie, galilejskim Proroku, o 

Rabbim z Nazaretu. Są ciekawi, pragną usłyszeć, jak przemawia, i pozbyć się 

wszelkiej możliwej wątpliwości. I torują sobie przejście, prosząc usilnie tych z 
Palestyny: 

«Wy zawsze Go macie. Wy wiecie, kim On jest. Macie Jego słowo, kiedy chcecie. 

My przybyliśmy z daleka i zaraz odejdziemy, po wypełnieniu nakazu. Pozwólcie 
nam podejść do Niego!» 

Tłum z trudnością się rozstępuje, robiąc im przejście. Zaciekawieni podchodzą 

do Jezusa i przyglądają Mu się. Rozmawiają ze sobą w grupach. Jezus także ich 

obserwuje. Cały czas słucha grupy przybyłej z Perei. Ofiarowali Mu pieniądze 

dla Jego ubogich, jak wielu to czyni. Jezus, jak zwykle, przekazuje je Judaszowi, 
żegna [przybyszów z Perei] i zaczyna mówić. 

«Wielu obecnych tutaj – zjednoczonych przez religię, a przybyłych z różnych 

stron – dopytuje się: “Kim jest ten, którego nazywają Nazarejczykiem”? Ich 
nadzieje mieszają się z wątpliwościami. 

Posłuchajcie. Powiedziano o Mnie: “Pączek wyrośnie z pnia Jessego, kwiat 

pojawi się na tym korzeniu i spocznie na nim Duch Pana. Nie będzie sądził 

według tego, co widać, nie potępi według pogłosek dochodzących do uszu, lecz 

osądzi ubogich sprawiedliwie i weźmie w obronę pokornych. Pączek z korzenia 

Jessego, umieszczony jak znak pośród narodów, będzie wzywany przez ludy i 

chwała otoczy Jego grób. Po wzniesieniu sztandaru dla narodów zgromadzi 

wygnańców z Izraela, rozproszone ludy Judy, zgromadzi ich z czterech stron 
ziemi.”  

I jest o Mnie powiedziane: “Oto Pan Bóg przychodzi z mocą, Jego ramię odniesie 

tryumf. Niesie Swą nagrodę i ma Swe dzieło przed oczyma. Jak pasterz będzie 
pasł Swoją trzodę.”  

[por. Mt 12,18n]  Jest też powiedziane o Mnie: “Oto Mój Sługa, z którym Ja 

będę, w którym ma upodobanie Moja Dusza. W Nim rozlałem Ducha Mojego. On 

wprowadzi sprawiedliwość pomiędzy narodami. Nie będzie głosu podnosił ani 

nie złamie nadłamanej trzciny, nie zgasi dymiącego jeszcze knota. On według 

prawdy wprowadzi sprawiedliwość. Nie będąc smutnym ani gwałtownym, 

ustanowi na ziemi sprawiedliwość i wyspy będą oczekiwać Jego prawa.” Jest o 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-19.htm#47
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-12.htm#20
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-12.htm#18
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Mnie i to powiedziane: “Ja, Pan, słusznie Cię powołałem, ująłem Cię za rękę, 

zachowałem. Uczyniłem Cię przymierzem dla ludu i światłem dla narodów, aby 

otworzyć oczy niewidomym i wypuścić z więzienia więźniów; z więzienia – tych, 
którzy mieszkają w ciemnościach.”  

Powiedziano o Mnie: “Duch Pana nade Mną, bo Pan Mnie namaścił, abym głosił 

Dobrą Nowinę tym, którzy są łagodni; abym uzdrowił tych, co mają serca 

złamane; abym ogłosił wolność niewolnikom, uwolnienie więźniom, obwieścił 

rok łaski od Pana”.  

Jest o Mnie powiedziane: “On jest Silny. Paść będzie stado mocą Pana, w 

majestacie imienia Pana, Boga swego. Nawrócą się do Niego, bo odtąd będzie 

uwielbiony aż po najdalsze krańce świata.” Do Mnie odnoszą się słowa: “Oto Ja 

sam będę szukał Moich owiec. Pójdę na poszukiwanie zabłąkanych, 

przyprowadzę te, które zostały rozproszone, opatrzę te, które mają złamania, 

pokrzepię słabe, będę miał pieczę nad tłustymi i mocnymi. Będę je pasł ze 
sprawiedliwością.”  

Jest powiedziane: “On jest Księciem Pokoju i On będzie Pokojem.” Powiedziano: 

“Oto twój Król idzie, Sprawiedliwy, Pan. Jest ubogi – jedzie na osiołku. Pokój 
ogłosi narodom. Jego panowanie będzie od morza aż po krańce ziemi.”  

Powiedziano: “Ustalono siedemdziesiąt tygodni dla ludu twego, dla twego 

miasta świętego, aby zniesiono sprzeniewierzanie się, aby położono kres 

grzechowi, aby wymazana została niegodziwość, aby przyszła wieczna 

sprawiedliwość, aby spełniły się wizje i proroctwa i aby został namaszczony 

Święty Świętych. Po siedmiu i sześćdziesięciu dwóch tygodniach nadejdzie 

Chrystus. Po sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zgładzony. Po tygodniu 

potwierdzi testament, lecz w ciągu tygodnia zabraknie całopaleń i ofiar i w 

Świątyni będzie ohyda spustoszenia i potrwa aż do końca wieków.”. 

Czyż więc nie będzie już więcej całopaleń w tych dniach? Czy na ołtarzu nie 

będzie ofiar? Będzie wielka Ofiara. Oto, co widzi prorok: “Kim jest ten, który 

przybywa w szatach szkarłatnych? Piękny w Swym odzieniu kroczy z wielką 

Swą mocą”. A w jaki sposób ten Ubogi zafarbował Swe szaty na kolor purpury? 

Oto co mówi prorok: “Poddałem Moje ciało bijącym Mnie, Moje policzki temu, 

kto wyrywa Mi brodę, nie zasłoniłem Mojej twarzy przed zniewagami. Straciłem 

Moje piękno i Moją wspaniałość i ludzie już Mnie nie kochali. Ludzie Mnie 

zlekceważyli, uznali za ostatniego! Mąż boleści! Oblicze Moje zostanie zasłonięte 

i wzgardzone i będą patrzeć na Mnie jak na trędowatego, a przecież za 

wszystkich zostanę okryty ranami i wydany na śmierć.” Oto Ofiara. Nie lękaj się, 

o Izraelu! Nie lękaj się! Nie zabraknie Baranka Paschalnego! Nie bój się, o 

ziemio! Nie bój się! “Oto twój Zbawca. Jak owieczka będzie On zaprowadzony 

do rzeźni, bo tego chciał i nie otwarł Swych ust, aby przekląć tych, którzy Go 

zabijają. Po Swym potępieniu zostanie podniesiony i wyniszczony cierpieniami, 

członki będzie miał wywichnięte, kości Swe obnażone, Jego stopy i ręce zostaną 

przebite. Jednak po utrapieniu – przez które usprawiedliwi On wielu – wielu 

posiądzie, bo po wydaniu Swego życia na śmierć za zbawienie świata, podniesie 

się i będzie panował nad ziemią.” “Napoi ludy wodami, które widział Ezechiel, 

wypływającymi z prawdziwej Świątyni, a gdy ona się zwali, podniesisie się Swą 

własną siłą. [Napoi] winem, którym także zabarwiły się purpurą białe szaty 
Baranka bez skazy; [nakarmi] Chlebem, który zstąpił z Nieba”. 

Spragnieni, przyjdźcie do wód! Głodni, syćcie się! Wyczerpani i wy, chorzy, 

pijcie Moje wino! Przyjdźcie, wy, którzy nie macie pieniędzy, wy, którzy nie 

macie zdrowia, przyjdźcie! Także wy, którzy jesteście w ciemnościach! I wy, 

którzy jesteście umarli, przyjdźcie! Ja jestem Bogactwem i Zbawieniem. Ja 

jestem Światłością i Życiem. Przyjdźcie wy, którzy szukacie Drogi! Przyjdźcie 
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wy, którzy szukacie Prawdy! Ja jestem Drogą i Prawdą! Nie lękajcie się, że nie 

możecie spożyć Baranka, bo brak jest ofiar naprawdę świętych w tej 

zbezczeszczonej Świątyni. Wszyscy będziecie spożywać Baranka Bożego, który 

przyszedł, aby zgładzić grzechy świata, jak powiedział to o Mnie ostatni z 

proroków Mojego ludu. Tego ludu, który pytam: Ludu Mój, cóż ci uczyniłem? W 

czym cię zasmuciłem? Cóż mogłem ci dać więcej niż to, co ci dałem? Pouczyłem 

rozumy, uzdrowiłem twych chorych, napełniłem dobrami twych biednych, 

nasyciłem tłumy, ukochałem cię w twoich dzieciach, przebaczyłem, modliłem się 

za ciebie. Umiłowałem cię aż do złożenia Ofiary. A ty, cóż przygotowujesz 

twemu Panu? Jedna godzina, ostatnia, jest ci dana, o ludu Mój, o Mojmiasto, 
królewskie i święte. Powróć w tej godzinie do twego Boga!» 

«Prawdziwe słowa wyrzekł!» 

«Tak jest, jak powiedziano! I On naprawdę czyni to, co zostało powiedziane!» 

«Jak pasterz o wszystkich się troszczył!» 

«Przyszedł wprowadzić nas na prawdziwą drogę, uzdrowić nam dusze i ciała, 

oświecić nas, jakbyśmy byli owieczkami rozproszonymi, chorymi, we mgle.» 

«Zaprawdę wszystkie ludy przychodzą do Niego. Spójrzcie na tych pogan, w 

jakim są zachwycie!» 

«On ogłosił pokój.» 

«On okazywał miłość.» 

«Nie rozumiem tego, co mówi o ofierze. Mówi tak, jakby Go miano zabić.» 

«Tak jest, jeśli to On jest Mężem, którego widzieli prorocy – Zbawicielem.» 

«I mówi tak, jakby cały lud miał Go maltretować. To nigdy się nie stanie. Lud, 

my – kochamy Go.» 

«To nasz przyjaciel. Będziemy Go bronić.» 

«On jest Galilejczykiem i my, z Galilei, życie oddamy za Niego.» 

«Pochodzi z rodu Dawida i my, z Judei, podniesiemy rękę jedynie po to, by Go 

obronić.» 

«A my, których On tak umiłował, jak i was miłował, my z Auranitis, z Perei, 

Dekapolu, czy możemy Go zapomnieć? Wszyscy, wszyscy będziemy Go bronić.» 

Tak się rozmawia w bardzo wielkim już tłumie. Kruchości ludzkich zamierzeń! 

Według pozycji słońca osądzam, że musi być chyba dziewiąta rano. Za 

dwadzieścia cztery godziny ci ludzie będą od wielu godzin [zgromadzeni] wokół 

Męczennika, aby Go dręczyć nienawiścią i ciosami i krzycząc domagać się Jego 

śmierci. Pomiędzy tysiącami osób śpieszących ze wszystkich zakątków 

Palestyny i z dalszych stron – pośród tych, którzy otrzymali światło, zdrowie, 

mądrość i przebaczenie od Chrystusa – niewielu, bardzo niewielu, zbyt mało 

będzie takich, którzy gotowi będą wyrwać Go Jego wrogom i przeszkodzić im. 

Zbyt mała to liczba w porównaniu z liczebnością atakujących. Nie będą nawet 

potrafili Go pokrzepić, dowodząc Mu miłości – idąc za Nim z przyjaznym 

obliczem. 

Pochwały, oznaki sympatii, pełne podziwu komentarze rozchodzą się po 

obszernym dziedzińcu jak fale, które z morza w przypływie podążają daleko, by 

zamrzeć na brzegu.  
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Uczeni w Piśmie, faryzeusze, żydzi usiłują przeciwdziałać entuzjazmowi ludu a 

także jego wrzeniu przeciw nieprzyjaciołom Chrystusa. Mówią więc: 

«On majaczy. Jego zmęczenie jest tak wielkie, że doprowadza Go do mówienia 

od rzeczy. Widzi prześladowania tam, gdzie jest szacunek. W Jego słowach są 

strumienie Jego zwykłej mądrości, lecz pomieszane ze zdaniami bredni. Nikt nie 
chce Go skrzywdzić. My pojęliśmy, zrozumieliśmy, kim On jest...» 

Ludzie jednak nie są pewni podobnej przemiany nastawień. Ktoś nawet buntuje 

się, mówiąc: 

«On uzdrowił mojego niedorozwiniętego syna. Ja wiem, co to szaleństwo. Nie 

tak mówi ktoś, kto jest obłąkany!» 

A inny: 

«Pozwól im mówić. To są ije, które lękają się, że kij ludu spadnie im na plecy. 

Śpiewają, aby nas zmylić, słodki śpiew słowika, lecz – jeśli się mu przysłuchasz 

– jest w nim syczenie węża.» 

A jeszcze inny mówi: 

«Czujki ludu Chrystusa, miejcie się na baczności! Kiedy wróg głaszcze, ma 

sztylet ukryty w rękawie, a rękę wyciąga po to, żeby uderzyć. Oczy otwarte i 
serce gotowe! Szakale nie mogą się stać uległymi jagniętami.» 

«Dobrze mówisz: sowa wabi i urzeka naiwne ptaszki znieruchomieniem swego 

ciała i obłudnym spokojem pozdrowienia. Śmieje się i zachęca krzykiem, lecz 

już jest gotowa pożreć.» 

I tak jest w różnych grupach. 

Są też poganie – ci poganie, którzy coraz liczniej i coraz bardziej wytrwale 

słuchają Nauczyciela w tych dniach świątecznych. Stoją wciąż na obrzeżach 

tłumu, zajmującego pierwsze miejsca przy Nauczycielu. Izolowanie się 

hebrajsko-palestyńskie jest tak silne, że stale są odtrącani. Pragną jednak 

podejść do Jezusa i rozmawiać z Nim. Liczna grupa zauważa Filipa, którego tłum 
zepchnął na bok. Podchodzą do niego, mówiąc mu: 

«Panie, chcielibyśmy ujrzeć z bliska Jezusa, twego Nauczyciela, i chociaż raz z 

Nim rozmawiać.» 

Filip staje na palcach, aby zerknąć, czy dojrzy jakiegoś apostoła stojącego w 

pobliżu Pana. Zauważa Andrzeja i woła do niego: 

«Są tutaj poganie, którzy chcieliby pozdrowić Nauczyciela. Zapytaj Go, czy 

zechce ich przyjąć.» 

Andrzej, którego dzieli kilkaka metrów od Jezusa, ściśnięty w tłumie, toruje 

sobie przejście bez większych ceregieli, hojnie rozdzielając kuksańce i krzycząc: 

«Zróbcie miejsce! Zróbcie miejsce, mówię! Muszę dojść do Nauczyciela.» 

Dociera do Niego i przekazuje mu pragnienie pogan. 

«Zaprowadź ich do tamtego rogu. Przyjdę do nich.» 

Jezus usiłuje przejść pomiędzy ludźmi. Piotr i Jan, który z nim powrócił, Juda 

Tadeusz, Jakub, syn Zebedeusza, próbują zrobić Mu przejście. Także Tomasz 
opuszcza grupę krewnych odnalezionych w tłumie, aby pomóc towarzyszom. 
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Jezus właśnie dochodzi [do wyznaczonego miejsca] i poganie już Go 

pozdrawiają. 

«Pokój wam. Czego chcecie ode Mnie?» 

«Ujrzeć Cię. Mówić z Tobą. Twoje słowa nas poruszyły. Od dawna chcieliśmy z 

Tobą rozmawiać, aby Ci powiedzieć, że Twoje słowa nas uderzają, lecz 

czekaliśmy z uczynieniem tego na sprzyjającą chwilę. Dziś... Mówisz o śmierci... 

Boimy się, że nie będziemy już mogli z Tobą rozmawiać, jeśli nie skorzystamy z 

tej godziny. Czy jednak jest to możliwe, że Hebrajczycy zabiją swego 

najlepszego syna? My jesteśmy poganami i Twoja ręka nie czyniła dla nas 

dobra. Nie znaliśmy Twoich słów. Słyszeliśmy, że coś mówiono o Tobie, lecz 

nigdy Cię nie widzieliśmy ani nie przyszliśmy do Ciebie. A jednak, widzisz! 
Oddajemy Ci cześć. A wraz z nami cały świat Cię czci.» 

«Tak. Przyszła godzina, w której Syn Człowieczy ma być otoczony chwałą przez 

ludzi i przez duchy.»  

Teraz ludzie na nowo otaczają Jezusa, z tą jednak różnicą, iż poganie znajdują się w 

pierwszym rzędzie, a inni – z tyłu. 

«Skoro jest to godzina otoczenia Ciebie chwałą, nie umrzesz, jak mówisz lub jak 

zrozumieliśmy. Taka śmierć nie jest przecież otoczeniem chwałą. Jak 

zjednoczysz świat pod Twoim berłem, jeśli umrzesz, zanim to uczynisz? Jeśli 

Twoje ramię znieruchomieje w śmierci, jakże będziesz mógł odnieść zwycięstwo 
i zgromadzić ludy?» 

«Umierając, daję życie. Umierając, buduję. Umierając, tworzę nowy Lud. To w 

ofierze jest zwycięstwo. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy 

wrzucone do ziemi nie umrze, pozostanie bezowocne. Jeśli natomiast umrze, 

przynosi wielki owoc. Kto miłuje swoje życie, straci je. Kto ma w nienawiści 

swoje życie na tym świecie, ocali je dla życia wiecznego. Ja muszę umrzeć, aby 

dać wieczne życie wszystkim tym, którzy idą za Mną, aby służyć Prawdzie. Kto 

chce Mi służyć, niech przyjdzie. Nie jest ograniczone miejsce w Moim królestwie 

do tego lub tamtego narodu. Kto chce Mi służyć, niech przyjdzie i niech idzie za 

Mną, a gdzie Ja jestem, będzie także Mój sługa. A kto Mi służy, tego uczci Ojciec 

Mój, Jedyny, Prawdziwy Bóg, Pan Nieba i ziemi, Stwórca wszystkiego, co 

istnieje, Myśl, Słowo, Miłość, Życie, Droga, Prawda: Ojciec, Syn, Duch Święty – 

Jeden będący Trójcą, Trójca będąca Jednym, Jedynym Prawdziwym Bogiem. 

Teraz jednak Moja dusza doznaje lęku. I co powiem? Powiem może: “Ojcze, 

wybaw Mnie od tej godziny?”. Nie. Przyszedłem przecież w tym celu, aby dojść 

do tej godziny. Powiem więc: “Ojcze, uwielbij Imię Twoje!”» 

Jezus rozpościera ramiona w formie krzyża. Jest to krzyż purpurowy na tle bieli 

marmurów portyku. Podnosi oblicze, składając Siebie w ofierze, modląc się, 

wznosząc duszę do Ojca. 

A oto głos, mocniejszy niż grzmot, niematerialny – w tym znaczeniu, iż nie 

przypomina on żadnego ludzkiego głosu, lecz jest dobrze słyszalny dla każdego 

ucha – wypełnia pogodne niebo wspaniałego kwietniowego dnia i wibruje, 

potężniejszy niż akord gigantycznych organów, ogłaszając bardzo pięknym 
tonem:  

«I uwielbiłem, i znowu uwielbię.» 

Ludzie przestraszyli się. Ten potężny głos – który sprawił, iż zadrżała ziemia i 

to, co na niej się znajduje, ten tajemniczy głos, różny od każdego innego, 

pochodzący z nieznanego źródła, ten głos wypełnił całą przestrzeń, od północy 
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na południe, od wschodu po zachód – przeraził Hebrajczyków i zaskoczył pogan. 

Pierwsi, na ile mogą, rzucają się na ziemię, szepcząc w przerażeniu: 

«Teraz pomrzemy! Usłyszeliśmy głos z Nieba. Anioł do Niego przemówił!» 

I bijąc się w piersi, oczekują śmierci. Drudzy krzyczą: 

«Grzmot! Huk! Uciekajmy! Ziemia zahuczała! Poruszyła się!» 

Nie można jednak uciec z tego ścisku, ciągle wzrastającego, tym bardziej że 

ludzie, którzy byli jeszcze poza murami Świątyni, biegną do jej wnętrza wołając: 

«Litości dla nas! Biegnijmy! Tutaj jest miejsce święte. Nie obsunie się góra, na 

której znajduje się ołtarz Boga!» 

Każdy więc pozostaje na swoim miejscu, zablokowany przez tłum i przerażenie. 

Na tarasy Świątyni wbiegają kapłani, uczeni w Piśmie, faryzeusze, którzy byli 

rozproszeni w jej labiryntach, a także lewici i dowódcy straży świątynnej. Są 

wzburzeni, zaskoczeni. Nikt z nich nie schodzi jednak do ludzi, prócz Gamaliela i 

jego syna. Jezus widzi go przechodzącego, całego w bieli swej lnianej szaty, 

która jest tak biała, że aż błyszczy w promieniach dotykającego go słońca. Jezus 

spogląda na Gamaliela, a podniesionym głosem mówi tak, jakby zwracał się do 
wszystkich: 

«Głos ten rozległ się z Nieba nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.» 

Gamaliel staje, odwraca się i spojrzeniem swych głębokich i bardzo ciemnych 

oczu – które przyzwyczajenie bycia nauczycielem, czczonym jak półbóg, czyni 

mimo woli twardymi jak u drapieżnika – przeszywa oczy Jezusa, szafirowe, 
przejrzyste, łagodne w swym majestacie... 

Jezus mówi dalej:  

«Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz Książę Ciemności zostanie precz 

wyrzucony. A Ja, kiedy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do Siebie, 

bo w ten sposób zbawi Syn człowieczy.» 

«Dowiedzieliśmy się z ksiąg Prawa, że Chrystus żyje na wieki. A Ty uważasz się 

za Chrystusa i mówisz, że musisz umrzeć. I mówisz też, że jesteś Synem 

Człowieczym i zbawisz będąc wywyższonym. Kimże więc jesteś? Synem 

Człowieczym czy też Chrystusem? I kim jest Syn Człowieczy?» – pyta tłum, 
który odzyskuje śmiałość. 

«To ta sama osoba. Otwórzcie oczy na Światłość. Jeszcze przez krótki czas 

przebywa z wami Światłość. Kroczcie ku Prawdzie, dopóki macie Światłość 

pośród was, aby nie zaskoczyły was ciemności. Ci, którzy chodzą w mroku, nie 

wiedzą, dokąd dojdą. Póki macie pośród was Światłość, wierzcie w Nią, aby być 
synami Światłości.»  

Jezus milknie. Tłum jest pełen wątpliwości i podzielony. Część odchodzi, 

potrząsając głowami. Część obserwuje postawę głównych dostojników: 

faryzeuszy, najważniejszych kapłanów, uczonych w Piśmie... a zwłaszcza 

Gamaliela i dostosowują własne zachowanie do ich postawy. Inni jeszcze z 

uznaniem kiwają głowami i pochylają się przed Jezusem z bardzo jawnymi 
znakami, mającymi mówić: 

«Wierzymy! Czcimy Cię za to, Kim jesteś!» 
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Nie ośmielają się jednak otwarcie opowiedzieć za Nim. Lękają się uważnych 

oczu nieprzyjaciół Chrystusa, możnych, obserwujących ich z poziomu tarasów, 
które dominują nad wspaniałymi portykami, otaczającymi obręb Świątyni. 

Także Gamaliel – po kilku minutach zamyślenia, wydając się zwracać z 

pytaniami do marmurowej posadzki dla otrzymania odpowiedzi na pytania, 

które sam sobie stawia – kieruje się ponownie ku wyjściu, pokiwawszy głową, 

wzruszywszy ramionami, z powodu zawodu lub pogardy... Przechodzi tuż obok 

Jezusa już więcej na Niego nie patrząc. 

Jezus natomiast patrzy na Niego... pełen litości... Ponownie podnosi głos – 

mocny jak brzmienie trąbki z brązu – aby przewyższyć wszelkie odgłosy i dać 

się usłyszeć wielkiemu uczonemu w Piśmie, który odchodzi zawiedziony. 

Wydaje się, że mówi do wszystkich, lecz jest oczywiste, iż zwraca się do niego 
samego. Mówi bardzo silnym głosem: 

[por. J 12,44-50] 

«Kto wierzy we Mnie, ten naprawdę nie we Mnie wierzy, ale w Tego, który Mnie 

posłał; i kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. A ten jest właśnie Bogiem 

Izraela! Nie ma bowiem innego Boga oprócz Niego. Dlatego też mówię, że jeśli 

nie potraficie uwierzyć we Mnie – jako w tego, który jest nazwany synem Józefa 

z [rodu] Dawida i synem Maryi z rodu Dawida, Dziewicy widzianej przez 

Proroka; urodzonego w Betlejem, jak powiedziano w proroctwie; 

poprzedzonego przez Chrzciciela, jak to też jest powiedziane od wieków – 

uwierzcie przynajmniej Głosowi waszego Boga, który mówił do was z Nieba. 

Wierzcie we Mnie, Syna tego Boga Izraela. Jeśli jednak nie wierzycie Temu, 

który mówił do was z Nieba, nie Mnie obrażacie, lecz Boga waszego, którego 
jestem Synem. 

Nie pragnijcie pozostawać w ciemnościach! Przyszedłem na świat Ja, Światłość, 

aby ten, kto wierzy we Mnie, nie pozostał w ciemnościach. Zechciejcie nie 

doprowadzać się do wyrzutów sumienia, których nie będziecie już umieli 

uspokoić, kiedy powrócę tam, skąd przyszedłem. Mogą one być bardzo surową 

karą Bożą, [zesłaną] za wasz upór. Jestem gotów wybaczyć, póki przebywam z 

wami, póki sąd się nie dokonał, bo w tym, co do Mnie się odnosi, mam 

pragnienie przebaczenia. Inna jest myśl Mojego Ojca, Ja bowiem jestem 
Miłosierdziem, On zaś – Sprawiedliwością.  

Zaprawdę powiadam wam, że jeśli ktoś usłyszy Moje słowa, lecz potem ich nie 

zachowuje, to nie Ja go sądzę. Nie przyszedłem na świat, aby go sądzić, lecz 

aby świat zbawić. Ale jeśli Ja nie sądzę, to zaprawdę powiadam wam, że jest 

ktoś, kto sądzi was według waszych czynów. Ojciec, który Mnie posłał, sądzi 

tych, którzy odrzucają Jego Słowo. Tak, ten – kto gardzi i nie uznaje Słowa 

Bożego i nie przyjmuje słowa od Słowa – oto ten ma swego sędziego: samo 
słowo, które wam przekazałem, ono go będzie sądzić w dniu ostatecznym.  

Powiedziano, że nie drwi się z Boga. Bóg zaś, którego się wydrwi, będzie 

straszliwy dla tych, którzy osądzą Go jako szaleńca i kłamcę.  

Pamiętajcie wszyscy, że słowa, które słyszeliście ode Mnie, pochodzą od Boga. 

Nie mówiłem bowiem sam od Siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On sam Mi 

nakazał, co mam oznajmić i o czym mam powiedzieć. I jestem posłuszny Jego 

nakazowi, bo wiem, że Jego polecenie jest słuszne. Życiem wiecznym jest każde 

przykazanie Boże. I Ja, wasz Nauczyciel, daję wam przykład posłuszeństwa 

każdemu przykazaniu Bożemu. Dlatego bądźcie pewni, że to – co wam 

powiedziałem i co wam mówię – powiedziałem to i mówię to tak, jak Mi 

przykazał Ojciec, żebym wam to powiedział. A Ojciec Mój jest Bogiem 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-12.htm#44
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Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bogiem Mojżesza, patriarchów i proroków, Bogiem 

Izraela, Bogiem waszym.» 

 

To słowa światłości, które wpadają w ciemność, już gromadzącą się w sercach! 

Gamaliel, który na chwilę zatrzymał się, z pochyloną głową kontynuuje swój 

marsz... Inni idą za nim, potrząsają głowami lub śmieją się szyderczo. Jezus 

także odchodzi... Przedtem jednak zwraca się do Judasza z Kariotu: «Idź, dokąd 
masz iść.»  

A do innych: «Każdy jest wolny, by iść tam, dokąd iść musi lub chce. Niech 

pozostaną ze Mną uczniowie - pasterze.» 

«O! Weź i mnie ze Sobą, Panie!» – prosi Szczepan. 

«Chodź...» 

Rozdzielają się. Nie wiem, dokąd idzie Jezus. Wiem jednak, dokąd udaje się 

Judasz z Kariotu. Idzie ku Bramie Pięknej. Wchodzi na stopnie, prowadzące z 

dziedzińca Pogan na dziedziniec niewiast. Po przejściu go, wchodzi na sam 

szczyt po innych stopniach, rzuca okiem na dziedziniec Izraelitów i, 

rozzłoszczony, tupie nogą, bo nie znajduje tego, kogo szuka. Wraca. Widzi 

jednego ze strażników świątynnych. Wzywa go i nakazuje ze swą zwykłą 

arogancją: «Idź po Eleazara, syna Annasza. Niech zaraz przyjdzie do Pięknej 
Bramy. Judasz, syn Szymona, oczekuje go w ważnych sprawach.» 

Opiera się o kolumnę i czeka. Po chwili, Eleazar, syn Annasza, Elchiasz, Szymon, 

Doras, Korneliusz, Sadok, Nahum i inni biegną w swych szatach powiewających 
na wietrze.  

Judasz mówi ściszonym, lecz podnieconym głosem: «Dziś wieczorem! Po 

wieczerzy. W Getsemani. Przyjdźcie tam i ujmijcie Go. Dajcie pieniądze.» 

«Nie. Damy ci je, kiedy przyjdziesz po nas dziś wieczorem. Nie ufam ci! Chcemy, 

żebyś był z nami. Nigdy nie wiadomo» – śmieje się złośliwie Elchiasz. Inni 
potwierdzają to chórem. 

To podejrzenie powoduje, że Judasz czerwieni się ze złości. Przysięga: 

«Przysięgam na Jahwe, że mówię prawdę!» 

Sadok mu odpowiada: «No dobrze. Lecz lepiej tak będzie. Gdy nadejdzie 

godzina, przyjdziesz, weźmiesz tych, którzy mają za zadanie Go ująć, i pójdziesz 

z nimi... żeby się nie zdarzyło, że głupi strażnicy zatrzymają przez przypadek 

Łazarza i wywołają nieszczęście. Wskażesz im tego mężczyznę znakiem... 

Musisz zrozumieć! To noc... Będzie niewiele światła... strażnicy będą zmęczeni, 

zaspani... Lecz jeśli ty ich poprowadzisz! Tak! Co na to powiecie? Proponuję 

pocałunek jako znak. Pocałunek! Najlepszy znak dla wskazania zdradzanego 

przyjaciela. Cha! Cha!» – mówi i [śmieje się] nikczemny Sadok, zwracając się 
do swoich towarzyszy 

Wszyscy się śmieją – to chór szydzących demonów. Judasz jest wściekły, lecz 

się nie wycofuje. Nie wycofuje się już. Cierpi z powodu lekceważenia, jakie mu 
okazują, lecz nie z powodu tego, co ma uczynić. Mówi: 

«Pamiętajcie jednak, że chcę pieniądze przeliczone, w sakiewce, zanim wyjdę 

stąd ze strażnikami.» 

«Będziesz je miał! Będziesz je miał! Damy ci nawet sakiewkę, abyś mógł 

zachować pieniądze jako relikwię twojej miłości. Cha! Cha! Cha! Żegnaj, wężu!» 
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Judasz jest siny. Już jest siny. Nigdy więcej nie pozbędzie się tego koloru i tego 

potwornego wyglądu szaleńca. Przeciwnie, wraz z upływem godzin, będzie to 

przybierać na sile, aż do osiągnięcia widoku nie do zniesienia, gdy zawiśnie na 
drzewie... Ucieka... 

 

Jezus schronił się w ogrodzie zaprzyjaźnionego domu, w ogrodzie spokojnym, 

przy pierwszych domach na Syjonie. Ogród otaczają mury wysokie i stare. Jest 

cichy i chłodny, pokryty lekko drżącymi liśćmi starych drzew. Odległy kobiecy 

głos śpiewa słodką kołysankę. Musiały minąć godziny, bo słudzy Łazarza po 
powrocie – nie wiem skąd – mówią: 

«Twoi uczniowie są w domu, gdzie przygotowuje się wieczerzę. Jan, który 

zaniósł z nami owoce dzieciom Joanny, małżonki Chuzy, poszedł po niewiasty, 

aby im towarzyszyć do Józefa, syna Alfeusza, który przybył dzisiaj, choć jego 

matka nie liczyła już, że się z nim zobaczy. Stamtąd [przyjdą] do domu, w 

którym jest wieczernik, bo to już wieczór.» 

«I my tam pójdziemy. Nadeszła godzina wieczerzy...» – Jezus wstaje, by ubrać 

płaszcz. 

«Nauczycielu, na dworze są osoby, osoby majętne. Chciałyby z Tobą rozmawiać 

tak, by ich nie ujrzeli faryzeusze» – mówi jeden sługa. 

«Niech wejdą. Estera nie będzie się sprzeciwiać. Prawda, niewiasto?» – pyta 

Jezus, zwracając się do kobiety podeszłej w latach, która biegnie Go powitać. 

«Nie, Nauczycielu. Mój dom jest Twoim, wiesz o tym. Za mało jednak z niego 

korzystałeś!» 

«Wystarczająco dużo, by mógł powiedzieć Memu sercu: to był dom 

przyjacielski. – [mówi] Jezus i nakazuje słudze: – Przyprowadź tych, którzy 
czekają.» 

Wchodzi około trzydziestu osób, w bogatych szatach. Pozdrawiają Go. Ktoś 

przemawia w imieniu wszystkich: 

«Nauczycielu, Twoje słowa wstrząsnęły nami. Usłyszeliśmy w Tobie głos Boga. 

Traktują nas jednak jak szaleńców, bo wierzymy w Ciebie. Co robić?» 

«To nie Mnie wierzy ten, kto wierzy we Mnie, lecz wierzy Temu, który Mnie 

posłał i którego najświętszy głos dzisiaj słyszeliście. Nie Mnie widzi ten, kto 

Mnie widzi, ale widzi Tego, który Mnie posłał, bo Ja jestem jedno z Ojcem Moim. 

Dlatego powiedziałem wam, że powinniście wierzyć, aby nie obrażać Boga, 

który jest Moim i waszym Ojcem, i kocha was aż do poświęcenia dla was Swego 

Jednorodzonego [Syna]. Jeśli nawet jest w sercach wątpliwość, czy Ja jestem 

Chrystusem, to nie macie wątpliwości, że Bóg jest w Niebie. I głos Boga – 

którego nazwałem Ojcem dzisiaj w Świątyni, prosząc Go, żeby uwielbił Swoje 

Imię – odpowiedział Temu, kto nazwał Go Ojcem, nie mówiąc: “kłamca” lub 

“bluźnierca”, jak mówi wielu. Bóg potwierdził, kim jestem. Jego Światłością. 

Jestem Światłością, która przyszła na świat. Przyszedłem jako Światłość na 

świat, aby ten, kto wierzy we Mnie, nie pozostał w Ciemnościach. Jeśli ktoś 

słyszy Moje słowa, a potem ich nie zachowuje, Ja go nie sądzę. Nie 

przyszedłem, aby świat sądzić, ale – aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie 

przyjmuje Moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które przekazałem, osądzi go 

w dniu ostatecznym, gdyż było ono mądre, doskonałe, łagodne, proste, takie, 

jaki jest Bóg; gdyż to Słowo jest Bogiem. To nie mówiłem Ja – Jezus z Nazaretu, 

nazywany synem Józefa, cieśli z rodu Dawida, i synem Maryi, hebrajskiej 

dziewczyny, dziewicy z rodu Dawida, zaślubionej Józefowi. Nie. Nie mówiłem od 
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Siebie. Ale to Ojciec Mój – Ten, który jest w Niebie i nosi imię Jahwe, Ten, który 

dzisiaj mówił, Ten, który Mnie posłał – nakazał Mi, co mam oznajmić i o czym 

mam mówić. A Ja wiem, że w Jego przykazaniu jest życie wieczne. To zatem, co 

mówię, mówię to tak, jak Mi powiedział Ojciec, i w tym jest Życie. Dlatego 

mówię wam, słuchajcie tego. Wprowadzajcie to w czyn, a będziecie mieć Życie. 

Moje bowiem słowo jest Życiem. I kto je przyjmuje, ten razem ze Mną 

przyjmuje Ojca z Niebios, który posłał Mnie, abym dał wam Życie. A kto ma w 

sobie Boga, ten ma w sobie Życie. Idźcie. Pokój niech przyjdzie do was i niech w 

was pozostanie.» 

Błogosławi ich i żegna. Błogosławi też uczniów. Zatrzymuje tylko Izaaka i 

Szczepana. Innych całuje i odprawia. Po ich odejściu wychodzi, jako ostatni z 

dwoma [uczniami], i idzie z nimi, uliczkami najbardziej pustymi i już 

mrocznymi, do domu wieczernika. Po dotarciu tam całuje i błogosławi ze 

szczególną miłością Izaaka i Szczepana. Całuje ich i znowu błogosławi. Patrzy, 

jak odchodzą, a potem puka i wchodzi... 

Jezus mówi: «Tutaj umieścisz wizje z pożegnania z Moją Matką, opis 

Wieczernika i Wieczerzy. A teraz upamiętnijmy obydwoje, ty i Ja, naprawdę 
Paschę. Pójdź...» 

18. OPIS WIECZERNIKA. POŻEGNANIE Z MATKĄ PRZED OSTATNIĄ WIECZERZĄ 

Napisane 17 lutego 1944. A, 1854-1863 

Widzę wieczernik, w którym ma być spożyta Pascha. Widzę go wyraźnie. 

Mogłabym wymienić wszystkie nierówności muru i pęknięcia podłogi. Jest to 

duża sala nie mająca doskonałego kształtu kwadratu, lecz prostokątna. Istnieje 

bowiem różnica o jeden metr lub trochę więcej między dłuższym bokiem i 

krótszym.  

Sufit jest niski, a może taki się tylko wydaje z powodu swej wielkości, której nie 

odpowiada wysokość. 

Ma formę lekkiego sklepienia, to znaczy dwa jego krótsze brzegi nie tworzą kąta 

prostego ze ścianami, lecz łagodne zaokrąglenie. W dwóch krótszych ścianach 

są dwa duże okna, szerokie i niskie. Nie widzę jednak czy wychodzą na jakieś 

podwórko, czy na drogę, gdyż są zasłonięte, zakryte. Powiedziałam: zasłonięte. 

Nie wiem, czy to właściwe określenie. Mają okiennice z belek, ściśle 

przylegających do żelaznej sztaby, która przez nie przechodzi. Podłoga jest 

wykonana z szerokich, czworokątnych cegieł z wypalonej ziemi, które z czasem 

wypłowiały. Pośrodku sufitu wisi lampa olejna z licznymi ramionami. W jednym 
z dłuższych murów nie ma żadnego otworu.  

W drugim natomiast są w kącie małe drzwi, przez które wychodzi się na 

niewielkie schodki, bez poręczy, o sześciu stopniach. Wieńczy je podest o 

wielkości jednego metra kwadratowego. Na nim znajduje się, przy murze, 

jeszcze jeden stopień i drzwi otwierają się na jego poziomie. Nie wiem, czy 
dobrze to wyraziłam 

Mury są tylko pobielone, bez dekoracji czy linii. Na środku izby – stół 

prostokątny, ze zwykłego drewna, bardzo długi w stosunku do swej szerokości, 

ustawiony równolegle do najdłuższego muru. Do najdłuższych ścian przylega to, 

co posłuży jako miejsca do siedzenia. Blisko murów krótszych, z jednej strony, 

pod oknem – rodzaj skrzyni-ławy, a na niej miednice i amfory; a pod drugim 
oknem – niski kredens, na którym na razie nic nie ma. 

To opis izby, w której zostanie spożyta Pascha.  
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Przez cały dzień widzę ją wyraźnie. Tak dobrze, że mogłam policzyć stopnie i 

zaobserwować wszystkie szczegóły. Teraz, gdy nadeszła noc, mój Jezus 
prowadzi mnie ku dalszej kontemplacji. 

Widzę, że z pomieszczenia prowadzą małe sześciostopniowe schodki do 

mrocznego wyjścia, które po lewej stronie ode mnie otwiera się, szerokimi 

drzwiami, na drogę. Drzwi są niskie i bardzo masywne, wzmocnione gwoździami 

i sztabami z żelaza. Naprzeciw małych drzwi, które z wieczernika prowadzą do 

wyjścia, znajdują się drugie, prowadzące do innego mniej przestronnego 

pomieszczenia. Można by rzec, iż wieczernik uzyskano dzięki różnicy poziomu 

ziemi między resztą domu a drogą. Jest on w połowie jakby sutereną, jakby 

piwnicą oczyszczoną i uprzątniętą, lecz jednak zagłębioną o jakiś metr w ziemi 

– być może po to, by go uczynić wyższym i bardziej proporcjonalnym do jego 
przestrzeni. 

W pomieszczeniu, jakie teraz widzę, znajduje się Maryja z innymi niewiastami. 

Rozpoznaję Magdalenę i Marię, matkę Jakuba, Judy i Szymona. Wydaje się, że 

właśnie przybyły, przyprowadzone przez Jana, bo zdejmują płaszcze i po 

złożeniu ich, układają je na stołkach rozstawionych w izbie. Pozdrawiają 

apostoła, który odchodzi, a jakaś niewiasasta i mężczyzna biegną im naprzeciw. 

Mam wrażenie, że ci ostatni są właścicielami domu i uczniami lub sympatykami 
Nazarejczyka, bo pełni są serdecznej troski i zażyłego szacunku wobec Maryi. 

Matka Jezusa ma [na Sobie] szatę ciemnoniebieską – bardzo ciemny lazur 

indygo. Na głowie ma biały welon, który widać dopiero, gdy zdejmuje płaszcz, 

okrywający Jej nawet głowę. Twarz ma bardzo wyniszczoną. Wygląda, jakby się 

postarzała. Jest bardzo smutna – choć uśmiecha się boleśnie – i bardzo blada. 

Nawet Jej ruchy są zmęczone i niepewne, jak u osób pogrążonych we własnych 
myślach.  

Przez uchylone drzwi widzę właściciela, jak chodzi tam i z powrotem ku wejściu 

do wieczernika. Całkowicie go oświetla, zapalając dzioby lampy oliwnej. Potem 

idzie do drzwi od strony drogi i otwiera je. Wchodzi Jezus z apostołami. Widzę, 

że jest wieczór, bo cienie nocy zstępują na wąską ulicę między wysokie domy. 

Jest ze wszystkimi apostołami. Wita właściciela Swoim zwykłym 
pozdrowieniem: 

«Pokój temu domowi.» 

A potem, kiedy apostołowie schodzą do wieczernika, Jezus wchodzi do izby, w 

której znajduje się Maryja.  

Pobożne niewiasty witają Go z wielkim szacunkiem, a następniwychodzą, 

zamykając drzwi, aby pozostawić swobodę Matce i Synowi. 

Jezus obejmuje Swą Matkę i całuje Ją w czoło. Maryja całuje Swego Syna 

najpierw w rękę, a potem w prawy policzek. Jezus sadza Maryję i sam siada 

przy Niej na sąsiednim taborecie. Posadził Ją, ujmując Jej rękę, i nadal trzyma 
tę dłoń, kiedy Ona siedzi. 

Jezus także jest pogrążony w myślach, smutny, choć usiłuje się uśmiechać. 

Maryja bada, zatrwożona, wyraz Jego twarzy. Biedna Mama, której łaska i 

miłość daje poznać, iż nadeszła godzina! Bolesne skurcze przebiegają po twarzy 

Maryi i Jej oczy rozszerzają się w wewnętrznej wizji straszliwej boleści. 

Zachowuje się jednak bardzo spokojnie. Jest dostojna jak Jej Syn. On mówi. 
Wita Ją i poleca się Jej modlitwom:  

«Mamo, przyszedłem, aby nabrać sił i znaleźć umocnienie u Ciebie. Jestem jak 

małe dziecko, Mamo, które potrzebuje serca matki w swoim cierpieniu i jej 
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objęcia, dla dodania sił. Jestem teraz jak Twój dawny mały Jezus. Nie jestem 

Nauczycielem, Mamo. Jestem tylko Twoim Synem, jak w Nazarecie, gdy byłem 

mały; jak w Nazarecie, zanim porzuciłem życie ukryte. Mam tylko Ciebie. W tej 

chwili ludzie nie są przyjaciółmi wiernymi Twojemu Jezusowi. Nie są nawet 

odważni w dobrym. Jedynie źli umieją być wytrwali i mocni w czynieniu zła. Ty, 

Mamo, jesteś Mi wierna i jesteś Moją siłą, w tej godzinie. Podtrzymuj Mnie Swą 

miłością i modlitwą. Pośród tych, którzy kochają Mnie bardziej lub mniej, tylko 

Ty jesteś Tą, która obecnie potrafi się modlić – modlić się i rozumieć. Inni 

świętują, zajmują ich myśli o Święcie lub obmyślają zbrodnię, a Ja w tym czasie 

cierpię z wielu powodów. Wiele spraw umrze po tej godzinie. Między innymi 

[słabość] ich człowieczeństwa i staną się godnymi Mnie, wszyscy – prócz tego, 

który się zatracił i którego żadna siła nie potrafi doprowadzić choćby tylko do 

żalu. Ale na razie są jeszcze nieświadomymi ludźmi, którzy nie przeczuwają 

Mojej śmierci. Radują się, wierząc bardziej niż dotąd w Mój bliski tryumf. Upoili 

się okrzykami „hosanna‟ sprzed paru dni. Mamo, przyszedłem dla tej godziny i w 

sposób nadprzyrodzony patrzę z radością, jak się zbliża. Ale Moje ludzkie Ja 

obawia się jej, bo kielich ten nosi imię: zdrada, zaparcie się, okrucieństwo, 

bluźnierstwo, opuszczenie. Podtrzymuj Mnie, Mamo. Tak jak niegdyś Swą 

modlitwą przyciągnęłaś na Siebie Ducha Bożego, dając dzięki Niemu światu 

Oczekiwanego przez narody, tak teraz ściągnij na Syna Swego moc, która 

pomoże Mu spełnić dzieło, dla którego przyszedł. Żegnaj, Mamo. Pobłogosław 

Mi, Mamo, także w imieniu Ojca. Przebacz wszystkim. Wybaczmy razem, już 

teraz przebaczmy tym, którzy nas dręczą.» 

Mówiąc, Jezus osuwa się do stóp Matki, na kolana. Patrzy na Nią, obejmując Ją 

wpół. Maryja płacze – bez jęku, z twarzą lekko wzniesioną ku Bogu w 

wewnętrznej modlitwie. Łzy płyną po Jej bladych policzkach i spadają na Jej 

piersi i na głowę Jezusa, którą złożył w końcu na Jej Sercu. Potem Maryja 

kładzie rękę na głowie Jezusa, jakby błogosławiąc Mu. Następnie pochyla się, 

całuje włosy Syna, gładzi je, głaszcze Jego plecy, ramiona. Ujmuje rękami Jego 

twarz, zwraca ku Sobie i przytula ją do serca. Wśród łez całuje jeszcze Jego 

czoło, policzki, zbolałe oczy; kołysze Jego biedną, zmęczoną głowę, jakby był 

małym dzieckiem, jak kiedyś w Grocie kołysała do snu Boskie nowo narodzone 

Dziecię. Teraz jednak nie śpiewa. Mówi tylko:  

«Synu! Synu! Jezu! Jezu Mój!» 

Mówi to głosem, który rozdziera mi serce. Potem Jezus wstaje. Poprawia 

płaszcz, staje przed Maryją, która płacze jeszcze, i teraz On Ją błogosławi. 
Następnie kieruje się do drzwi. Przed wyjściem mówi:  

«Mamo, przyjdę jeszcze przed spożyciem Mojej Paschy. Módl się, czekając na 

Mnie» [– mówi Jezus i] wychodzi. 

19. OSTATNIA WIECZERZA 

Napisane 9 marca 1945. A, 11467-11533 

Zaczyna się cierpienie Wielkiego Czwartku. Apostołowie, a jest ich dziesięciu, 

przygotowują wieczernik. Judasz wspiąwszy się na stół patrzy, czy jest oliwa 

we wszystkich zbiorniczkach wielkiej lampy. 

Przypomina ona koronę podwójnej fuksji, bo “łodygę”, na której jest 

zawieszona, otacza pięć ampułek podobnych do płatków, potem – drugi rząd, 

niżej, będący prawdziwą koroną małych płomieni. Jeszcze niżej znajdują się 

trzy małe lampki zawieszone na łańcuszkach, podobne do słupków świetlistego 
kwiatu. Nie śmiejcie się z mojego rysunku. 
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[Judasz] zeskakuje na podłogę i pomaga Andrzejowi ułożyć artystycznie 

naczynia na stole, na którym rozciągnięto bardzo delikatny obrus. Słyszę, jak 
Andrzej mówi: 

«Co za wspaniały len!» 

Iskariota [dodaje]: 

«Jeden z najlepszych [należących do] Łazarza. Marta koniecznie chciała go 

przynieść. 

«A te kielichy? A te amfory?» – zauważa Tomasz, który wlał wino do cennych 

amfor i przygląda się im z podziwem, okiem znawcy, szczególnie ich delikatnym 
wybrzuszeniom. Głaszcze ich uchwyty, wykonane dłutem. 

«Kto wie, ile są warte, co?» [– odzywa się Judasz Iskariota.] 

«To praca wykonana młotem. Mój ojciec oszalałby na ich [widok]. Listki srebra i 

złota z łatwością zwijają się pod wpływem ciepła. Lecz tak obrabiane... jedna 

chwila i można wszystko zniszczyć. Wystarczy jeden cios źle wymierzony. 

Trzeba równocześnie i siły, i lekkości. Widzisz uchwyty? Obrabiane w bryle, a 

nie spojone. Naczynia bogaczy... Pomyśl, że wszystkie opiłki i to, co się odłupie, 
jest stracone. Nie wiem, czy mnie rozumiesz?» 

«Ech! Czy rozumiem! To tak jak praca rzeźbiarza.» 

«Właśnie tak.» 

Wszyscy podziwiają, a potem powracają do swej pracy. Jeden rozkłada miejsca 

do siedzenia, inny przygotowuje kredensy. Piotr i Szymon wchodzą razem. 

«O! Wreszcie jesteście! Gdzie znowu chodziliście? Po przybyciu z Nauczycielem 

i z nami, znowu się wymknęliście» – mówi Iskariota. 

«Jeszcze jedna powinność, przed godziną...» – odpowiada krótko Szymon. 

«Ogarnęła cię melancholia?» 

«Sądzę, że po tym, co usłyszeliśmy w tych dniach z tych ust, na których nigdy 

nie znajdzie się kłamstwa, jest ku temu przyczyna...» 

«I z tym smrodem z... no, zamilcz, Piotrze!» – szepcze Piotr [do siebie] przez 

zęby. 

«Ty też!... Wydajesz mi się szalonym od kilku dni. Masz wygląd dzikiego zająca, 

który czuje za sobą szakala» – odpowiada Judasz Iskariota. 

«A ty masz mordę jak kuna!... Ty też nie jesteś zbyt piękny od kilku dni. 

Wyglądasz jak... Masz nawet wykrzywione jedno oko... Kogo chcesz lub kogo 

masz nadzieję ujrzeć? Niby wydajesz się pełen pewności siebie, chcesz 

przynajmniej na takiego wyglądać, ale masz wygląd kogoś, kto się boi» – 
odpowiada Piotr. 

«O! Co do strachu!... Ty z pewnością nie jesteś bohaterem, ty też nie!» [– 

odcina się Judasz.] 

«Nikt z nas nim nie jest, Judaszu. Ty nosisz imię Machabeusza, lecz nim nie 

jesteś. Ja przez moje imię mówię: “Bóg daje łaskę” [– mówi Jan –], lecz 

przysięgam ci, że mam w sobie drżenie, przez które mogę popaść w niełaskę – 

przede wszystkim w niełaskę u Boga. Szymon, syn Jony, nazwany “Skałą”, jest 
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teraz miękki jak wosk przy ogniu. Nie panuje już nad sobą – ten, którego nigdy 

nie widziałem drżącego w czasie najbardziej gwałtownych burz! Mateusz, 

Bartłomiej i Filip wydają się lunatykami. Mój brat i Andrzej tylko wzdychają. 

Dwaj kuzyni, w których jest boleść pokrewieństwa, prócz miłości do 

Nauczyciela... spójrz na nich, wyglądają jak starcy. Tomasz utracił wesołość, a 

Szymon wygląda, jakby na nowo stał się wyczerpanym trędowatym, jakim był 

przed trzema laty, tak jest naznaczony bólem, wyniszczony, siny, 
przygnębiony» 

«Tak. On nas wszystkich zaraził Swoją melancholią» – zauważa Iskariota. 

«Mój kuzyn Jezus, mój i wasz Nauczyciel i Pan, jest i nie jest melancholikiem. 

Jeśli chcesz przez to słowo stwierdzić, iż jest smutny z powodu zbyt wielkiego 

bólu, jaki cały Izrael właśnie Mu zadaje, co widzimy, i z powodu innego bólu, 

ukrytego, który On sam widzi, to mówię ci: “Masz rację”. Jeśli jednak używasz 

takiego słowa, aby powiedzieć, że jest szalony, to zakazuję ci» – mówi Jakub, 
syn Alfeusza. 

«A czyż nie jest szaleństwem stała myśl melancholijna? Studiowałem też 

sprawy świeckie. Wiem. On zbyt wiele dał z Siebie. Teraz ma wyczerpany 
umysł» [– stwierdza Iskariota.] 

«Co oznacza obłąkanie, prawda?» – pyta drugi kuzyn, Juda, pozornie spokojny. 

«Właśnie to! Dobrze widziałem twego ojca, sprawiedliwego w świętej pamięci, 

do którego jesteś podobny w sprawiedliwości i mądrości! Jezus – smutny los 

znakomitego domu, zbyt starego i dotkniętego starzeniem psychicznym – 

zawsze miał skłonność do tej choroby, najpierw łagodny, a potem coraz bardziej 

agresywny. Widziałeś, jak zaatakował faryzeuszy i uczonych w Piśmie, 

saduceuszy i herodian. Uczynił Swe życie nieznośnym jak droga pokryta 

odłamkami kwarcu. To On je rozrzucił. My... Kochaliśmy Go dopóty, dopóki 

miłość to przed nami ukrywała. Ci jednak, którzy kochali Go bez 

bałwochwalstwa – twój ojciec, twój brat Józef i na początku Szymon – widzieli 

dobrze... my powinniśmy byli otworzyć oczy, słuchając ich... A tymczasem 

wszyscy zostaliśmy zwiedzeni przez słodkie oczarowanie chorym 
[człowiekiem]. A teraz... Niestety!» 

Juda Tadeusz, który jest tak samo wysoki jak Iskariota i stoi naprzeciw niego, 

wydając się słuchać spokojnie, zrywa się gwałtownie i mocnym uderzeniem ręki 

przewraca go na jedno z siedzeń i z opanowywanym gniewem, bez podnoszenia 
głosu, pochylając się, syczy w twarz tchórza: 

«To za obłąkanie, gadzie! I to tylko dlatego, że On jest obok, a dziś jest Pascha, 

nie duszę cię. Zastanów się jednak, zastanów się dobrze! Jeśli Jemu stanie się 

coś złego i jeśli Jego nie będzie już tutaj, aby powstrzymać moją siłę, nikt cię 

nie ocali. To tak jakbyś już miał sznur na szyi. I to te ręce, uczciwe i mocne 

galilejskiego rzemieślnika i potomka pogromcy Goliata, zajmą się tobą. 
Wstawaj, obrzydliwy rozpustniku! I bacz na swe zachowanie!» 

Judasz podnosi się, siny, bez najmniejszej reakcji. Zaskakuje mnie to, że nikt 

nie reaguje na tak nowe zachowanie Tadeusza. Przeciwnie!... Jest jasne, że 
wszyscy go pochwalają. 

Ledwie atmosfera powróciła do normalności, kiedy wchodzi Jezus. Ukazuje się 

na progu małych drzwi, w których z trudem mieści się Jego wysoka sylwetka. 

Staje na małym tarasie i z uśmiechem łagodnym i smutnym mówi, otwierając 
ramiona: 

«Pokój niech będzie z wami.» 
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Jego głos jest zmęczony, jak u kogoś, kto cierpi fizycznie i duchowo. Schodzi, 

głaszcze jasną głowę Jana, który podbiegł do Niego. Jakby o niczym nie 
wiedział, uśmiecha się do Swego kuzyna Judy i mówi do drugiego kuzyna: 

«Twoja matka prosi cię, abyś był łagodny wobec Józefa. Niedawno pytał 

niewiasty o nowiny o Mnie i o tobie. Żałuję, że się z nim nie przywitałem.» 

«Jutro to zrobisz.» 

«Jutro?... [– mówi Jezus –] Ależ zawsze będę miał czas, aby go zobaczyć... O! 

Piotrze! Wreszcie będziemy trochę razem! Od wczoraj wydajesz Mi się błędnym 

ognikiem. Widzę cię, a potem już cię nie widzę. Dziś mogę prawie powiedzieć, 
że cię straciłem. Ciebie też, Szymonie.» 

«Nasze włosy bardziej białe niż czarne mogą Cię zapewnić, że nie byliśmy 

nieobecni z powodu pragnień naszego ciała» – mówi Szymon z powagą. 

«Choć... w każdym wieku można odczuwać ten głód... Starzy! Gorsi od 

młodych...» – mówi Iskariota zaczepnie. 

Szymon patrzy na niego i chce się mu odciąć. Lecz Jezus także patrzy [na 

Judasza] i mówi: 

«Bolą cię zęby? Masz prawy policzek spuchnięty i czerwony.» 

«Tak. Bolą mnie. Ale nie warto się tym zajmować.» 

Inni nic nie mówią i tak sprawa się kończy. 

«Czy uczyniliście wszystko, co należało uczynić? Ty, Mateuszu? A ty, Andrzeju? 

A ty, Judaszu, czy pomyślałeś o ofierze na Świątynię?» 

Dwaj pierwsi, tak samo jak Iskariota, mówią: 

«Wszystko jest wykonane, o czym mówiłeś, abyśmy dziś to zrobili. Bądź 

spokojny.» 

«Ja zaniosłem nowalijki od Łazarza do Joanny, żony Chuzy, dla dzieci. 

Powiedziały: “Te jabłka są lepsze!”. Miały smak ich głodu! I to były Twoje 
jabłka» – mówi Jan uśmiechając się i marząc. 

Jezus też się uśmiecha na pewne wspomnienie... 

«Widziałem Nikodema i Józefa [z Arymatei]» – mówi Tomasz. 

«Widziałeś ich? Rozmawiałeś z nimi?» – pyta Iskariota z przesadnym 

zainteresowaniem. 

«Tak. Co w tym dziwnego? Józef jest dobrym klientem mojego ojca» [– 

wyjaśnia Tomasz.] 

«Nie mówiłeś o tym wcześniej. To dlatego jestem zdziwiony!...» – Judasz 

próbuje zatrzeć wrażenie, jakie wcześniej wywołał niepokojem [na wiadomość 
o] spotkaniu Tomasza z Józefem i Nikodemem. 

«Wydaje mi się dziwne, że nie przybyli Cię tu uczcić. Ani oni, ani Chuza, ani 

Manaen... Żaden z...» – odzywa się Bartłomiej. 

Iskariota przerywa mu z wymuszonym śmiechem i mówi: 

«Krokodyl kryje się w ziemi, gdy trzeba.» 
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«Co chcesz powiedzieć? Co ty podejrzewasz?» – dopytuje się Szymon, 

agresywny jak nigdy dotąd. 

«Pokój, pokój! Cóż wam jest? To wieczór paschalny! Nigdy nie mieliśmy tak 

stosownej okazałości przy spożywaniu baranka. Spożyjmy więc wieczerzę w 

duchu pokoju. Widzę, że bardzo was wzburzyłem Moimi pouczeniami w te 

ostatnie wieczory. Lecz, widzicie? Skończyłem! Teraz już was więcej nie będę 

niepokoił. Nie wszystko, co odnosi się do Mnie, zostało powiedziane. Jedynie to, 

co najistotniejsze. Resztę... pojmiecie potem. Zostanie wam powiedziana... Tak. 

Przyjdzie Ten, który wam to powie! Janie, idź z Judaszem i jeszcze z kimś po 
naczynia do oczyszczeń. A potem siądźmy do stołu.» 

Łagodność Jezusa jest przejmująca. Jan wraz z Andrzejem i Juda Tadeusz z 

Jakubem przynoszą pojemne naczynie i podają im wodę do obmycia rąk, 

ofiarowując ręczniki Jezusowi i swym towarzyszom. Ci zaś robią to samo dla 

nich. Odstawiają naczynie do kąta. To metalowa miednica. 

«A teraz zajmijcie wasze miejsca. Ja tutaj, a tu (po prawej) Jan i z drugiej 

strony Mój wierny Jakub. Dwóch pierwszych uczniów. Za Janem Mój silny Piotr, 

a za Jakubem ten, który jest jak powietrze: nie zauważa się go, a jest zawsze 

obecny i umacnia – Andrzej. Przy nim Mój kuzyn Jakub. Nie ubolewasz, kochany 

bracie, że daję pierwsze miejsce pierwszym? Jesteś bratankiem 

Sprawiedliwego, którego duch drży i jest nade Mną w ten wieczór – bardziej niż 

kiedykolwiek dotąd. Miej pokój, ojcze Mojej dziecięcej słabości, dębie, w 

którego cieniu wypoczywała Matka i Syn! Miej pokój!... Po Piotrze: Szymon... 

Szymonie, przyjdź tutaj na chwilę. Chcę spojrzeć na twe wierne oblicze. Potem 

ujrzę cię, ale niewyraźnie, bo inni zasłonią Mi twoją szlachetną twarz. Dziękuję, 
Szymonie. Za wszystko.» I całuje go. 

Szymon, kiedy Jezus go puszcza, idzie na swe miejsce, unosząc na chwilę ręce 

do twarzy, w geście strapienia. 

«Naprzeciw Szymona – Mój Bartłomiej, dwóch szlachetnych i dwóch mędrców, 

którzy się przeglądają. Dobrze im razem. I całkiem blisko ty, Judo, Mój bracie. 

Dzięki temu będę cię widział... i wyda Mi się, że jestem w Nazarecie... kiedy 

jakieś uroczystości gromadziły nas przy jednym stole... I także w Kanie... 

Pamiętasz? Byliśmy razem. Święto... święto zaślubin... pierwszy cud... 

przemiana wody w wino... Dziś też jest Święto... i dziś także będzie cud... Wino 
zmieni swą naturę... i stanie się...» 

Jezus pogrążony w myślach, z pochyloną głową, przebywa jakby sam w Swoim 

tajemnym świecie. Inni patrzą na Niego i nie mówią nic. Zbawiciel podnosi 
głowę i zatrzymuje wzrok na Judaszu Iskariocie. Mówi do niego: 

«Ty będziesz naprzeciw Mnie.» 

«Kochasz Mnie do tego stopnia? Bardziej niż Szymona, że chcesz mnie mieć 

wciąż naprzeciw Ciebie.» [– pyta Judasz.] 

«Tak bardzo. Jak rzekłeś.» 

«Dlaczego, Nauczycielu?» 

«Bo zrobiłeś dla tej godziny więcej niż wszyscy.» 

Judasz spogląda w odmienny sposób na Nauczyciela i na towarzyszy. Na 

pierwszego [patrzy] z wyrazem jakby ironicznej litości, na drugich – z 
tryumfem. 
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«A obok ciebie... z jednej strony Mateusz, a z drugiej – Tomasz.» 

«W takim razie Mateusz po mojej lewicy, a Tomasz po prawicy» [– zarządza 

Judasz.] 

«Jak chcesz, jak chcesz – zgadza się Mateusz – wystarczy mi mieć dokładnie 

naprzeciw mojego Zbawcę.» 

«Ostatni – Filip. Tak, widzicie? Kto nie jest przy Mnie na miejscu honorowym, 

ma zaszczyt być naprzeciw Mnie.» 

Jezus stoi na Swoim miejscu, wlewa wino do wielkiego kielicha, stojącego przed 

Nim. Wszyscy mają wysokie kielichy, lecz Jezus ma o wiele większy niż 

pozostali. To musi być kielich przeznaczony do obrzędu [Paschy]. Wlewa wino, 

podnosi, ofiarowuje, odstawia. Potem wszyscy razem pytają tonem 
psalmowym: 

«Po co ta uroczystość?» 

Oczywiście jest to pytanie czysto formalne, obrzędowe. Jezus jako głowa 

rodziny, odpowiada na nie: 

«Dzień ten upamiętnia nasze uwolnienie z Egiptu. Niech będzie błogosławiony 

Jahwe, który stworzył owoc winnego krzewu.» 

Pije łyk tego wina, który ofiarował, i podaje kielich innym. Potem ofiarowuje 

chleb. Dzieli go na kawałki, rozdziela, potem – jarzyny umoczone różowawym 
sosem, znajdującym się w czterech naczyniach. 

Po skończeniu tej części posiłku śpiewają chóralnie psalmy. Potem przynoszą z 

kredensu i stawiają na stole, przed Jezusem, wielki półmisek z upieczonym 

barankiem. Piotr, który spełnia rolę... rozpoczynania chóru – tak to nazwę – 
pyta: 

«Po co ten baranek?» 

«Na wspomnienie tego, jak Izrael został ocalony przez ofiarowanego baranka. 

Pierworodny nie umarł tam, gdzie krew błyszczała na odrzwiach i na progach. A 

potem, gdy Egipt opłakiwał swych umarłych synów, od pałacu króla aż po nory, 

Hebrajczycy, pod wodzą Mojżesza, rozpoczęli marsz ku ziemi wyzwolenia i 

obietnicy. Mając już biodra przepasane, sandały na nogach, kije w dłoniach, lud 
Abrahama z pośpiechem udał się w drogę, śpiewając radosne hymny.» 

Wszyscy wstają i intonują: 

«Kiedy Izrael wyruszył z Egiptu, z domu Jakuba, spośród ludu pogańskiego, 

Judea stała się jego sanktuarium...» itd. 

Teraz Jezus kroi baranka, znowu napełnia kielich i po wypiciu z niego podaje 

[innym]. Potem śpiewają jeszcze: 

«Dzieci, wychwalajcie Pana. Niech będzie błogosławione Imię Przedwiecznego 

teraz i na wieki wieków. Od wschodu aż do zachodu On powinien być 
wychwalany...» itd. 

Jezus daje każdemu kawałek, zwracając uwagę na to, by wszyscy zostali dobrze 

obsłużeni – dokładnie tak, jak ojciec rodziny między swymi synami, którzy 
wszyscy są Mu drodzy. Jest uroczysty, nieco smutny, kiedy mówi: 
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[por. Łk 22,15] «Gorąco pragnąłem spożywać z wami tę Paschę. To było Moje 

największe pragnienie odkąd odwiecznie byłem “Zbawicielem”. Wiedziałem, że 

ta godzina poprzedzi inną i że radość dania Siebie z wyprzedzeniem przyniesie 

ulgę Mojemu męczeństwu... Gorąco pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, bo 

już nigdy nie zakosztuję owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. 

Wtedy na nowo zasiądę z wybranymi na Uczcie Baranka, na zaślubinach 

Żyjących z Żyjącym. Przyjdą jednak na nią tylko ci, którzy byli pokorni i czyści 
sercem, jak Ja jestem.» 

[por. Łk 22,24-40] «Nauczycielu, przed chwilą powiedziałeś, że kto nie ma 

zaszczytnego miejsca, ten ma [miejsce] naprzeciw Ciebie. Skąd więc możemy 

wiedzieć, kto jest pierwszy między nami?» – pyta Bartłomiej. 

«Wszyscy i nikt. Kiedyś.... wracaliśmy zmęczeni.... zniechęceni przez zaciętość 

faryzejską. Nie byliście jednak [na tyle] zmęczeni, by sprzeczać się między sobą 

o to, kto z was jest największy... Przebiegało blisko Mnie dziecko... Mój mały 

przyjaciel... I jego niewinność złagodziła Mój niesmak z powodu tamtych 

sporów. To nie ostatni [przejaw] waszego ludzkiego uporu. Gdzie jesteś teraz, 

mały Beniaminie, z mądrą odpowiedzią, która przyszła do ciebie z Nieba, gdyż 

byłeś jak anioł i Duch mówił do ciebie? Powiedziałem wam wtedy: “Jeśli kto 

chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich”. I dałem wam za 

przykład mądre dziecko. Teraz mówię wam: “Królowie narodów panują nad 

nimi. Ludy zaś uciskane – chociaż ich nienawidzą – wiwatują im i królowie są 

nazywani „Dobroczyńcami‟, „Ojcami Ojczyzny‟. Jednak nienawiść ukrywa się pod 

udawanym szacunkiem. Ale między wami niech tak nie będzie. Największy 

niech będzie jak najmniejszy, przełożony jak ten, kto służy. Kto naprawdę jest 

większy? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, kto służy? Ten, który siedzi przy 

stole. A przecież wam służę. I za chwilę będę wam służył. Wy jesteście tymi, 

którzy byli ze Mną w doświadczeniach. Ja przygotowuję dla was miejsce w 

Moim Królestwie. Będę w nim Królem, zgodnie z wolą Ojca, abyście jedli i pili 

przy Moim wiecznym stole i siedzieli na tronach, sądząc dwanaście pokoleń 

Izraela. Pozostaliście ze Mną w Moich doświadczeniach... Już samo to da wam 
wielkość w oczach Ojca.» 

«A ci, którzy przyjdą? Nie będą mieć miejsca w Królestwie? My – sami?» 

«O, iluż książąt w Moim Domu! Wszyscy ci, którzy będą wierni Chrystusowi w 

doświadczeniach życia, będą książętami w Moim Królestwie. Ci bowiem, którzy 

wytrwają aż do końca w męczeństwie życia, będą podobni do was, którzy ze 

Mną wytrwaliście w Moich doświadczeniach. Utożsamiam się z Moimi 

wierzącymi. Ból, który przyjmuję z powodu was i z powodu wszystkich ludzi, 

daję najbardziej wybranym jako sztandar. Ten, kto w Cierpieniu będzie Mi 
wierny, będzie Moim błogosławionym, podobnym do was, o, Moi umiłowani.» 

[por Łk 22,31-32] «My wytrwaliśmy do końca» [– stwierdza Piotr.] 

«Tak uważasz, Piotrze? A Ja ci powiadam, że godzina próby dopiero nadejdzie. 

Szymonie, Szymonie synu Jony, oto szatan domagał się, aby was przesiać jak 

pszenicę. Modliłem się jednak za ciebie, aby twoja wiara nie zachwiała się. 
Kiedy więc opamiętasz się, umacniaj swoich braci.» 

«Wiem, że jestem grzesznikiem. Ale wiernym Tobie będę aż do śmierci. Nie 

mam tego grzechu. Nigdy go nie będę mieć.» 

«Nie bądź pyszny, Mój Piotrze. Ta godzina przemieni bardzo wiele spraw, które 

najpierw były takie, a teraz będą inne. O, ileż!... One przynoszą i sprowadzają 
nowe potrzeby. Wiecie o tym. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#15
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#24
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#31
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[por. Łk 22,35-38] Zawsze mówiłem wam, nawet kiedy szliśmy do miejsc 

odległych, atakowanych przez zbójców: “Nie bójcie się. Nic nam się złego nie 

przydarzy, bo aniołowie Pańscy są z nami. O nic się nie troszczcie”. 

Przypominacie sobie, jak wam mówiłem: “Nie troszczcie się o to, co macie jeść, 

i o odzienie, bo Ojciec wie, czego potrzebujemy”? Powiedziałem wam także: 

“Człowiek znaczy o wiele więcej niż wróbel i kwiat, który dzisiaj jest [żyjącą] 

rośliną a jutro sianem. A jednak Ojciec troszczy się także o kwiat i o ptaszka. 

Czyż możecie wątpić w to, że troszczy się także o was?” Powiedziałem wam 

jeszcze: “Dajcie każdemu, kto was prosi, a temu, kto was obraża, nadstawcie 

drugi policzek”. Mówiłem wam: “Nie miejcie trzosa ani laski”. Uczyłem miłości i 

zaufania. Ale teraz... teraz to już nie ten czas... Otóż pytam was: “Czy wam 

kiedykolwiek brakowało czego do tej pory? Czy byliście kiedykolwiek 

obrażani”?» 

«Niczego, Nauczycielu, i tylko Ciebie obrażano.» 

«Widzicie więc, że Moje słowo było prawdą. Ale teraz Pan odwołał wszystkich 

Swoich aniołów do Siebie. To godzina demona. Złocistymi skrzydłami aniołowie 

Pańscy zakrywają sobie oczy, okrywają się i ubolewają, że ich skrzydła nie mają 

barwy smutku, bo jest godzina żałoby, żałoby straszliwej, świętokradzkiej... Nie 

ma aniołów na Ziemi tego wieczora. Są przed tronem Boga, aby śpiewem 

zagłuszyć bluźnierstwa bogobójczego świata i płacz Niewinnego. I jesteśmy 

sami... Ja i wy – sami. I demony są panami tej godziny. Dlatego obecnie 

przyjmiemy wygląd i wymiary biednych ludzi, którzy nie ufają i nie kochają. 

Teraz ten, kto ma trzos, niech weźmie i torbę. Kto nie ma miecza, niech sprzeda 

płaszcz i niech go sobie kupi. I to bowiem jest powiedziane o Mnie w Piśmie i 

musi się spełnić: “Został zaliczony do złoczyńców”. Zaprawdę wszystko, co Mnie 
dotyczy, ma swoje wypełnienie.» 

Szymon wstał i podszedł do skrzyni-ławy, w której złożył swój bogaty płaszcz. 

Tego wieczoru wszyscy są w najlepszych szatach i dlatego mają przy bogatych 

pasach damasceńskie sztylety, jednak bardzo krótkie, [przypominające] 

bardziej noże niż sztylety. Bierze dwa miecze, dwa prawdziwe miecze, długie, 

lekko zakrzywione, i przynosi je Jezusowi. Mówi: 

«Ja i Piotr jesteśmy uzbrojeni tego wieczoru. To mamy. Inni mają tylko krótkie 

sztylety.» 

Jezus bierze miecze, patrzy na nie, wydobywa jeden z pochwy, bada jego ostrze 

na paznokciu. Dziwny to widok i dziwne wrażenie sprawia patrzenie na Jezusa z 
okrutnym narzędziem w rękach. 

«Kto wam je dał?» – pyta Iskariota, kiedy Jezus w milczeniu je ogląda. Wydaje 

się, jakby Judasz [siedział] na rozżarzonych węglach... 

«Kto? Przypominam ci, że mój ojciec był ze znamienitego rodu i potężny.» 

«Ale Piotr...» 

«Co? Odkąd to muszę rozliczać się z darów, które chcę dawać moim 

przyjaciołom?» 

Jezus podnosi głowę, schowawszy z powrotem do pochwy broń. Oddaje miecze 

Zelocie. 

«Dobrze, wystarczą. Dobrze zrobiłeś, że je wziąłeś. 

[por. J 13,1-20] A teraz, przed wypiciem trzeciego kielicha, poczekajcie chwilę. 

Powiedziałem wam, że największy jest równy najmniejszemu, że Ja mam szaty 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-13.htm#1
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sługi przy tym stole i że jeszcze bardziej was obsłużę. Dotąd dawałem wam 

pokarm. [Było to] służenie ciału. Teraz chcę wam dać pokarm dla ducha. Nie 
jest to danie należące go dawnego obrzędu. [Należy do] obrzędu nowego.  

por. Mt 3,13 Mk1,9; Łk 3,21;  Chciałem przyjąć chrzest, zanim byłem 

„Nauczycielem‟. Dla rozsiewania Słowa wystarczał tamten chrzest. Teraz 

zostanie przelana Krew. Potrzeba innego obmycia, nawet dla was, którzy już 

zostaliście oczyszczeni przez Chrzciciela, za jego czasów, a także dzisiaj w 

Świątyni. Ale to jeszcze nie wystarcza. Przyjdźcie, abym Ja was oczyścił. 

Przerwijcie posiłek. Jest coś bardziej wzniosłego i koniecznego niż pokarm dany 

dla napełnienia żołądka, nawet jeśli jest pokarmem świętym, jak ten 

[stanowiący część] obrzędu paschalnego. To duch czysty, gotowy przyjąć Dar 

Niebios, który już zstępuje, aby uczynić sobie tron w was i dać wam Życie – dać 
Życie temu, kto jest czysty.» 

Jezus podnosi się, każe wstać Janowi, aby Mu było łatwiej opuścić Swe miejsce. 

Idzie w stronę ławy i zdejmuje czerwoną szatę, kładąc ją złożoną na już 

poskładany płaszcz. Opasuje się dużym ręcznikiem. Potem podchodzi do innej 

miski, jeszcze pustej i czystej. Wlewa do niej wody, przenosi na środek pokoju. 
Apostołowie patrzą na Niego, zaskoczeni. 

«Nie pytacie Mnie, co robię?» 

«Nie wiemy. Mówię Ci, że jesteśmy już oczyszczeni» – odpowiada Piotr. 

«Powtarzam ci, że to nie ma znaczenia. Moje oczyszczenie pomoże stać się 

jeszcze czystszym temu, kto już jest czysty.» 

Klęka. Odwiązuje sandały Iskariocie i obmywa mu nogi, jedną po drugiej. Łatwo 

to zrobić, bo łoża biesiadne są ustawione w taki sposób, że nogi są po 

zewnętrznej stronie. Judasz jest oszołomiony i nic nie mówi. Jedynie wtedy, gdy 

Jezus – przed włożeniem sandała na lewą nogę i powstaniem – całuje jego 

prawą stopę, już obutą, cofa gwałtownie nogę i uderza podeszwą boskie usta. 

Robi to nieumyślnie. Nie jest to mocne uderzenie, sprawia mi jednak tak wielkie 
cierpienie. Judasz pyta Go: 

«Nie sprawiłem Ci bólu? Nie chciałem... Wybacz.» 

Jezus, uśmiechając się do apostoła, odpowiada mu: 

«Nie, przyjacielu. Uczyniłeś to bez złośliwości, dlatego nie sprawia bólu.» 

Judasz patrzy na Niego... Ma spojrzenie zmieszane, unikające... Jezus 

przechodzi do Tomasza, potem do Filipa... Przechodzi wzdłuż wąskiej części 

stołu i dochodzi do Swego kuzyna Jakuba. Obmywa go, a powstawszy, całuje go 

w czoło. Przechodzi do Andrzeja, który rumieni się, zawstydzony, i stara się nie 

płakać. Obmywa go, głaszcząc jak dziecko. Potem jest Jakub, syn Zebedeusza, 
który nie przestaje szeptać: 

«O! Nauczycielu! Nauczycielu! Nauczycielu! Tak się uniżasz, Mój wspaniały 

Nauczycielu!» 

Jan już zdjął sandały i kiedy Jezus schyla się, by mu wytrzeć nogi, zgina się, by 

pocałować Jego włosy. Ale Piotr!... Nie jest łatwo przekonać Piotra do poddania 
się temu obrzędowi! 

«Ty mi nogi myjesz? Nawet o tym nie myśl! Jak długo będę żył, nie pozwolę na 

to. Ja jestem robakiem, a Ty – Bogiem. Każdy ma swoje miejsce» [– protestuje 
Piotr.] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-03.htm#chrz
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#chrz
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-03.htm#21
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«Tego, co Ja czynię, Ty nie możesz teraz zrozumieć, lecz potem zrozumiesz to. 

Pozwól Mi to uczynić.» 

«Wszystko, co chcesz, Nauczycielu. Chcesz mi obciąć głowę. Zrób to. Ale myć mi 

nogi... tego nie zrobisz.» 

«O, Mój Szymonie! Czy nie wiesz, że jeśli cię nie obmyję, nie będziesz miał 

udziału w Moim Królestwie? Szymonie, Szymonie! Potrzebujesz tej wody dla 

twojej duszy i na tę drogę, którą musisz przebyć. Czy nie chcesz iść ze Mną? 
Jeśli cię nie obmyję, nie wejdziesz do Mego Królestwa.» 

«O! Mój błogosławiony Panie! Zatem umyj mnie całego! Nogi, ręce, głowę!» [– 

woła Piotr.] 

«Kto, jak wy, jest wykąpany, potrzebuje tylko umyć sobie nogi, gdyż jest 

całkowicie czysty. Nogi... Człowiek bowiem wchodzi nogami w brud. A to 

jeszcze byłoby niewiele, bo – powiedziałem wam już – że nie to, co wchodzi i 

wychodzi z pokarmem, czyni nieczystym, ani nie to, co się osadza na stopach w 

czasie chodzenia, zanieczyszcza człowieka, ale to, co wylęga się i dojrzewa w 

jego sercu i stamtąd wychodzi, aby skazić jego czyny i jego członki. A nogi 

człowieka o nieczystej duszy prowadzą go tam, gdzie jest obżarstwo i 

pijaństwo, rozpusta, niedozwolony handel, zbrodnie... Dlatego [nogi] są pośród 

części ciała tymi, które muszą być w wielkim stopniu oczyszczane... wraz z 

oczami, z ustami... O, człowieku, człowieku! Doskonałe stworzenie któregoś 

dnia, na początku! A potem tak zepsute przez Zwodziciela! Nie było w tobie 

złości, o człowieku, ani grzechu!... A teraz? Cały jesteś złością i grzechem i nie 
ma w tobie części, która by nie grzeszyła!» 

Jezus obmył stopy Piotra, całuje je. Piotr zaś płacze i bierze, i ściska swymi 

dużymi dłońmi ręce Jezusa, przysuwa do oczu, a potem całuje je. 

Także Szymon zdjął sandały i bez słowa pozwala się obmyć. Ale potem, gdy 

Jezus już miał przejść do Bartłomieja, klęka i całuje Jego stopy, mówiąc: 

«Oczyść mnie z trądu grzechu, jak mi oczyściłeś z trądu ciało, abym nie był 

zawstydzony w godzinie sądu, mój Zbawicielu!» 

«Nie bój się, Szymonie. Przyjdziesz do Miasta niebieskiego, biały jak śnieg z 

wysokich gór.» 

«A ja, Panie? Co powiesz Twojemu staremu Bartłomiejowi? Widziałeś mnie w 

cieniu figowca i czytałeś w moim sercu. A teraz, co widzisz i gdzie mnie widzisz? 

Uspokój biednego starca, który obawia się, że nie będzie miał sił ani czasu, aby 
stać się takim, jakim Ty chciałbyś go mieć.» 

Bartłomiej jest bardzo wzruszony. [Jezus mówi mu:] 

«Ty również nie obawiaj się. Powiedziałem wtedy: “Oto prawdziwy Izraelita, w 

którym nie ma podstępu”. Teraz mówię: “Oto prawdziwy chrześcijanin, godny 

Chrystusa.” Gdzie cię widzę? Na wiecznym tronie, przywdzianego w purpurę. 
Zawsze będę z tobą.» 

Teraz kolej na Judę Tadeusza. Widząc u swych stóp Jezusa, nie potrafi się 

pohamować. Pochyla głowę na ramieniu opartym o stół i płacze. 

«Nie płacz, miły bracie. Teraz jesteś jak ktoś, kto musi przecierpieć oderwanie 

nerwu, i wydaje ci się, że nie będziesz umiał tego znieść. Ale ból będzie krótki. 

Potem... o, będziesz szczęśliwy, bo Mnie kochasz. Nazywasz się Juda. I jesteś 

jak nasz wielki Juda, jak olbrzym. Jesteś tym, który strzeże. Twoje czyny są jak 
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lew i ryczące lwiątka. Spłoszysz bezbożnych, którzy przed tobą cofną się, a 

nieprawi będą przerażeni. Wiem. Bądź mocny. Wieczna jedność zacieśni i uczyni 

doskonałym nasze pokrewieństwo w Niebie.» Jego także całuje w czoło, jak 
drugiego kuzyna. 

«Jestem grzesznikiem, Nauczycielu. Mnie nie...» [ – odzywa się Mateusz.] 

«Byłeś grzesznikiem, Mateuszu. Teraz jesteś apostołem. Jesteś jednym z Moich 

„głosów‟. Błogosławię cię. Ileż dróg przemierzyły te stopy, aby iść ciągle 

naprzód, ku Bogu... Dusza je pobudzała i porzuciły każdą drogę, która nie była 

Moją drogą. Postępuj tak dalej. Czy wiesz, gdzie prowadzi ta ścieżka? Na łono 

Ojca Mojego i twojego.» 

Jezus skończył. Podnosi kawałek płótna, myje ręce w czystej wodzie, ponownie 
nakłada szatę, powraca na Swoje miejsce i – gdy je zajmuje – mówi: 

«Teraz jesteście czyści, ale nie wszyscy. Tylko ci, którzy tego chcieli.» 

Patrzy uważnie na Judasza z Kariotu, który udaje, że nie słyszy, zajęty 

wyjaśnianiem Mateuszowi, jak ojciec postanowił posłać go do Jerozolimy. To 

rozmowa niepotrzebna, mająca jedyny cel: dodać Judaszowi pewności siebie, bo 

on, choć jest zuchwały, musi czuć się nieswojo. 

Jezus nalewa [wina] po raz trzeci do wspólnego kielicha. Pije, daje do picia. 

Potem intonuje, a inni chóralnie podejmują: 

«Miłuję Pana, albowiem słyszy głos mego błagania, bo ucho Swe nakłania ku 

mnie. Będę Go wzywał przez całe me życie. Oplotły mnie więzy śmierci...» itd. 

Na chwilę przerywa, a potem podejmuje śpiew: 

«Każdy człowiek jest kłamcą...» 

Przeszywa spojrzeniem Judasza. Głos mojego Jezusa, zmęczony dziś 

wieczorem, odzyskuje Swą moc, kiedy woła: 

«Cenna jest w oczach Pana śmierć świętych... Ty rozerwałeś Moje kajdany. 

Tobie złożę ofiarę pochwalną, wzywając imienia Pana...» itd. 

Znowu krótka przerwa w śpiewie, a potem dalej: 

«Chwalcie wszyscy Pana, o narody. Wysławiajcie Go wszystkie ludy. Bo 

umocniło się nad nami Jego miłosierdzie i prawda Pana trwa na wieki.» 

Znowu krótka przerwa, a potem długi hymn: «Sławcie Pana, bo jest dobry, bo 

Jego miłosierdzie trwa na wieki...» 

Judasz z Kariotu śpiewa tak fałszywie, że dwa razy Tomasz podaje mu ton 

swym mocnym barytonem i patrzy na niego przenikliwie. Pozostali apostołowie 

też spoglądają na niego, bo przeważnie śpiewał dobrze swym głosem, którym – 

jak mogłam to zrozumieć – pysznił się, jak i wszystkim innym. Ale dziś 

wieczorem! Niektóre fragmenty – i również spojrzenia Jezusa, które podkreślają 

niektóre zdania – do tego stopnia odbierają mu spokój, że śpiewa fałszując. 

Jedno z nich to: “Lepiej uciec się do Pana niż pokładać ufność w człowieku”. 

Inne: “Popchnięty, zachwiałem się i upadłbym, gdyby Pan mnie nie 

podtrzymał.” Jeszcze inne: “Nie umrę, lecz żył będę i głosił dzieła Pana.” I 

wreszcie te dwa, wypowiadane teraz, duszą głos Zdrajcy: “Kamień odrzucony 

przez budujących stał się głowicą węgła” oraz: “Błogosławiony, który idzie w 
Imię Pańskie!” 
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Po skończonym psalmie Jezus odcina części baranka i podaje je. Mateusz w tym 

czasie pyta Judasza z Kariotu: 

«Nie czujesz się źle?» 

«Nie. Zostaw mnie w spokoju. Nie zajmuj się mną.» 

Mateusz wzrusza ramionami. Jan, który to usłyszał, mówi: 

«Nauczyciel też nie czuje się dobrze. Co Ci jest, mój Jezu? Twój głos jest słaby 

jak u chorego lub u kogoś, kto wiele płakał.» 

I obejmuje Go, opierając głowę na piersi Jezusa. 

«On tylko dużo mówił, jak ja dużo chodziłem i zaziębiłem się» – mówi 

zdenerwowany Judasz. 

Jezus, nie odpowiadając mu, odzywa się do Jana: 

«Znasz Mnie już dobrze... i wiesz, co Mnie męczy...» 

Już prawie spożyto baranka. Jezus – który jadł bardzo niewiele, przełykając 

jedynie łyk wina z każdego kielicha oraz pijąc bardzo dużo wody, jakby miał 
gorączkę – ponownie mówi: 

«Chcę, ażebyście zrozumieli Mój gest, który dopiero co wykonałem. 

Powiedziałem wam, że pierwszy jest jak ostatni i że dam wam pokarm, który 

nie będzie cielesny. Dałem wam pokarm pokory. Dla waszego ducha. Nazywacie 

Mnie Nauczycielem i Panem. Dobrze mówicie, bo jestem Nim. Jeśli zatem Ja 

obmyłem wam nogi, także wy powinniście czynić to sobie wzajemnie. Dałem 

wam przykład, abyście i wy postępowali jak Ja. Zaprawdę powiadam wam: 

sługa nie jest większy od pana ani apostoł nie jest większy od Tego, który go 

nim uczynił. Starajcie się to zrozumieć. Jeśli potem, rozumiejąc, będziecie 

wprowadzać to w czyn, będziecie błogosławieni. Ale nie wszyscy będziecie 

błogosławieni. Znam was. Wiem, kogo wybrałem. Nie mówię o wszystkich w ten 

sam sposób. Mówię jednak to, co jest prawdziwe. Musi się też wypełnić to, co 

jest napisane o Mnie: “Nawet ten, który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę”. 

Mówię o tym wszystkim, zanim się to wydarzy, abyście nie zwątpili we Mnie. 

Kiedy wszystko się wypełni, uwierzycie jeszcze bardziej, że ja jestem – to Ja. 

Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał: Świętego Ojca, który 

jest w Niebiosach; a kto przyjmie tych, których Ja poślę, Mnie samego przyjmie. 

Ponieważ Ja jestem z Ojcem, a wy jesteście ze Mną... Ale teraz dopełnijmy 

obrzędu.» 

Znowu napełnia wspólny kielich winem i – zanim z niego wypije i zanim poda go 

do picia – wstaje i wszyscy wstają wraz z Nim, a On znowu śpiewa jeden z 
psalmów: 

«Uwierzyłem, dlatego przemówiłem...» 

A potem inny... który się nie kończy. Jest piękny... ale trwa bez końca! Myślę, że 

go odnajdę według początkowych słów i... po długości. To Psalm 119. Śpiewają 

go w ten sposób: jeden fragment razem, potem kolejno każdy wypowiada jeden 

werset, a następnie śpiewają wszyscy razem – i tak do końca. Sądzę, że na 
koniec są spragnieni! 

[por. Mt,26,26-30; Mk 14,22-25; Łk 22,19-20] Jezus siada, nie kładzie się [na 

łożu biesiadnym]. Pozostaje w pozycji siedzącej, jak my, i mówi: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#26
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#19
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«Teraz, kiedy dawny obrzęd został spełniony, sprawuję obrzęd nowy. 

Przyrzekłem wam cud miłości. Jest czas dokonania go. Dlatego pragnąłem tej 

Paschy. Odtąd ta Hostia będzie składana w ciągłym obrzędzie miłości. Kochałem 

was przez całe życie na ziemi, umiłowani przyjaciele. Kochałem was przez całą 

wieczność, dzieci Moje. I kochać was chcę do końca. Nie ma nic większego od 

tego. Pamiętajcie o tym. Odchodzę, ale pozostaniemy na zawsze zjednoczeni za 
pośrednictwem cudu, który teraz spełniam.» 

Jezus bierze cały jeszcze chleb. Kładzie go na napełnionym kielichu. Błogosławi, 

ofiarowuje i chleb, i wino. Potem zaś dzieli chleb, robiąc z niego trzynaście 
kawałków. Podając po jednym każdemu z apostołów, mówi: 

«Bierzcie i jedzcie. To jest Moje Ciało. Czyńcie to na Moją pamiątkę – Tego, 

który odchodzi.» 

Podaje kielich i mówi: 

«Bierzcie i pijcie. To jest Moja Krew. To kielich nowego przymierza we Krwi i 

przez Moją Krew, która zostanie przelana za was na odpuszczenie waszych 
grzechów i aby dać wam Życie. To czyńcie na Moją pamiątkę.» 

Jezus jest smutny. Wszelki uśmiech, jakikolwiek ślad światła, koloru, opuściły 

Go. Jego twarz już wyraża agonię. Apostołowie patrzą na Niego, zasmuceni. 
Jezus wstaje, mówiąc: 

«Pozostańcie na miejscach. Zaraz powrócę.» 

Bierze trzynasty kawałek chleba, zabiera kielich i wychodzi z wieczernika. 

«Idzie do Swojej Matki» – szepcze Jan. 

A Juda Tadeusz wzdycha: 

«Biedna niewiasta!» 

Piotr pyta całkiem cicho: 

«Czy sądzisz, że Ona wie?» 

«Ona wie wszystko. Zawsze wszystko wiedziała.» 

Wszyscy mówią cicho, jakby przy umarłym. 

«Czy sądzicie jednak, że naprawdę...» – dopytuje się Tomasz, który jeszcze nie 
potrafi wierzyć. 

«I ty w to wątpisz? To jego godzina» – odpowiada mu Jakub, syn Zebedeusza. 

«Niech Bóg da nam siłę bycia wiernymi» – mówi Zelota. 

«O! Ja...» – zamierza powiedzieć coś Piotr, lecz Jan, który bacznie obserwuje, 

mówi: 

«Ciii!... Oto On.» 

Jezus wchodzi. Ma w dłoniach pusty kielich. Na dnie jest tylko ślad po winie i w 

świetle lampy wygląda jak kropla krwi. Judasz Iskariota, który ma przed sobą 

ten kielich, patrzy na niego jak zaczarowany, a potem odwraca wzrok. Jezus 

obserwuje go i drży, co odczuwa Jan, wsparty nadal na Jego piersi. 

«Ależ powiedz! Ty drżysz...» – woła. 
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«Nie, nie drżę od gorączki... Wszystko wam powiedziałem i wszystko wam 

dałem. Nie mogłem dać wam więcej. Samego Siebie dałem wam.» 

Wykonuje Swój słodki gest rękami, które – najpierw złożone – teraz rozdziela i 

rozkłada, spuszcza głowę, jakby chciał powiedzieć: “Wybaczcie Mi, jeśli nie 
mogę więcej. Tak to jest.” 

«Wszystko wam powiedziałem i wszystko wam dałem. I powtarzam. Nowy 

obrzęd dokonał się. Czyńcie to na Moją pamiątkę. Obmyłem wam nogi, aby was 

pouczyć, że [powinniście] być pokorni i czyści jak wasz Nauczyciel. Zaprawdę 

powiadam wam: jaki jest Nauczyciel, tacy powinni być i uczniowie. Pamiętajcie 

o tym, pamiętajcie o tym. Także wtedy, gdy będziecie [postawieni] wysoko, 

pamiętajcie o tym. Nie jest uczeń nad Nauczyciela. Jak Ja was obmyłem, tak i 

wy czyńcie między sobą. To znaczy miłujcie się jak bracia, pomagając jeden 

drugiemu, okazując sobie wzajemnie szacunek, będąc przykładem jeden dla 

drugiego. I bądźcie czyści, aby być godnymi spożywania Chleba żywego, który 

zstąpił z Nieba, i aby mieć w sobie dzięki Niemu moc bycia Moimi uczniami w 
świecie nieprzyjaznym, który was znienawidzi z powodu Mojego Imienia. 

[por. Mt 26,21-25; Mk 14,17-21; Łk 22,21-23;  J 13,18. 21-30] Ale jeden z was 

nie jest czysty. Jeden z was Mnie zdradzi. Z tego powodu Mój duch jest bardzo 

przygnębiony... Ręka tego, który Mnie zdradza, jest ze Mną na tym stole; i ani 

Moja miłość, ani Moje Ciało i Moja Krew, ani Moje słowo nie prowadzi go do 
opamiętania i do żalu. Przebaczyłbym i jemu, idąc na śmierć także za niego.» 

Uczniowie patrzą na siebie, przerażeni. Obserwują się, podejrzewając siebie 

nawzajem. Piotr, w którym przebudziły się wszystkie wątpliwości, przeszywa 

wzrokiem Judasza. Także Juda Tadeusz wstaje gwałtownie, aby spojrzeć ponad 

Mateuszem na Iskariotę. Lecz jakaż pewność siebie jest w Judaszu, który 

bacznie przygląda się Mateuszowi, jakby go podejrzewał! Potem patrzy 
przenikliwie na Jezusa i pyta z uśmiechem: 

«Czyżbym to ja był?» 

Wydaje się najbardziej przekonany o własnej uczciwości i mówi to, aby nie 
przerwać rozmowy. Jezus powtarza Swój gest, mówiąc: 

«Ty to powiedziałeś, Judaszu, synu Szymona. Nie Ja. Ty to mówisz. Ja ciebie nie 

wymieniłem. Dlaczego oskarżasz siebie? Zapytaj swego wewnętrznego [głosu] 

ostrzegającego, twego ludzkiego sumienia, tego sumienia, które Bóg Ojciec dał 

ci, by cię prowadzić jak człowieka. Posłuchaj, jeśli cię oskarża. Będziesz to 

wiedział wcześniej od wszystkich. A jeśli ono cię uspokaja, dlaczego 

wypowiadasz to słowo i myślisz o czynie, który jest przekleństwem nawet jako 

tylko wypowiedziany lub pomyślany dla żartu?» 

Jezus mówi spokojnie. Podobny jest do nauczyciela, który wyjaśnia tezę 

przedstawioną swoim uczniom. Poruszenie jest wielkie, lecz spokój Jezusa 

łagodzi je. Jednakże Piotr, który podejrzewa najbardziej Judasza – a być może 

także Tadeusz, choć wydaje się uspokojony swobodnym zachowaniem Iskarioty 

– ciągnie Jana za rękaw. Kiedy Jan – który przytulił się do Jezusa, słysząc co 

mówi o zdradzie – odwraca się, [Piotr] szepcze do niego: 

«Zapytaj, kto to jest.» 

Jan powraca do swej poprzedniej pozycji i podnosi tylko głowę, jakby chciał 

pocałować Jezusa. W tym czasie szepcze Mu do ucha: 

«Nauczycielu, kto to jest?» 
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A Jezus bardzo łagodnie, całując jego włosy, mówi: 

«Ten, któremu podam kawałek umoczonego chleba.» 

I biorąc chleb jeszcze cały – a nie resztę tego, który posłużył do Eucharystii – 

odrywa duży kęs, macza go w sosie baranka na półmisku, wyciąga ramię nad 
stołem i mówi: 

«Weź Judaszu. Ty to lubisz.» 

«Dziękuję, Nauczycielu. Tak, lubię to» – i je ten kawałek chleba, nie wiedząc, 

czym on jest. 

W tym czasie Jan, przejęty grozą, zamyka oczy, aby nie widzieć straszliwego 

uśmiechu Iskarioty, który swymi pięknymi zębami zjada oskarżycielski chleb. 

«Dobrze! Idź teraz, gdy cię uszczęśliwiłem – mówi Jezus do Judasza – Tutaj 

(kładzie bardzo silny akcent na to słowo) wszystko jest dokonane. To, co jest do 

zrobienia jeszcze gdzie indziej, zrób szybko, Judaszu, synu Szymona.» 

«Natychmiast jestem Ci posłuszny, Nauczycielu. Potem przyjdę do Ciebie w 

Getsemani. Tam idziesz, prawda, jak zawsze?» 

«Idę tam... jak zawsze... tak.» 

«Co on ma do zrobienia? – pyta Piotr – Idzie sam?» 

«Nie jestem dzieckiem» – żartuje Judasz, ubierając płaszcz. 

«Pozwól mu iść. On i Ja wiemy, co ma do zrobienia» – mówi Jezus. 

«Tak, Nauczycielu» – Piotr milknie. Być może sądzi, że zgrzeszył, 

podejrzewając swego towarzysza. Z ręką na czole rozmyśla. 

Jezus tuli Jana do Swego serca i odwraca się do niego, szepcząc mu przez 

włosy: «Nic nie mów na razie Piotrowi. To byłoby niepotrzebne zgorszenie.» 

«Żegnaj, nauczycielu. Żegnajcie, przyjaciele.» – pozdrawia ich Judasz. 

«Żegnaj» – mówi Jezus. 

Piotr odzywa się: «Żegnam cię, chłopcze.» 

Jan z głową niemal na kolanach Jezusa szepcze: «Szatan!» 

Jedynie Jezus słyszy to i wzdycha. 

Tutaj wszystko się przerywa. Jezus mówi: «Przerywam z litości wobec ciebie. 

Ukażę ci zakończenie Wieczerzy w innym momencie.» 

Na kilka minut zapada całkowita cisza. Jezus pochyla głowę, głaszcząc 

bezwiednie jasne włosy Jana. Potem wzdryga się, podnosi głowę, patrzy, 
uśmiecha się, co dodaje otuchy uczniom. Mówi: 

«Odejdźmy od stołu i usiądźmy wszyscy jeden przy drugim, jak synowie wokół 

ojca.» 

Biorą łoża służące do siedzenia, znajdujące się za stołem – te Jezusa, Jana, 

Jakuba, Piotra, Szymona i kuzyna Jakuba – i ustawiają je z drugiej strony. 
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Jezus zajmuje Swoje miejsce, wciąż pomiędzy Jakubem i Janem. Kiedy widzi 

Andrzeja, który zamierza usiąść na miejscu pozostawionym przez Iskariotę, 
krzyczy:  

«Nie, nie tam!» 

To odruchowy okrzyk, którego nie zdołała powstrzymać Jego najwyższa 
przezorność. Potem opanowuje się, mówiąc: 

«Nie potrzeba tylu miejsc. Możemy siedzieć tylko na tych. One wystarczą. Chcę, 

żebyście byli bardzo blisko.» 

Jakub, syn Zebedeusza, woła Piotra: 

«Usiądź tutaj, ja usiądę na małym stołku u stóp Jezusa.» 

«Niech Bóg cię błogosławi, Jakubie! Tak bardzo tego pragnąłem!» – mówi Piotr 

i przysuwa się blisko Jezusa, który jest teraz bardzo blisko Jana i Piotra, z 

Jakubem u stóp. 

Jezus uśmiecha się: 

«Widzę, że zaczynają działać wypowiedziane wcześniej słowa. Dobrzy bracia 

kochają się. Ja też ci powiadam, Jakubie: “Niech Bóg cię błogosławi”. I ten gest 

nie zostanie zapomniany przez Przedwiecznego i odnajdziesz go tam, w górze.  

Ja mogę wszystko, czego pragnę. Widzieliście to. Wystarczyło jedno Moje 

pragnienie, aby Ojciec pozwolił Synowi dać się na Pokarm człowiekowi. Przez 

to, co się wydarzyło obecnie, został uwielbiony Syn Człowieczy, bo jest 

świadectwem mocy cud, który jest możliwy tylko dla przyjaciół Boga. Im 

większy jest cud, tym pewniejsza i głębsza jest ta Boża przyjaźń. To jest cud, 

który – ze względu na swoją formę, trwałość, naturę, ze względu na swój zasięg 

i granice do których dochodzi – jest najpotężniejszy, jaki może istnieć. Mówię 

wam to: tak jest potężny, nadprzyrodzony, niepojęty dla człowieka pysznego, że 

tylko niewielu go pojmie tak, jak ma być rozumiany, a wielu mu zaprzeczy. Co 

wtedy powiem? Potępienie dla nich? Nie. Powiem: litości!  

[por. J 13,31-35] Ale im większy jest cud, tym większa jest chwała, która 

wypływa z niego dla jego sprawcy. Sam Bóg mówi: “Oto czego Mój Umiłowany 

chciał, to ma. Ja się na to zgodziłem, bo On ma wielką łaskę w oczach Moich.” A 

tu mówi: “Ma łaskę bezgraniczną, tak jak jest nieskończony cud przez Niego 

dokonany”. Na podobieństwo spływającej na Twórcę cudu chwały ze strony 

Boga, jest też chwała, która od tego Twórcy kieruje się do Ojca. Każda bowiem 

chwała nadprzyrodzona, jako pochodząca od Boga, powraca do swego źródła. I 

chwała Boga, chociaż już nieskończona, coraz bardziej powiększa się i jaśnieje 

przez chwałę Jego świętych. Mówię więc: jak został uwielbiony Syn Człowieczy 

przez Boga, tak Bóg został uwielbiony przez Syna Człowieczego. Uwielbiłem 

Boga w Sobie samym. Z kolei Bóg uwielbi Swojego Syna w Sobie. Już wkrótce 
Go uwielbi.  

Raduj się, Ty, który powracasz na Swój Tron, o Istoto duchowa Drugiej Osoby! 

Raduj się, o ciało, które wzniesiesz się po takim wygnaniu w błocie. I już nie Raj 

Adama, lecz niebiański Raj Ojca jest Ci dawany za siedzibę. Jeśli zostało 

powiedziane, iż z powodu zdumienia rozkazem Bożym, danym przez usta 

człowieka, zatrzymało się słońce, to co stanie się z gwiazdami, gdy zobaczą cud 

Ciała Człowieka, jak wstępuje i zasiada po prawicy Ojca, w Swojej Doskonałości 

uwielbionej materii? Dzieci Moje, jeszcze tylko trochę pozostaję z wami. Potem 

będziecie Mnie szukać, jak sieroty szukają zmarłego rodzica. I płacząc będziecie 

chodzić, mówiąc o Nim. I będziecie na próżno uderzać o niemy grób. A potem 
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będziecie jeszcze kołatać w błękitne bramy Niebios, z duszą waszą szamoczącą 

się w błagalnym poszukiwaniu miłości, mówiąc: “Gdzie jest nasz Jezus? 

Pragniemy Go. Bez Niego nie ma już światła na świecie ani radości, ani miłości. 

O, zwróćcie Go nam albo pozwólcie nam wejść. Chcemy być tam, gdzie On 

przebywa.” Ale teraz nie możecie iść tam, gdzie Ja idę. Powiedziałem też 

żydom: “Potem będziecie Mnie szukać, ale tam, gdzie Ja idę, wy iść nie 
możecie.” Mówię to także wam.  

Myślcie o Matce... Nawet Ona nie będzie mogła iść tam, gdzie Ja idę. A przecież 

pozostawiłem Ojca, aby przyjść do Niej i stać się Jezusem w Jej łonie bez skazy. 

A przecież z Nietkniętej przyszedłem, w promiennej ekstazie Mojego 

Narodzenia. A przecież Jej miłością, która stała się mlekiem, karmiłem się. 

Stałem się czystością i miłością, bo Maryja karmiła Mnie Swoim dziewictwem, 

zapłodnionym Miłością Doskonałą, która żyje w Niebie. A przecież dzięki Niej 

wzrastałem, za cenę Jej zmęczenia i łez... A przecież wymagam od Niej 

heroizmu, jakiego nigdy nie było, w stosunku do którego bohaterstwo Judyty i 

Jael to odważne czyny biednych niewiast, sprzeczających się ze swymi 

rywalkami przy wiejskim źródle. A przecież nikt nie jest Jej równy w miłowaniu 

Mnie. A jednak zostawiam Ją i idę tam, gdzie Ona przyjdzie dopiero po długim 

czasie. Dla Niej nie ma polecenia, które wam daję: “Uświęcajcie się rok po roku, 

miesiąc po miesiącu, dzień po dniu, godzina po godzinie, aby móc przyjść do 

Mnie, gdy nadejdzie wasza godzina.” W Niej jest wszelka łaska i świętość. Jest 

stworzeniem, które wszystko miało i które wszystko dało. Niczego nie można 

Jej dodać ani odebrać. Jest najświętszym świadectwem tego, co Bóg potrafi 
[uczynić]. 

Ale – aby być pewnym, że w was jest zdolność dojścia do Mnie i abyście 

zapomnieli o cierpieniu żałoby rozdzielenia z waszym Jezusem – daję wam 

przykazanie nowe. Jest to po to, byście miłowali jedni drugich. Jak Ja was 

umiłowałem, tak samo wy miłujcie się wzajemnie. Po tym rozpozna się, że 

jesteście Moimi uczniami. Gdy jakiś ojciec ma wiele dzieci, to po czym się 

poznaje, że nimi są? Nie tyle po wyglądzie fizycznym – bo są ludzie, którzy we 

wszystkim są podobni do drugiego człowieka, z którym nie mają żadnego 

powiązania przez krew ani przez narodowość – ile po wspólnej miłości w 

rodzinie: do ojca i do siebie nawzajem. I nawet gdy ojciec umrze, nie rozpada 

się dobra rodzina, bo krew jest jedna i jest tym, co pochodzi z nasienia ojca i 

tworzy więzy, których nawet śmierć nie rozwiązuje, bo mocniejsza od śmierci 

jest miłość. Otóż jeśli będziecie się miłować także wtedy, gdy was opuszczę, 

wszyscy rozpoznają, że jesteście Moimi dziećmi, a przez to Moimi uczniami, a 
wobec siebie – braćmi, którzy mieli jednego ojca.»  

[por. Mt 26,31-35; Mk 14,26-31; Łk 22,33-34; J 13,36-38]   «Panie Jezu, ale 

dokąd idziesz?» – pyta Piotr. 

«Idę tam, dokąd na razie nie możesz za Mną iść. Ale potem pójdziesz.» 

«A dlaczego nie teraz? Szedłem za tobą zawsze, odkąd mi powiedziałeś: “Pójdź 

za Mną”. Wszystko porzuciłem bez żalu... Teraz odchodzisz bez Twojego 

biednego Szymona, zostawiając mnie pozbawionego Ciebie, mojego 

Wszystkiego, którym stałeś się, odkąd pozostawiłem moją odrobinę 

wcześniejszego dobra. Nie jest to słuszne ani piękne z Twojej strony. Idziesz na 

śmierć? Dobrze. Więc i ja też idę. Pójdziemy razem na drugi świat. Ale 
wcześniej będę Cię bronić. Jestem gotów oddać życie za Ciebie.» 

«Oddasz życie za Mnie? Teraz? Teraz nie. Zaprawdę! O, zaprawdę powiadam ci: 

nim kogut zapieje, ty już trzy razy zaprzesz się Mnie. Teraz to dopiero pierwsza 

straż. Potem będzie druga... a potem trzecia. Zanim rozbrzmi śpiew koguta, ty 

trzy razy zaprzesz się twego Pana.» 
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«Niemożliwe, Nauczycielu! Wierzę we wszystko, co mówisz, ale nie w to. 

Jestem pewien za siebie.» 

«Teraz na razie jesteś pewien, lecz to dlatego, że masz Mnie jeszcze. Masz Boga 

ze sobą. Już niebawem Bóg Wcielony zostanie ujęty i nie będziecie Go już mieć. 

A szatan, uczyniwszy was ociężałymi – twoja pewność jest jednym z podstępów 

szatana, balastem dla stania się ociężałym – potem przerazi was. Będzie wam 

wmawiał: “Bóg nie istnieje. Ja istnieję.” A jednak – chociaż otępiali przez strach 

– jeszcze będziecie myśleć i zrozumiecie, że gdy szatan jest panem chwili, 

umiera Dobro i działa Zło, bo duch jest powalony a tryumfuje ludzka natura. 

Wtedy będziecie jak wojownicy pozbawieni przywódcy, ścigani przez 

nieprzyjaciela. W przerażeniu pokonanych pochylicie kark przed zwycięzcą i – 
żeby was nie zabito – wyprzecie się upadłego bohatera.  

[por. J 14,1-14] Ale proszę was, niech się nie trwoży wasze serce. Wierzcie w 

Boga. I wierzcie też we Mnie. Pomimo wszystkich pozorów wierzcie we Mnie. 

Niech wierzy w Moje miłosierdzie i w miłosierdzie Ojca ten, kto pozostaje, oraz 

ten, kto ucieka; ten, kto milczy, oraz ten, kto otworzy usta, aby powiedzieć: 

“Nie znam Go.” Tak samo wierzcie w Moje przebaczenie. I wierzcie, że 

jakiekolwiek byłyby w przyszłości wasze czyny – w Dobru i w Mojej Nauce, a 

więc w Moim Kościele – one dadzą wam takie samo miejsce w Niebie. W domu 

Ojca Mojego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam to. 

Idę bowiem przed wami, aby przygotować wam miejsce. Czyż nie postępują tak 

dobrzy ojcowie, kiedy mają przenieść gdzie indziej swe małe dzieci? Idą 

wcześniej, przygotowują dom, meble, zapasy. A potem wracają wziąć swe 

najdroższe dzieci. Tak robią z miłości. Aby małym niczego nie brakło i aby nie 

doznały niewygody w nowym miejscu. Tak samo i Ja postępuję. I z takiego 

samego motywu. Teraz odchodzę. A kiedy przygotuję każdemu miejsce w 

Jeruzalem Niebieskim, przyjdę powtórnie, wezmę was ze Sobą, byście byli ze 

Mną tam, gdzie Ja jestem, gdzie nie będzie ani śmierci, ani żałoby, ani łez, ani 

krzyku, ani pragnienia, ani bólu, ani ciemności, ani ognia, lecz tylko światłość, 

pokój, szczęście i śpiew. O, śpiew Niebios Najwyższych, gdy dwunastu 

wybranych będzie na swoich tronach z dwunastoma patriarchami pokoleń 

Izraela i w żarze płomienia miłości duchowej zaśpiewają, stojąc nad morzem 

szczęśliwości, odwieczny kantyk, który zabrzmi w harmonii z odwiecznym 

„Alleluja‟ anielskiego zastępu... Chcę, abyście i wy byli tam, gdzie Ja będę. A wy 

wiecie, dokąd idę i znacie drogę.» 

«Ależ Panie! My nic nie wiemy. Nie mówisz nam, dokąd odchodzisz. Jakże 

możemy znać drogę, którą należy iść, aby dojść do Ciebie i skrócić 

oczekiwanie?» – pyta Tomasz.  

«Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Słyszeliście, jak to mówiłem i wyjaśniałem 

wiele razy, a zaprawdę niektórzy – nie wiedzący nawet, że istnieje Bóg – 

poczynili postępy na Mojej drodze i są już dalej niż wy. O, gdzie jesteś, 

zagubiona owieczko Boża, którą zaprowadziłem z powrotem do owczarni? A 
gdzie ty jesteś, wskrzeszona duszo?» 

«Kto? O kim mówisz? O Marii Łazarza? Jest tam, z Twoją Matką. Chcesz [żeby 

przyszła]? Lub Joanna? Z pewnością jest w swoim pałacu. Ale jeśli chcesz, 

pójdziemy ją zawezwać do Ciebie...» 

«Nie. Nie one... Myślę o tej, która zostanie ujawniona dopiero w Niebie... i o 

Fotynaj... One Mnie odnalazły. I nie porzuciły już Mojej drogi. Jednej ukazałem 

Ojca jako prawdziwego Boga, a Ducha – jako lewitę w indywidualnej adoracji. 

Drugiej – która nawet nie wiedziała, że ma duszę – powiedziałem: “Moje imię to 

Zbawiciel. Zbawiam tego, kto ma dobrą wolę, żeby się zbawić. Jestem Tym, 

który szuka zgubionych, który daje Życie, Prawdę i Czystość. Kto Mnie szuka, 
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znajduje Mnie.” I obie znalazły Boga... Błogosławię was, słabe Ewy, które 

stałyście się mocniejsze od Judyty... Idę, tam gdzie wy jesteście, idę... Wy Mnie 
pocieszycie... Bądźcie błogosławione!...» 

«Pokaż nam Ojca, Panie, a będziemy do nich podobni» – mówi Filip. 

«Od tak dawna jestem z wami, a ty, Filipie, jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 

widzi, widzi Mojego Ojca. Jakże więc możesz mówić: “Pokaż nam Ojca”? Nie 

udaje ci się uwierzyć, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Słów, które 

mówię do was, nie wypowiadam od Siebie. Ale Ojciec, który przebywa we Mnie, 

dokonuje wszystkich Moich czynów. Czy nie wierzycie, że Ja jestem w Ojcu, a 

On jest we Mnie? Cóż mam powiedzieć, aby skłonić was do wiary? Jeśli nie 

wierzycie w słowa, wierzcie przynajmniej w czyny. Powiadam wam, a mówię to 

wam zgodnie z prawdą: Kto wierzy we Mnie, dokona czynów, jakie Ja wykonuję, 

i jeszcze większych dokona, bo Ja idę do Ojca. I wszystko, o co poprosicie Ojca 

w Moje imię, spełnię, aby Ojciec był uwielbiony w Swoim Synu. I spełnię, kiedy 

poprosicie Mnie w Moje Imię. Imię Moje – w tym, czym rzeczywiście jest – znam 

Ja sam, [zna je] Ojciec, który Mnie zrodził, i Duch, który pochodzi od Naszej 

miłości. I przez to Imię wszystko jest możliwe.  

[por. J 14,15-20] Kto myśli o Moim Imieniu z miłością, ten Mnie kocha i 

otrzymuje. Ale nie wystarczy Mnie [tylko tak] kochać, trzeba zachowywać Moje 

przykazania, aby mieć miłość prawdziwą. To czyny świadczą o uczuciach.  

I z powodu tej miłości będę prosił Ojca i On da wam innego Pocieszyciela, aby 

pozostał z wami na zawsze: Kogoś, nad kim Szatan i Świat nie mogą się znęcać, 

Ducha Prawdy, którego świat nie potrafi przyjąć i nie potrafi zranić, gdyż Go nie 

widzi i nie zna. Będzie z Niego drwić, ale On jest tak niedosięgły, że urąganie 

nie będzie umiało Go zranić; a nadzwyczaj miłosierny, ponad wszelką miarę, 

pozostanie zawsze z tym, który Go kocha, choćby był ubogi i słaby. Wy Go 

poznacie, bo już przebywa z wami, a wkrótce będzie w was. Nie pozostawię was 

sierotami. Już wam to powiedziałem: “Powrócę do was”. A przyjdę do was, nim 

nastanie godzina przybycia i wzięcia was do Mojego Królestwa. Przyjdę do was. 

Wkrótce świat już Mnie nie ujrzy. Ale wy Mnie widzicie i zobaczycie Mnie. Bo Ja 

żyję i wy żyjecie. Bo Ja będę żył i wy także będziecie żyli. W tym dniu poznacie, 
że Ja jestem w Ojcu Moim, a wy we Mnie i Ja – w was.  

[por  J 14,21-24]  Ten bowiem – kto przyjmuje Moje przykazania i je zachowuje 

– kocha Mnie. A tego, który Mnie kocha, umiłuje Ojciec Mój i posiądzie on Boga, 

gdyż Bóg jest miłością i kto kocha, ten ma w sobie Boga. I Ja go umiłuję, bo w 

nim zobaczę Boga, i ukażę się mu, dając mu poznać Mnie w tajemnicach Mojej 

miłości, Mojej mądrości, Mojego Wcielonego Bóstwa. To będą Moje powroty do 

synów ludzkich, których kocham, chociaż są słabi i także wrodzy. Ale ci będą 

tylko słabi. I Ja ich umocnię. Powiem im: “Powstań!” Powiem: “Wyjdź na 

zewnątrz!”. Powiem: “Pójdź za Mną!” Powiem: “Słuchaj!” Powiem: “Pisz!”... i 
wy należycie do nich.» 

«Dlaczego, Panie, objawiasz się nam, a nie światu?» – pyta Juda Tadeusz. 

«Bo wy Mnie kochacie i zachowujecie Moje słowa. Kto tak będzie czynił, tego 

umiłuje Ojciec i przyjdziemy do niego, i uczynimy mieszkanie przy nim i w nim. 

Kto zaś Mnie nie kocha, ten nie zachowuje Moich słów i postępuje według ciała i 

świata. Teraz wiecie, że to, co wam powiedziałem, nie jest słowem Jezusa 

Nazarejskiego, lecz słowem Ojca, gdyż Ja jestem Słowem Ojca, który Mnie 
posłał.  

[por. J 14,25-31]  Powiedziałem wam to, mówiąc w ten sposób, rozmawiając z 

wami, bo pragnę Sam was przygotować na pełne posiadanie Prawdy i Mądrości. 

Ale jeszcze nie potraficie pojąć ani zapamiętać. Gdy jednak przyjdzie do was 
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Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, wtedy 

będziecie mogli pojąć i On wszystkiego was nauczy, i przypomni wam to, co 
wam powiedziałem. 

Pokój Mój wam zostawiam. Daję wam Mój pokój. Daję wam go nie tak, jak daje 

go świat. Ani nawet tak, jak dotąd wam go dawałem: jako błogosławione 

pozdrowienie Błogosławionego dla błogosławionych. Głębszy jest Pokój, który 

teraz wam daję. W tym pożegnaniu przekazuję wam Siebie samego, Mojego 

Ducha pokoju, jak wam przekazałem Moje Ciało i Moją Krew, aby pozostała w 

was siła do bliskiej walki. Szatan i świat rozpętują wojnę przeciw waszemu 

Jezusowi. To ich godzina. Miejcie w sobie Pokój, Mojego Ducha, który jest 

duchem pokoju, gdyż Ja jestem Królem pokoju. Miejcie ten pokój, aby nie być 

zbytnio osamotnionymi. Kto cierpi mając w sobie pokój Boży, ten cierpi, ale nie 
bluźni i nie rozpacza.  

Nie płaczcie. Słyszeliście przecież, jak powiedziałem: “Idę do Ojca, a potem 

powrócę”. Gdybyście miłowali Mnie ponad ciało, radowalibyście się, że idę do 

Ojca, po takim wygnaniu... Idę do Tego, który jest większy ode Mnie i kocha 

Mnie. Powiedziałem wam to teraz, zanim się to spełni, tak jak wam 

powiedziałem o wszystkich cierpieniach Odkupiciela przed pójściem na nie, 

abyście – gdy wszystko się wypełni – wierzyli coraz bardziej we Mnie. Nie 

smućcie się tak! Nie bójcie się. Wasze serce potrzebuje równowagi... Niewiele 

mam czasu, aby mówić do was... a jeszcze tyle mam do powiedzenia! Gdy 

doszedłem do końca tej Mojej ewangelizacji wydaje Mi się, że jeszcze nic nie 

powiedziałem i że tyle jeszcze, tyle, tak dużo jest do zrobienia. Wasz stan 

powiększa we Mnie to odczucie. I cóż powiem, że nie wywiązałem się z Mojego 

obowiązku albo że wy jesteście tak opornego serca, iż to nic nie znaczyło? Będę 

wątpił? Nie. Zdaję się na Boga i Jemu was powierzam, Moi umiłowani. On 

dopełni dzieła Swojego Słowa. Nie jestem jak jakiś ojciec, który umiera i ma 

tylko światło ludzkie. Ufam Bogu. I nawet, odczuwając w Sobie napór 

wszystkich rad, których – jak widzę – potrzebujecie, i odczuwając upływający 

czas, idę spokojnie ku Memu losowi. Wiem, że na ziarna, które zostały w was 

wrzucone, wkrótce zstąpi rosa. Spowoduje ona, że wszystkie wykiełkują. A 

potem przyjdzie słońce Pocieszyciela i staną się one potężnym drzewem.  

Nadchodzi książę tego świata, z którym nie mam nic wspólnego i który – gdyby 

to nie miało celu odkupieńczego – nie miałby nade Mną [żadnej władzy]. Ale to 

się dzieje, aby świat poznał, że Ja kocham Ojca. A kocham Go aż do 

posłuszeństwa śmierci i dlatego czynię to, co Mi polecił. To godzina odejścia. 
Powstańcie.  

[por. J 15,1-11]  I posłuchajcie ostatnich słów. Ja jestem prawdziwym winnym 

krzewem. Ojciec jest Tym, który go pielęgnuje. Każdą latorośl, która nie 

przynosi owocu, odcina, a tę, która przynosi owoc, przycina, aby przynosiła go 

jeszcze więcej. Moje słowo już was oczyściło. Pozostańcie we Mnie, a Ja – w 

was, abyście nadal tacy byli. Latorośl oderwana od winnego krzewu nie może 

już przynieść owocu. Tak też i wy, jeśli we Mnie nie będziecie trwać. Ja jestem 

Winnym Krzewem, a wy – latoroślami. Ten, kto pozostaje zjednoczony ze Mną, 

przynosi obfite owoce. Ale jeśli ktoś się odrywa, staje się gałęzią suchą. I 

wrzuca się go do ognia, i tam płonie. Bez zjednoczenia ze Mną nic uczynić nie 

możecie. Trwajcie zatem we Mnie, a Moje słowa niech pozostają w was. Potem 

proście, o co chcecie, a zostanie to dla was uczynione. Mój Ojciec tym bardziej 
będzie uwielbiony, im więcej owocu przyniesiecie i będziecie Moimi uczniami.  

Jak Ojciec Mnie umiłował, tak i Ja was. Pozostańcie w Mojej miłości, która 

zbawia. Kochając Mnie, będziecie posłuszni, a posłuszeństwo powiększa miłość 

wzajemną. Nie mówcie, że się powtarzam. Znam waszą słabość. I chcę, abyście 
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się zbawili. Mówię wam to, aby radość, którą chcę wam dać, była w was i aby 

była pełna. Miłujcie się, miłujcie się!  

[por. J 15, 12-17] To jest Moje przykazanie nowe. Miłujcie się wzajemnie 

bardziej, niż każdy kocha samego siebie. Nie ma większej miłości od miłości 

tego, który oddaje swe życie za przyjaciół. Wy jesteście Moimi przyjaciółmi, a Ja 

daję życie za was. Czyńcie to, czego was uczę i co nakazuję. Nie nazywam was 

już sługami. Sługa bowiem nie wie, co czyni jego pan. Wy zaś wiecie, co Ja 

robię. Wiecie o Mnie wszystko. Objawiłem wam nie tylko Siebie samego, ale 

także Ojca i Ducha, i wszystko, co usłyszałem od Boga. To nie wy siebie 

wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli między ludy i 

przynosili owoc w was i w sercach ewangelizowanych ludzi; i aby wasz owoc 
pozostał; i aby Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w Moje imię.  

Nie mówcie: “A więc, jeśli Ty nas wybrałeś, to dlaczego wybrałeś i zdrajcę? Jeśli 

wszystko wiesz, dlaczego to uczyniłeś?” Nie pytajcie też, kim on jest. To nie jest 

człowiek. To szatan. Powiedziałem to wiernemu przyjacielowi i pozwoliłem 

[Sobie] to powiedzieć synowi umiłowanemu. To szatan. Gdyby szatan – ten 

który odwiecznie małpuje Boga – nie wcielił się w śmiertelne ciało, ten opętany 

nie mógłby umknąć przed Moją potęgą Jezusa. Powiedziałem: „opętany‟. Nie. To 
o wiele więcej: to ktoś unicestwiony w szatanie.» 

«Dlaczego Ty, który wypędzałeś demony, nie uwolniłeś go?» – pyta Jakub, syn 

Alfeusza.  

«Pytasz z miłości do siebie, obawiając się, że nim jesteś? Nie bój się o to.» 

«Zatem to ja?» 

«Ja?» 

«Ja?» 

«Uciszcie się. Nie wypowiadam tego imienia. Ja posługuję się miłosierdziem, a i 

wy czyńcie podobnie.» 

«Dlaczegóż go jednak nie pokonałeś? Nie potrafiłeś?» 

«Potrafiłem. Lecz przeszkadzając szatanowi we wcieleniu się dla zabicia Mnie, 

musiałbym unicestwić ludzką rasę przed Odkupieniem. Kogóż więc bym 
odkupił?» 

«Powiedz mi, Panie, powiedz mi! – Piotr osunął się na kolana i potrząsa 

Jezusem gwałtownie, jakby opanował go szał – Czy to ja? To ja? Badam siebie. 

Wydaje mi się, że nie. Ale Ty... Ty powiedziałeś, że się Ciebie zaprę... I drżę... O! 

Co za potworność gdybym to był ja!...» 

«Nie, Szymonie, synu Jony, nie ty.» 

«Dlaczego odebrałeś mi imię “Piotra”? Stałem się na nowo Szymonem? 

Widzisz? Powiedziałeś to!... To ja! Ale jak ja mogłem? Powiedzcie... Wy 

powiedzcie... Kiedy mogłem stać się zdrajcą?... Szymonie?... Janie... No, 

mówcie!...» 

«Piotrze, Piotrze, Piotrze! Jeśli nazywam cię Szymonem, to dlatego, że myślę o 

naszym pierwszym spotkaniu, kiedy byłeś Szymonem. I myślę, jak zawsze byłeś 

wierny od pierwszej chwili. To nie ty. Ja ci to mówię – Ja, Prawda.» 

«Kto zatem?» 
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«Ależ to Judasz z Kariotu! Jeszcze tego nie pojąłeś?» – krzyczy Tadeusz, który 

już nie potrafi nad sobą zapanować. 

«Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Dlaczego?» – Piotr także 

krzyczy. 

«Cisza. To szatan. On nie ma innego imienia. Dokąd idziesz, Piotrze?» 

«Poszukać go.» 

«Odłóż zaraz swój płaszcz i tę broń. Czy mam cię wypędzić i przekląć?» 

«Nie, nie! O! Mój Panie! Ale ja... ale ja... Ja jestem być może chory, oszalały, ja? 

O! O!» 

Piotr rzucił się na ziemię do stóp Jezusa i płacze. 

«Daję wam przykazanie, abyście się miłowali i przebaczali. Zrozumieliście?   

[por. J 15,18-26] Jeśli na świecie jest nienawiść, w was niech będzie tylko 

miłość. Do wszystkich. Iluż zdrajców znajdziecie na waszej drodze! Ale nie 

powinniście ich nienawidzić ani odpłacać za ich zło złem. Inaczej Ojciec będzie 

miał was w nienawiści. Przed wami Ja byłem znienawidzony i zdradzony. A 

przecież widzicie to: nie ma we Mnie nienawiści. Świat nie potrafi kochać tego, 

co nie jest takie, jak on. Dlatego was nie będzie kochał. Gdybyście do niego 

należeli, miłowałby was, ale nie jesteście ze świata, gdyż zabrałem was spośród 
świata. Dlatego też jesteście znienawidzeni.  

Powiedziałem wam: sługa nie jest większy od Pana. Jeśli Mnie prześladowali, 

będą i was prześladować. Jeśli Mnie słuchali, będą słuchać i was. A wszystko 

będą czynić ze względu na Moje Imię, bo nie znają, bo nie chcą znać Tego, który 

Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił, nie byliby winni. Teraz jednak 

ich grzech nie ma usprawiedliwienia. Widzieli Moje czyny, słyszeli Moje słowa, a 

jednak Mnie znienawidzili, a wraz ze Mną – Ojca. Ja bowiem i Ojciec jesteśmy 

jedną jedyną Jednością Miłości. Napisano jednak: “Znienawidzili Mnie bez 

powodu”.  

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, da On 

o Mnie świadectwo; a wy też będziecie świadczyć o Mnie, gdyż byliście ze Mną 
od początku.  

[por. J 16,1-4] To wam mówię, abyście – gdy nadejdzie godzina – nie byli 

osłabieni i zgorszeni. Nadejdzie niebawem czas, kiedy was wypędzą z synagog, 

a kto was zabije, pomyśli, że oddaje przez to cześć Bogu. Nie poznali bowiem 

ani Ojca, ani Mnie. W tym jest ich wytłumaczenie. Nie mówiłem wam o tym tak 

obszernie wcześniej, gdyż byliście jak nowo narodzone dzieci. Teraz jednak 
matka was pozostawia.  

[por. J 16,5-15]  Odchodzę. Powinniście się przyzwyczaić do innego pokarmu. 

Chcę, abyście go znali. Nikt Mnie nie pyta: “Dokąd idziesz?”. Smutek czyni was 

niemymi. Dobrze jest jednak także dla was, żebym odszedł. Inaczej nie 

przyszedłby Pocieszyciel. Ja wam Go poślę. A kiedy przyjdzie poprzez mądrość i 

słowo, czyny i bohaterstwo, które wleje w was, przekona świat o jego grzechu 

bogobójstwa i o sprawiedliwości Mojej świętości. I świat będzie wyraźnie 

podzielony na odrzuconych, nieprzyjaciół Boga, i na wierzących. Ci będą 

bardziej lub mniej święci, w zależności od swojej woli. Ale sąd nad księciem 

świata i nad Jego sługami dokona się. Więcej nie mogę wam powiedzieć, bo 

jeszcze nie potraficie zrozumieć. Ale On, Boski Pocieszyciel, da wam całą 

Prawdę, gdyż nie będzie mówił od samego Siebie, ale powie to wszystko, co 
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usłyszy w Boskim Rozumie i przepowie wam przyszłość. Weźmie to, co pochodzi 

ode Mnie, to znaczy to, co też jest od Ojca, i wam to powie.  

[por. J 16,16-33]  Jeszcze krótko będziemy się widzieć. Potem już Mnie nie 

ujrzycie. I następnie znowu trochę – i potem Mnie zobaczycie. 

Szeptacie między sobą i w waszych sercach. Posłuchajcie przypowieści. To 
ostatnia [przypowieść] waszego Nauczyciela.  

Gdy jakaś niewiasta poczęła i zbliża się chwila rodzenia, jest wielkie udręczenie, 

bo cierpi i jęczy. Ale kiedy małe dziecko przyszło na świat, tuli je do serca, 

każde cierpienie ustaje i smutek zamienia się w radość, bo człowiek przyszedł 
na świat.  

Tak i wy. Będziecie płakać, a świat będzie się z was śmiać. Ale potem wasz 

smutek zamieni się w radość – w radość, której świat nigdy nie pozna. Teraz 

jesteście smutni. Ale kiedy zobaczycie Mnie ponownie, wasze serca staną się 

pełne radości, której nikt już nie będzie miał mocy wam wydrzeć. [Będzie to] 

radość tak pełna, że przysłoni w was każdą potrzebę proszenia i dla umysłu, i 

dla serca, i dla ciała. Sycić będziecie się tylko ponownym oglądaniem Mnie, 

zapominając wszystko inne. Ale właśnie od tego czasu będziecie mogli o 

wszystko prosić w Moje imię, a Ojciec da wam, abyście mieli coraz więcej 

radości. Proście, proście, a otrzymacie. 

Nadchodzi godzina, kiedy będę mógł mówić wam otwarcie o Ojcu, gdyż 

pozostaniecie wierni w próbie i wszystko zostanie pokonane. Doskonała 

[będzie] potem wasza miłość, gdyż zostanie wam dana moc w doświadczeniu. A 

czego wam braknie, Ja wam to dodam, biorąc z Mojego ogromnego skarbca i 

mówiąc: “Ojcze, widzisz to. Oni Mnie umiłowali, wierząc, że przyszedłem od 

Ciebie.” Zstąpiłem na świat, a teraz go opuszczam i idę do Ojca, i będę się 
modlił za was.» 

«O, teraz wyrażasz się jasno. Teraz wiemy, co chcesz powiedzieć i że wiesz 

wszystko, i odpowiadasz, choć nikt Cię nie pyta. Naprawdę przychodzisz od 
Boga!» 

«Teraz wierzycie? W ostatniej godzinie? To już trzy lata mówię do was! Ale już 

działa w was Chleb, który jest Bogiem, i Wino – które jest Krwią nie pochodzącą 

od człowieka – i daje wam pierwsze drgnienie przebóstwienia. Staniecie się 

bogami, jeśli wytrwacie w Mojej miłości i w posiadaniu Mnie. Nie tak, jak to 

powiedział szatan do Adama i Ewy, ale jak Ja wam to mówię. To jest prawdziwy 

owoc z drzewa Dobra i Życia. Kto się nim żywi, w tym Zło jest pokonane i 

martwa jest Śmierć. Kto będzie go spożywał, będzie żył na wieki i stanie się 

„bogiem‟ w Królestwie Bożym. Staniecie się „bogami‟, jeśli będziecie trwać we 

Mnie. A jednak... chociaż macie w sobie ten Chleb i tę Krew, odejdziecie i 

pozostawicie Mnie samego. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy zostaniecie 

rozproszeni... Ale Ja nie jestem sam. Mam Ojca przy Sobie. Ojcze, Ojcze! Nie 

opuszczaj Mnie! Wszystko wam powiedziałem... aby dać wam pokój. Mój pokój. 
Doznacie jeszcze ucisku, ale wierzcie. Ja zwyciężyłem świat.» 

[por. J 17,1-5] Jezus wstaje, rozwiera ramiona, jak na krzyżu, i z 

rozpromienioną twarzą wypowiada wzniosłą modlitwę do Ojca. Jan zapisał ją w 
całości: 

«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz Swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 

i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 

wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali 

Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-16.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-17.htm#1
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Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi 

dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą 
miałem u Ciebie, zanim świat powstał.  

[por. J 17,6-19] Objawiłem Imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. 

Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że 

wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi 

powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie 

wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za 
światem, ale za tymi, których Mi dałeś, bo są Twoimi. 

Wszystko bowiem, co Moje, jest Twoje, a Twoje jest Moje, i w nich zostałem 

otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja 

idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby 

tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim 

Imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem 
syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. 

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby Moją radość 

mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 

znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, 
żebyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. 

Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. 

Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat 

posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli 
uświęceni w prawdzie. 

[por. J 17,20-26] Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu 

będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My 

jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby 
świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 

aby widzieli chwałę Moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem 
świata. 

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni 

poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 

miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.» 

Apostołowie płaczą, mniej lub bardziej skrycie, głośno... Na koniec śpiewają 

hymn. 

Jezus błogosławi ich, potem nakazuje: 

«Włóżmy teraz płaszcze i wyjdźmy. Andrzeju, powiedz panu domu, aby spełnił 

Moją wolę i tak tutaj wszystko pozostawił. Jutro... sprawi wam radość ujrzenie 
tego miejsca.» 

Jezus patrzy na wieczernik. Wydaje się błogosławić mury, sprzęty, wszystko. 

Potem bierze płaszcz i wychodzi, a za Nim – uczniowie. Blisko Niego znajduje 
się Jan, na którym się wspiera.  

«Nie pożegnasz się z Matką?» – pyta Go syn Zebedeusza. 

«Nie. Wszystko już uczyniłem. Nie czyńcie hałasu.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-17.htm#6
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-17.htm#20
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Szymon, który odpalił od lampy pochodnię, oświetla korytarz prowadzący do 

drzwi. Piotr otwiera je ostrożnie i wszyscy wychodzą na drogę. Potem, 
manewrując urządzeniem, zamykają od zewnątrz i udają się w drogę. 

20. REFLEKSJA NAD OSTATNIĄ WIECZERZĄ 

Napisane 17 lutego 1944. A, 1874-1880. 

Jezus mówi: 

«Z wydarzenia, którym była Ostatnia Wieczerza – oprócz rozważania miłości 

Boga, który staje się Pokarmem dla ludzi – wynikają cztery główne pouczenia. 

Pierwsze: konieczność posłuszeństwa Prawu wszystkich dzieci Bożych.  

Prawo mówiło, że trzeba na Paschę spożyć baranka, zgodnie z obrzędem danym 

Mojżeszowi przez Najwyższego. Ja, Syn prawdziwy Boga prawdziwego, nie 

uważałem Siebie – ze względu na Moją Boskość – za wyjętego spod Prawa. 

Byłem na ziemi, Człowiek między ludźmi, jako Nauczyciel ludzi. Musiałem więc 

spełniać Moje zobowiązanie człowieka wobec Boga jak inni [ludzie] i lepiej niż 

oni. Łaski Boże nie uwalniają od posłuszeństwa i od wysiłku osiągania coraz 

większej świętości. Jeśli porównacie najbardziej wzniosłą świętość z 

doskonałością Boską, zawsze uznacie ją za pełną błędów i dlatego zobowiązaną 

do tego, by przymuszać siebie, usuwać braki i osiągać stopień doskonałości – na 

ile tylko możliwe – podobny do doskonałości Bożej. 

Drugie: potęga modlitwy Maryi. 

Byłem Bogiem, który stał się Ciałem. Ciałem, które – aby być bez plamy – 

posiadało moc duchową dla zapanowania nad ciałem. A jednak nie odrzucam, a 

nawet wzywam pomocy Tej, która jest Pełna Łaski. Również Ona, w tej godzinie 

zadośćuczynienia, znalazła – to prawda – Niebo zamknięte nad Jej głową, ale 

nie do tego stopnia, żeby nie udało się Jej, Królowej Aniołów, wyrwać z niego 

anioła dla umocnienia Jej Syna. O, nie [dla umocnienia] Jej, biednej Mamy! 

Także Ona zakosztowała goryczy opuszczenia przez Ojca. Przez ten ból jednak – 

ofiarowany dla Odkupienia – otrzymała dla Mnie moc przezwyciężenia udręki 

Ogrodu Oliwnego i uniesienia do końca Męki w całym jej wielorakim 

okrucieństwie. Każdy jego rodzaj miał na celu obmycie jednej formy i jednego 

sposobu grzeszenia. 

Trzecie: panowanie nad samym sobą i znoszenie zniewag oraz miłość 

wznoszącą się ponad wszystkim mogą mieć jedynie ci, którzy uczynili swe życie 

życiem zgodnym z Prawem Miłości, które Ja ogłosiłem. I nie tylko je głosiłem, 
lecz także praktykowałem prawdziwie. 

Nie potraficie sobie wyobrazić, czym było dla Mnie posiadanie przy Sobie, przy 

stole, Mojego zdrajcy; czym było to, że musiałem się mu dać [w Ciele i Krwi w 

wieczerniku], że musiałem dzielić z nim kielich obrzędowy i dotknąć Moimi 

wargami miejsca, które dotykały jego wargi, a [potem] kazać Mojej Matce 

dotknąć je Swoimi.  

Wasi lekarze dyskutowali i dyskutują nad Moją szybką śmiercią. Widzą jej 

przyczynę w ranie serca, spowodowanej przez uderzenia w czasie biczowania. 

Tak, również przez nią Moje serce stało się chore. Ale już podczas Ostatniej 

Wieczerzy było zranione, złamane – złamane wysiłkiem konieczności znoszenia 

u boku Mego zdrajcy. Zacząłem wtedy umierać fizycznie. Reszta była tylko 

powiększeniem już istniejącej agonii. To, co mogłem zrobić, uczyniłem, gdyż 

byłem jedno z Miłością. Nawet w godzinie, w której Bóg-Miłość oddalił się ode 

Mnie, umiałem być miłością, gdyż żyłem miłością przez Moje trzydzieści trzy 
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lata. Nie można dojść do wymaganej doskonałości, do przebaczania i znoszenia 

człowieka, który nas znieważa, jeśli nie ma się postawy miłości. Posiadałem ją i 
mogłem przebaczać, i znosić Judasza – arcydzieło Znieważającego. 

Czwarte: Sakrament działa tym bardziej, im bardziej ktoś jest godzien go 

przyjąć. Obyśmy stawali się godnymi Eucharystii, przez stałe pragnienie, które 

przełamuje ciało i czyni ducha panem, zwyciężając pożądliwości, pozyskując 

życie dla cnót, napinając je jak łuk ku doskonałości cnót, szczególnie zaś – ku 

Miłości. 

Kiedy ktoś kocha, usiłuje doprowadzić do radości tego, kogo kocha. Jan – który 

Mnie kochał jak nikt i który był czysty – doznał największej przemiany przez 

Sakrament [Eucharystii]. Zaczął od tego momentu być orłem, dla którego jest 

czymś prostym i łatwym wznoszenie się do Nieba Bożego i wpatrywanie się w 

odwieczne Słońce. Biada jednak temu, kto przyjmuje Sakrament [Eucharystii], 

nie będąc go zupełnie godnym i powiększając jeszcze swoją stałą ludzką 

niegodność przez śmiertelne grzechy. Nie jest on wtedy zarodkiem 

zabezpieczenia i życia, lecz – zepsucia i śmierci. Śmierci ducha i zgnilizny ciała, 

z powodu której ono „pęka‟, jak mówi Piotr o ciele Judasza. Nie wylewa się z 

niego krew, płynna, zawsze życiodajna i piękna w swej purpurze, ale jego 

wnętrzności, czarne od wszystkich żądz, zgnilizny, która wylewa się na 

zewnątrz psującego się ciała, jak z nieczystej zwierzęcej padliny, budzącej 

obrzydzenie u przechodniów. Śmierć tego, który znieważa Sakrament, jest 

zawsze śmiercią zrozpaczonego. Z tego powodu nie zna on spokojnego zgonu, 

właściwego dla człowieka, który jest w [stanie] łaski. Nie zna też bohaterskiej 

śmierci ofiary, która dotkliwie cierpi, lecz ze wzrokiem utkwionym w Niebo i z 

duszą pewną pokoju. Śmierć zrozpaczonego jest straszliwa z powodu miotania 

się i przerażenia. Jest ona straszliwą konwulsją duszy, już złapanej w ręce 

szatana, który ją szarpie dla wyrwania z ciała i dusi swoim odrażającym 
oddechem.  

Oto różnica między człowiekiem, który przechodzi do drugiego życia, 

odżywiając się wcześniej, w tym życiu, miłością, wiarą, nadzieją i wszystkimi 

innymi cnotami oraz naukami niebiańskimi i Chlebem Anielskim, towarzyszącym 

mu swoimi owocami, lepiej, jeśli swą realną obecnością [w Wiatyku], w 

ostatniej podróży, a tym, który kona, po życiu zwierzęcym, śmiercią zwierzęcą – 

ten, którego Łaska ani Sakrament nie umacniają. Pierwsza jest pogodnym 

kresem świętego, któremu śmierć otwiera Królestwo wieczne. Druga jest 

straszliwym upadkiem potępionego, który czuje, że rzuca się w śmierć wieczną, 

i rozpoznaje w jednej chwili to, co chciał utracić i już nie może naprawić. Dla 

jednego to zdobycie, dla drugiego – pozbawienie; dla jednego – radość, dla 

drugiego – przerażenie. 

Oto czego sobie udzielacie w zależności od waszej wiary i miłości lub braku 

wiary i drwienia sobie z Mojego daru. Takie pouczenie [wynika] z tej wizji. 

21. KONANIE I POJMANIE W GETSEMANI 

Napisane 16 marca 1945. A, 11534-11575 

Droga jest całkiem cicha. Jedynie woda spływająca ze źródła do kamiennego 

zbiornika przerywa głębokie milczenie. Wzdłuż murów domów, od strony 

wschodniej, panuje jeszcze ciemność, lecz z drugiej strony księżyc zaczyna 

bielić wierzchołki domów. Tam gdzie droga się rozszerza, formując mały placyk, 

mleczna i srebrzysta jasność księżyca zstępuje, by upiększyć kamyki i ziemię 

drogi. Pod licznymi jednak archiwoltami – prowadzącymi od domu do domu, 

podobnymi do podniesionych mostów lub do podpór dla tych starych domów – 

panuje całkowita ciemność. [Domy] posiadają nieliczne otwory od strony ulicy. 
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O tej porze wszystkie są zamknięte i mroczne, jakby były domami 

opuszczonymi. Czerwieniejąca pochodnia, niesiona przez Szymona, płonie 

szczególnie żywo i bardzo przydaje się [w panującej ciemności]. Twarze, w tym 

czerwonym poruszającym się świetle, wyraźnie się uwydatniają i wszystkie 

ukazują różne stany dusz. 

Najbardziej poważna i najspokojniejsza jest twarz Jezusa. Zmęczenie jednak 

postarzyło ją i sprawiło, że widać na niej niezwyczajne rysy, które już ukazują 

przyszły wizerunek utrwalony w śmierci. 

Jan, idący przy Nim, spogląda na wszystko, zdziwiony, zasmucony. Można by 

rzec: dziecko przerażone jakimś usłyszanym opowiadaniem lub jakimiś 

budzącymi lęk zapowiedziami – dziecko, które prosi o pomoc kogoś, o kim wie, 
że jest większy od niego. Któż jednak może mu pomóc? 

Szymon, który znajduje się z drugiej strony Jezusa, ma oblicze nieprzeniknione, 

mroczne – kogoś, kto roztrząsa straszliwe myśli. Jest jedynym, który po 
Jezusie, ma wygląd pełen godności. 

Inni, w dwóch stale zmieniających się grupach, są w stanie wrzenia. Od czasu 

do czasu ochrypły głos Piotra lub barytonowy Tomasza podnosi się, brzmiąc 

dziwnie. Potem ściszają głosy, jakby bali się tego, co mówią. Dyskutują o tym, 

co trzeba zrobić, i jeden proponuje to, drugi – tamto. Wszystkie propozycje 

upadają jednak, gdyż naprawdę ma się rozpocząć “godzina ciemności” i osądy 
ludzi pozostają zamroczone i zmącone. 

«Trzeba mi to było powiedzieć wcześniej» – oburza się Piotr. 

«Ale nikt nie mówił. Nawet Nauczyciel...» 

«Tak! Właśnie On by ci o tym mówił... Ależ, bracie! Wydaje się, że Go nie 

znasz!...» 

«Odczułem jakiś niepokój i powiedziałem: “Chodźmy z Nim umrzeć”. 

Pamiętacie? Lecz – na naszego Najświętszego Boga – gdybym wiedział, że to 

Judasz, syn Szymona!...» – grzmi Tomasz groźnym głosem. 

«I co byś zrobił?» – pyta Bartłomiej. 

«Ja? Zrobiłbym to i teraz, gdybyście mi pomogli!» 

«Co? Poszedłbyś go zabić? Dokąd?» 

«Nie. Uprowadziłbym Nauczyciela. To prostsze.» 

«Nie odszedłby!» 

«Nie pytałbym Go, czy chce iść. Uprowadziłbym Go tak, jak się porywa 

niewiastę.» 

«To nie byłby zły pomysł!» – mówi Piotr. I idzie szybko do tyłu, dołączając do 

grupy dwóch synów Alfeusza, którzy wraz z Mateuszem i Jakubem rozmawiają 

po cichu jak spiskowcy.  

«Posłuchajcie: Tomasz mówi, żeby uprowadzić Jezusa. Wszyscy razem. Można 

by... z Get-Samni przez Betfage do Betanii, a stamtąd... gdzieś... w jakieś 

miejsce. Zrobimy to? Jak już On będzie w bezpiecznym miejscu, powrócimy i 
zgładzimy Judasza.» 

«To bezużyteczne. Cały Izrael jest pułapką» – odzywa się Jakub, syn Alfeusza. 
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«A teraz ona jest już bliska zamknięcia. To zrozumiałe, zbyt wiele nienawiści!» 

[– mówi Mateusz.] 

«Ależ, Mateuszu! Rozwścieczasz mnie! Miałeś więcej odwagi, gdy byłeś 

grzesznikiem! Filipie, mów!» [– odzywa się Piotr.] 

Filip, który idzie zupełnie sam i wydaje się rozmawiać ze sobą, podnosi głowę i 

zatrzymuje się. Piotr dochodzi do niego i rozmawiają. Potem dochodzą do 

grupy. 

«Według mnie najlepszym miejscem byłaby Świątynia» – mówi Filip. 

«Szalony jesteś? – krzyczą kuzyni, Mateusz i Jakub – przecież tam chcą Jego 

śmierci!» 

«Ciii! Po co ten hałas!? Wiem, co mówię. Oni szukają Go wszędzie, ale nie tam. 

Ty i Jan macie dobre stosunki ze sługami Annasza. Da się dobrą garść złota... i 

wszystko załatwione. Wierzcie! Najlepsze miejsce, aby ukryć kogoś, kogo się 

szuka, to dom dozorcy więzienia.» 

«Ja bym tego nie robił – mówi Jakub, syn Zebedeusza. – Posłuchaj też innych, 

najpierw Jana. A jeśli potem zatrzymają Go? Nie chcę, żeby ktoś powiedział, że 
to ja jestem zdrajcą...» 

«Nie myślałem o tym. A więc?» – Piotr jest załamany. 

«Ja mówię, że trzeba zrobić jedną rzecz z litości, jedyną, jaką możemy: oddalić 

Matkę» – mówi Juda, syn Alfeusza. 

«Dobrze! Ale... Kto tam pójdzie? Co Jej powiedzieć? Idź ty, Jej krewny.» 

«Ja zostaję z Jezusem. To Moje prawo. Idź ty.» 

«Ja?! Uzbroiłem się w miecz, żeby umrzeć jak Eleazar. Przejdę przez legiony, by 

obronić mojego Jezusa... a uderzę bez umiaru. Jeśli zabije mnie siła tych, którzy 

są liczniejsi, nie szkodzi. Ja będę Go bronił» – stwierdza Piotr. 

«Czy jednak jesteś pewien, że to Iskariota?» – pyta Filip Tadeusza. 

«Jestem pewien. Żaden z nas nie ma serca węża. Tylko on... Idź, Mateuszu, 

znaleźć Matkę i powiedz Jej...» 

«Ja? Oszukiwać Ją? Widzieć Ją, nic nie wiedzącą, przy sobie, a potem?... O, nie! 

Jestem gotów umrzeć... nie oszukam jednak tej gołębicy...» 

Głosy zlewają się w szepcie. 

«Słyszysz? Nauczycielu, kochamy Cię» – mówi Szymon. 

«Wiem o tym. Nie potrzebuję tych słów, aby to wiedzieć. Chociaż dają one 

pokój sercu Chrystusa, ranią jednak Jego duszę.» 

«Dlaczego, mój Panie? To są słowa miłości.» 

«Miłości całkowicie ludzkiej. Zaprawdę, przez te trzy lata nic [z wami] nie 

uczyniłem, bo jesteście jeszcze bardziej ludźmi niż w pierwszej godzinie. 

Fermentują w was dziś wieczorem wszystkie najbardziej błotniste zaczyny. Ale 
to nie wasza wina...» 

«Ocal się, Jezu!» [– błaga Jan.] 
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«Ocalam się.» 

«Tak? O, mój Boże, dziękuję! – Jan wydawał się zwijającym się i usychającym 

kwiatem, który teraz staje się ponownie świeży na swej łodydze. – Powiem to 

innym. Dokąd idziemy?» 

«Ja na śmierć, wy – do Wiary.» 

«Ale czy nie powiedziałeś właśnie, że się ratujesz?» – umiłowany uczeń jest na 

nowo przygnębiony. 

«Ratuję się, istotnie, ocalam się. Gdybym nie był posłuszny Ojcu, zginąłbym. 

Jestem posłuszny, zatem ocalam siebie. Ależ nie płacz tak! Jesteś mniej dzielny 

od uczniów tego filozofa greckiego, o którym mówiłem ci pewnego dnia. Oni 

pozostali przy swym nauczycielu, który umierał od cykuty, aby go umocnić 
swym mężnym bólem. Ty... wydajesz się dzieckiem, które utraciło ojca.» 

«A czy tak nie jest? To więcej niż gdybym tracił mego ojca! Ja tracę Ciebie...» 

«Nie tracisz Mnie, bo nadal Mnie kochasz. Stracony jest człowiek, który jest 

odłączony od nas przez zapomnienie na ziemi i przez sąd Boga poza nią. My 

jednak nie zostaniemy rozdzieleni. Nigdy. Ani przez jedno, ani przez drugie.» 

Jan jednak nie słucha wyjaśnień. Szymon podchodzi jeszcze bliżej Jezusa i 
mówi mu po cichu: 

«Nauczycielu... ja... Szymon Piotr i ja mamy nadzieję uczynić coś dobrego... 

ale... Ty, który wiesz wszystko, powiedz mi: jak myślisz, za ile godzin zostaniesz 

ujęty?» 

«Zanim księżyc dojdzie do szczytu łuku [swej drogi].» 

Zelota czyni gest bólu i zniecierpliwienia, by nie rzec – gniewu. 

«Zatem wszystko było daremne... Nauczycielu, wyjaśnię Ci. Niemal wyrzucałeś 

Szymonowi Piotrowi i mnie, że Cię pozostawiliśmy samego w tych ostatnich 

dniach... Ale oddalaliśmy się dla Ciebie... Z miłości do Ciebie. Piotr, w noc 

poniedziałkową, pod wrażeniem Twoich słów, przyszedł do mnie, gdy spałem, i 

powiedział: “Ty i ja... tobie ufam... musimy coś zrobić dla Jezusa. Nawet Judasz 

powiedział, że chce się tym zająć”. O! Dlaczego wtedy nie zrozumieliśmy? 

Dlaczego Ty nic nam nie powiedziałeś? Ale powiedz mi: nikomu tego nie 

powiedziałeś? Naprawdę nikomu? Być może pojąłeś to dopiero przed kilkoma 

godzinami?» 

«Zawsze o tym wiedziałem. Jeszcze zanim był w gronie uczniów. I żeby jego 

zbrodnia nie była doskonała – w tym co Boże i w tym co ludzkie – usiłowałem na 

wszelkie sposoby oddalić go ode Mnie. Ci, którzy chcą, żebym umarł, są katami 

Boga. On, Mój uczeń i przyjaciel, jest także Zdrajcą, katem człowieka. Jest Moim 

pierwszym katem. Zadawał Mi bowiem śmierć już przez trud posiadania go przy 

Mnie, przy Moim stole, i zmuszania Mnie do chronienia go przed wami.» 

«I nikt o tym nie wie?» 

«Jan [wie]. Powiedziałem mu to pod koniec wieczerzy. Ale co zrobiliście?» 

«A Łazarz? Czy on naprawdę nic nie wie? Dziś byliśmy u niego, bo przybył zaraz 

rano, ofiarował [baranka] i odszedł. Nie zatrzymał się nawet w swym pałacu i 

nie poszedł do Pretorium, a zawsze tam chodził, gdyż przejął ten zwyczaj po 
ojcu. A Piłat, wiesz to, jest w tych dniach w mieście...» 
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«Tak. Wszyscy tu są. Jest Rzym, nowy Syjon, wraz z Piłatem. Jest Izrael z 

Kajfaszem i Herodem. Jest cały Izrael, bo Pascha zgromadziła dzieci tego ludu u 
stóp ołtarza Bożego... Widziałeś Gamaliela?» [– mówi Jezus.] 

«Tak. Dlaczego Mnie o to pytasz? Mam się z nim zobaczyć jutro...» [– mówi 

Szymon Zelota.] 

«Gamaliel dziś wieczorem jest w Betfage. Wiem o tym. Kiedy dojdziemy do 

Getsemani, pójdziesz do Gamaliela i powiesz mu: “Już niebawem będziesz miał 

znak, na który czekasz od dwudziestu jeden lat”. Nic więcej. A potem powrócisz 
z twymi towarzyszami.» 

«Ale skąd o tym wiesz? O! Nauczycielu, mój biedny Nauczycielu, który nie masz 

nawet pociechy niewiedzy o czynach bliźniego!» 

«Dobrze powiedziałeś! Pociecha niewiedzy! Biedny Nauczyciel! Więcej jest 

bowiem dzieł złych niż dobrych. Lecz Ja widzę też dobre dzieła i cieszę się 
nimi.» 

«Zatem wiesz, że...» 

«Szymonie, to godzina Mojej męki. Aby ją uczynić pełniejszą, Ojciec odbiera Mi 

światło, w miarę jak ona się zbliża. Już wkrótce będę miał same ciemności i 

kontemplowanie tego, czym są mroki, to znaczy – wszystkie grzechy ludzi. Nie 

możesz, wy nie możecie zrozumieć. Nikt – chyba że zostanie wezwany przez 

Boga dla szczególnego zadania – nie pojmie tej męki w wielkiej Męce. Człowiek 

bowiem jest materialny nawet w miłości i w rozmyślaniu. Będą tacy, którzy 

zapłaczą i będą cierpieć z powodu razów, które otrzymałem, z powodu Moich 

tortur Odkupiciela. Nie będą jednak w stanie ogarnąć tej duchowej udręki, która 

– wierzcie Mi, wy, którzy Mnie słuchacie – będzie najokrutniejsza... Mów więc 

do Mnie, Szymonie. Prowadź Mnie po ścieżkach, po których chodziła twoja 

przyjaźń do Mnie, bo jestem biedakiem tracącym wzrok, który widzi widma, a 

nie rzeczy realne...» 

Jan tuli Jezusa do siebie i pyta: 

«Jak to? Nie widzisz już Swego Jana?» 

«Widzę cię, jednak zjawy wyłaniają się z mgły szatana, wizje koszmarów i bólu. 

Dziś wieczorem wszystkich nas ogarniają te piekielne wyziewy. Szatan pragnie 

doprowadzić Mnie do tchórzostwa, nieposłuszeństwa i przygnębienia. W was, 

wytworzy zawód i strach. Innych – choć nie są ani lękliwi, ani zbrodniczy – 

doprowadzi do zbrodni i do bojaźliwości. Jeszcze innych, którzy już do niego 

należą, doprowadzi do nadprzyrodzonego zdeprawowania. Mówię tak, bo 

doskonałość tych ludzi w złu będzie tak wielka, że przekroczy możliwości 

człowieka i osiągnie doskonałość, która jest zawsze w tym co ponadludzkie. 

Mów, Szymonie.» 

«Tak, od wtorku wciąż chodziliśmy, aby się dowiedzieć, aby uprzedzić, aby 

szukać pomocy.» 

«I co zdołaliście uczynić?» [– pyta Jezus.] 

«Nic lub bardzo mało» [– odpowiada Szymon Zelota.] 

«I to “mało” stanie się “niczym”, kiedy strach sparaliżuje serca.» 

«Pokłóciłem się nawet z Łazarzem... Po raz pierwszy mi się to zdarzyło... 

Starłem się z nim, bo wydawał mi się bezczynny... Mógłby działać. To przyjaciel 

Namiestnika. To wciąż syn Teofila! Ale Łazarz odrzucił wszelkie moje 
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propozycje. Opuściłem go, krzycząc: “Myślę, że przyjaciel, o którym mówi 

Nauczyciel, to ty! Przerażasz mnie!” – i nie chciałem wracać do niego. Ale dziś 

rano mnie wezwał i powiedział: “Czy nadal sądzisz, że ja jestem zdrajcą?”. 

Widziałem już Gamaliela i Józefa, i Chuzę, i Nikodema, i Manaena, i wreszcie 

twego brata Józefa... i nie mogę w to dłużej wierzyć. Rzekłem mu więc: 

“Przebacz mi, Łazarzu. Czuję jednak, że moja myśl jest wzburzona bardziej niż 

wtedy, gdy ja sam byłem skazany”. I to tyle, Nauczycielu... Już nie jestem 
sobą... Ale dlaczego się uśmiechasz?» 

«Bo wszystko potwierdza to, co ci powiedziałem wcześniej. Mgła szatana 

ogarnia cię i niepokoi. Co odpowiedział Łazarz?» 

«Powiedział: “Rozumiem cię. Przyjdź dziś z Nikodemem. Muszę się z tobą 

zobaczyć.” I poszedłem, podczas gdy Szymon Piotr był u Galilejczyków, bo Twój 

brat, który przybywa z tak daleka, wie więcej od nas. Mówił, że w rozmowie 

powiadomił go przypadkiem stary Galilejczyk, przyjaciel Alfeusza i Józefa, który 
mieszka blisko targowiska...» 

«A!... tak... wielki przyjaciel domu...» 

«On jest tu z Szymonem i niewiastami. Jest też rodzina z Kany.» 

«Widziałem Szymona.» 

«No więc Józef – przez przyjaciela, który jest sam zaprzyjaźniony z kimś ze 

Świątyni, bo stał się jego krewnym przez małżonkę – dowiedziawszy się, że 

zadecydowano o ujęciu Ciebie, powiedział do Piotra: “Zawsze Go zwalczałem, 

lecz z miłości i kiedy był jeszcze silny. Ale teraz – gdy staje się jak dziecko i jest 

zdany na łaskę Swych wrogów – ja, krewny, który zawsze Go kochałem, jestem 
z Nim. To Mój obowiązek krwi i serca.”» 

Jezus uśmiecha się, przyjmując na chwilę pogodny wyraz twarzy radosnych 

godzin. 

«I Józef rzekł do Piotra: “Faryzeusze z Galilei są żmijami, jak wszyscy 

faryzeusze. Lecz Galilea nie jest cała faryzejska. I tu są Galilejczycy, którzy Go 

kochają. Chodźmy im powiedzieć, żeby się zgromadzili w Jego obronie. Mamy 

tylko noże, lecz i kije są bronią, gdy się nimi dobrze obraca. A jeśli patrole 

rzymskie nie nadciągną, szybko uporamy się z podłymi łotrami, z tymi zbirami 

ze Świątyni.” I Piotr poszedł z nim. Ja w tym czasie przybyłem do Łazarza z 

Nikodemem. Postanowiliśmy przekonać go, aby przyszedł z nami i otwarł dom, 

żeby w nim pozostać z Tobą. On jednak powiedział nam: “Muszę być posłuszny 

Jezusowi i pozostać tutaj... aby cierpieć podwójnie...” Czy to prawda?» 

«To prawda. Ja dałem mu to polecenie.» 

«A jednak dał mi miecze, które do niego należą: jeden mnie, a drugi – Piotrowi. 

Chuza też chciał mi dać miecze. Ale... Czym są dwa ostrza przeciw całemu 

światu? Chuza nie potrafi uwierzyć, że to, co mówisz, jest prawdą. Przysięga, że 

nic nie wie i że na dworze myśli się jedynie o tym, jak cieszyć się świętem... 

Zwykła hulanka... Do tego stopnia, że polecił Joannie usunąć się do jednego z 

ich domów w Judei. Joanna chce jednak tu pozostać, zamknięta w swoim 

pałacu, jakby jej nie było. Ale się nie oddala. Z nią jest Plautyna, Anna, Nike i 

dwie rzymskie damy z domu Klaudii. Płaczą, modlą się i każą się modlić 

niewinnym [dzieciom]. Lecz to nie jest czas modlitwy. To czas krwi. I czuję, jak 
odradza się we mnie “zelota” i płonę, by zabijać i mścić!...» 

«Szymonie, gdybym chciał, żebyś umarł jako przeklęty, nie podniósłbym cię ze 

zniszczenia [trądu]!...» – Jezus jest bardzo surowy. 



 147 

«O! Wybacz, Nauczycielu... wybacz. Jestem jak pijany, bredzę.» 

«A Manaen, co on powiedział?» 

«Manaen powiedział, że to nie może być prawdą, ale jeśli to jest prawdą, 

pójdzie za Tobą aż na męczarnie.» 

«Jakże wy wszyscy ufacie sobie!... Ileż w człowieku jest pychy! A Nikodem i 

Józef? Co oni wiedzą?» 

«Nic więcej niż ja. Jakiś czas temu, w zgromadzeniu, Józef przeciwstawił się 

Sanhedrynowi. Potraktował ich jak morderców, bo chcieli zabić niewinnego, i 

powiedział im: “Wszystko to jest niezgodne z Prawem. On dobrze mówi: to 

ohyda w domu Pana. Ten ołtarz zostanie zburzony, bo jest bezczeszczony.” Nie 

ukamienowali go, bo to on. Lecz odtąd trzymali go w całkowitej niewiedzy. 

Jedynie Gamaliel i Nikodem pozostali jego przyjaciółmi. Pierwszy jednak się nie 

odzywa, a drugi... Ani on, ani Józef nie byli już wzywani do Sanhedrynu dla 

podejmowania najprawdziwszych decyzji. Gromadzą się bezprawnie to tu, to 

tam, o różnych porach, bo obawiają się ich oraz Rzymu. Ach! Zapomniałbym!... 

Pasterze. Oni też są z Galilejczykami. Ale jesteśmy nieliczni! Gdyby Łazarz 

zechciał nas posłuchać i gdyby poszedł do Pretora! Lecz on nas nie posłuchał... 

Oto co robiliśmy... Wiele... i nic... i jestem tak przygnębiony, że chciałbym iść 

przez pola i wyć jak szakal, upodlić się w jakiejś orgii, zabijać jak bandyta, aby 

odjąć tę myśl, że “wszystko jest daremne”, jak powiedział Łazarz, jak mówił 
Józef i Chuza, i Manaen, i Gamaliel...»  

Zelota wydaje się nie być sobą. 

«Co powiedział rabbi?» [– pyta go dalej Jezus.] 

«Powiedział: “Nie znam dokładnie zamiarów Kajfasza, lecz powiadam wam, że 

tylko dla Chrystusa przepowiedziane jest to, o czym mówicie. A ponieważ ja nie 

rozpoznaję Mesjasza w tym proroku, nie znajduję powodu, by się denerwować. 

Zostanie zabity człowiek – dobry, przyjaciel Boga. Ale ileż krwi Jemu podobnych 

wypił Syjon?!” A kiedy obstawaliśmy przy Twojej Boskiej naturze, powtórzył z 

uporem: “Kiedy ujrzę znak, uwierzę”. Obiecał nie głosować za Twoją śmiercią i 

nawet, jeśli to możliwe, przekonać innych, aby Cię nie skazywali. To. Nic więcej. 

On nie wierzy! Nie wierzy! Gdybyśmy mogli dotrwać do jutra... Ale Ty mówisz, 
że nie. O! Co my zrobimy?!» 

«Ty pójdziesz do Łazarza i będziesz usiłował zaprowadzić tam wielu... Nie tylko 

apostołów, lecz także uczniów, jakich znajdziesz błąkających się po polnych 

drogach. Spróbujesz zobaczyć się z pasterzami i dasz im to polecenie. Dom w 

Betanii jest bardziej niż kiedykolwiek domem Betanii – domem bardzo 

gościnnym. Niech ci, którzy nie mają odwagi stawić czoła nienawiści całego 
ludu, schronią się tam, aby czekać...» 

«Ale my Cię nie zostawimy.» 

«Nie rozdzielajcie się... Podzieleni będziecie niczym, zjednoczeni – będziecie 

jeszcze mieć siłę. Szymonie, przyrzeknij Mi to. Jesteś nastawiony pokojowo, 

wierny, potrafisz mówić i nakazywać, nawet Piotrowi. I ty masz wobec Mnie 

wielkie zobowiązanie. Przypominam ci o tym po raz pierwszy, aby nakazać ci 

posłuszeństwo. Spójrz, jesteśmy nad Cedronem. Tu wspiąłeś się do Mnie, 

trędowaty, i stąd odszedłeś – oczyszczony. Za to, co Ja tobie dałem, ty daj Mnie. 
Daj Człowiekowi to, co Ja dałem człowiekowi. Teraz Ja jestem trędowatym...» 

«Nie! Nie mów tego!» – mówią jęcząc obaj uczniowie [Zelota i Jan]. 
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«Tak właśnie jest! Piotr, Moi bracia będą najbardziej załamani. Mój szlachetny 

Piotr poczuje się jak zbrodniarz i nie będzie miał pokoju. A Moi bracia... Nie 
będą mieli odwagi spojrzeć na swą matkę ani na Moją... Tobie ich polecam...» 

«A ja, Panie, kim się stanę? Nie myślisz o mnie?» [– dopytuje się Jan.] 

«O, Mój mały chłopcze! Ty jesteś powierzony twojej miłości. Ona jest tak silna, 

że poprowadzi cię jak matka. Nie daję ci poleceń ani wskazówek. Zostawiam cię 

na wodach miłości. One są w tobie rzeką tak spokojną i tak głęboką, że nie 
troszczę się o twoje jutro. Szymonie, słyszałeś? Obiecaj, obiecaj Mi!» 

To straszne widzieć Jezusa tak udręczonego... Mówi ponownie [do Szymona]: 

«Zanim przyjdą inni!... O! Dziękuję! Bądź błogosławiony!» 

Cała grupa się gromadzi. 

[por. Mt 26,36-47; Mk 14,32-42; Łk 22,39-46] «Teraz rozdzielmy się. Ja 

wchodzę na górę, aby się modlić. Chcę przy Mnie Piotra, Jana i Jakuba. Wy 

pozostańcie tutaj. Jeśli będziecie przygnębieni, zawołajcie. I nie lękajcie się. Ani 

jeden włos z głowy wam nie spadnie... Módlcie się za Mnie. Odsuńcie nienawiść i 

strach. To będzie tylko chwila... a potem wasza radość będzie pełna. 

Uśmiechnijcie się. Niech mam w sercu wasze uśmiechy. I jeszcze, dziękuję za 
wszystko, przyjaciele. Żegnajcie. Niech Pan was nie opuszcza...» 

Jezus odchodzi od apostołów i idzie naprzód, podczas gdy Piotr otrzymuje od 

Szymona pochodnię. Ten odpalił od niej żywicowe gałęzie, które palą się z 
trzaskiem na skraju ogrodu oliwnego i wydzielają zapach jałowca.  

Cierpię widząc, jak Tadeusz patrzy na Jezusa spojrzeniem tak intensywnym i 

bolesnym, że Jezus odwraca się i szuka tego, kto na Niego patrzył. Tadeusz 
jednak ukrywa się za Bartłomiejem i zagryza wargi, aby się uspokoić. 

Jezus czyni ręką gest błogosławieństwa i pożegnania, a potem idzie Swą drogą. 

Księżyc teraz jest już bardzo wysoko. Otacza światłem wysoką sylwetkę Jezusa 

i wydaje się ją powiększać, uduchowiać, sprawiając, że Jego czerwona szata 

jest jaśniejsza, a bardziej blade – złoto Jego włosów. Za Nim idą pośpiesznie 
Piotr z pochodnią i dwóch synów Zebedeusza. 

Idą. Dołączają do Niego na skraju pierwszego stoku. To prymitywny amfiteatr 

ogrodu oliwnego, któremu za wejście służy mały nieregularny plac, a za 

szerokie stopnie – tarasy oliwek, wznoszące się w górę na stoku. Potem Jezus 

mówi im: 

«Zatrzymajcie się tutaj, zaczekajcie na Mnie. Będę się modlił. Ale nie śpijcie. 

Może będę was potrzebował. I proszę was ze względu na miłość: módlcie się! 
Wasz Nauczyciel jest bardzo przygnębiony.» 

Rzeczywiście, Jezus jest już bardzo przybity. Wydaje się, że dźwiga brzemię. 

Gdzie jest teraz ten silny Jezus, który przemawiał do tłumów, piękny, mocny, z 

władczym spojrzeniem, uśmiechający się spokojnie, z głosem dźwięcznym i tak 

pełnym uroku? Wydaje się, że już brak Mu tchu. Jest jak ktoś, kto biegł lub 

płakał. Głos ma zmęczony i zdyszany, zatroskany. Smutny, smutny, smutny... 

Piotr odpowiada w imieniu wszystkich:  

«Bądź spokojny, Nauczycielu. Będziemy czuwać i modlić się. Tylko nas zawołaj, 

a przyjdziemy.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#36
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#32
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#39
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Jezus pozostawia trzech, którzy schylają się, zbierając liście i gałęzie. Pragną 

rozpalić ogień, żeby ich budził i chronił przed rosą, już obficie opadającą.  

Idzie, zwrócony do nich plecami, od zachodu na wschód, ma więc przed Sobą 

światło księżyca. Widzę, że wielki ból jeszcze bardziej powiększa Mu oczy. Być 

może ciemnobrązowe podkowy je powiększają lub jest to cień powiek? Nie 

wiem. Wiem tylko, że oczy ma bardziej otwarte i zapadnięte. Idzie w górę, z 

pochyloną głową. Tylko od czasu do czasu podnosi ją wzdychając, jakby męczył 

się i ciężko oddychał. Wtedy zwraca Swe tak zmęczone oczy na spokojny ogród 

oliwny. Idzie kilka metrów w górę, potem zakręca wokół stopnia, który znajduje 
się pomiędzy Nim a trzema pozostawionymi niżej. 

Stopień ten, który na początku wznosi się jedynie o kilkadziesiąt centymetrów, 

nie przestaje piąć się w górę i wkrótce osiąga wysokość dwóch metrów, tak że 

Jezus jest całkowicie ukryty przed wszelkim niedyskretnym lub przyjacielskim 

spojrzeniem. Zbawiciel idzie dalej, aż do wielkiego głazu, który w pewnym 

miejscu stanowi przegrodę dla małej ścieżki. Być może położono go, aby 

podtrzymać zbocze, opadające tu szybciej. Jest ono ogołocone aż do pustej 

przestrzeni przed murami, poza którymi znajduje się już Jerozolima. W górę zaś 

zbocza pną się inne stopnie i inne oliwki. Akurat nad tym wielkim głazem 

pochyla się jedna oliwka, cała ogołocona i powyginana. Wydaje się dziwacznym 

znakiem zapytania, który natura postawiła, aby zadawać jakieś pytania. Gęste 

gałęzie wierzchołka udzielają odpowiedzi pniowi, mówiąc albo „tak‟ – kiedy 

pochylają się ku ziemi – albo „nie‟, kiedy przemieszczają się z prawej na lewą 

stronę. Pod wpływem lekkiego wiatru, przechodzącego stopniowymi 

podmuchami przez liście, czasem wydziela się zapach ziemi, czasem lekko 

gorzki zapach oliwek, czasem pomieszany zapach róż i konwalii, nie wiadomo 

skąd przychodzący. Za ścieżką, ku dołowi, rosną inne oliwki. Jedna, dokładnie 

poniżej głazu, została uderzona może piorunem – a jednak przeżyła – lub 

została rozcięta, nie wiadomo w jaki sposób. Z prostego pnia powstały dwa 

pnie, wyrastające jak dwie odnogi, w kształcie wielkiej litery V. Dwie czupryny 

liści wyglądają z jednej strony skały i z drugiej, jakby równocześnie chciały 

widzieć i ukryć ją, albo też stać się dla niej bardzo spokojną srebrzystoszarą 

podstawą. 

Jezus zatrzymuje się w tym miejscu. Nie patrzy na miasto, które widać na 

samym dole, całkiem białe w świetle księżyca. Przeciwnie, odwraca się do niego 

plecami i modli się z otwartymi ramionami w kształcie krzyża, z twarzą 

wzniesioną ku niebu. Nie widzę Jego twarzy, bo jest w cieniu. Księżyc – jeśli 

można tak powiedzieć – wznosi się pionowo nad Jego głową, to prawda, lecz 

pomiędzy Nim a księżycem są gęste liście oliwki. Promienie [księżyca] ledwie 
przechodzą przez liście, wywołując świecące plamy, stale się poruszające.  

Długa, żarliwa modlitwa. Od czasu do czasu słychać wyraźniej westchnienia i 

kilka słów. To nie jest psalm ani „Ojcze nasz‟. To modlitwa tryskająca z Jego 

miłości i Jego potrzeby. Prawdziwa rozmowa z Ojcem. Pojmuję to dzięki kilku 

słowom, które mogę uchwycić: «Ty to wiesz... Ja jestem Twoim Synem... 

Wszystko, lecz pomóż Mi... Nadeszła godzina... Ja już nie należę do ziemi... 

Ustaje wszelka potrzeba pomocy Twemu Słowu... Spraw, że Człowiek zadowoli 

Ciebie jako Odkupiciel, jak Słowo było Tobie posłuszne... To czego Ty chcesz... 

To dla nich proszę o litość... Czy ich ocalę? To o to Cię proszę. Chcę, aby zostali 

ocaleni od świata, od ciała, od demona... Czy mogę Cię jeszcze prosić? To 

słuszna prośba, Mój Ojcze. Nie dla Mnie. Dla człowieka, który jest Twoim 

stworzeniem i który chciał uczynić błotem nawet swą duszę. Rzucam w Mój ból i 

w Moją Krew to błoto, aby ponownie stało się miłą Ci, niezniszczalną istotą 

ducha... Jest wszędzie... On jest królem tego wieczoru: w królewskim pałacu i w 

domach, pomiędzy patrolami i w Świątyni... Napełnia miasto, a jutro to będzie 
piekło...» 
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Jezus odwraca się, opiera się plecami o skałę i krzyżuje ramiona. Patrzy na 

Jerozolimę. Twarz Jezusa staje się coraz smutniejsza. Szepcze: 

«Wydaje się śniegiem... a jest tylko grzechem. Iluż w niej uzdrowiłem! Jak 

wiele mówiłem! Gdzież są ci, którzy wydawali Mi się wierni?...» 

Jezus pochyla głowę i patrzy uważnie na skrawek ziemi porośnięty krótką 

trawą, skrzącą się od rosy. Choć ma głowę pochyloną, pojmuję, że płacze, bo 

krople błyszczą, spadając z twarzy na ziemię. Potem podnosi głowę, prostuje 
ramiona, łączy je ponad głową, potrząsając nimi, w ten sposób złączonymi.  

Następnie idzie i powraca do trzech apostołów, siedzących wokół ogniska z 

gałęzi. Zastaje ich na wpół śpiących. Piotr opiera się plecami o drzewo. Ramiona 

ma skrzyżowane na piersiach i kiwa głową w pierwszych zaćmieniach 

głębokiego snu. Jakub siedzi z bratem na wielkim korzeniu wystającym z ziemi, 

na którym położyli płaszcze, aby mniej odczuwać nierówności. Choć siedzą 

niewygodnie, podobnie jak Piotr zasypiają. Jakub ma głowę na ramieniu Jana, a 
ten oparł swoją o głowę brata. Półsen unieruchomił ich w tej pozie.  

«Śpicie? Nie mogliście czuwać jednej godziny? A Ja tak potrzebuję waszego 

umocnienia i waszych modlitw!» 

Trzej zrywają się, zmieszani. Przecierają oczy, wyszeptują słowa przeprosin, 

przypisując wysiłkowi trawienia swoją senność: 

«To wino... posiłek... Ale teraz to mija. To była tylko chwila. Nie chcieliśmy 

rozmawiać i to nas uśpiło. Teraz jednak będziemy się modlić głośno i to już nam 
się nie zdarzy.» 

«Tak. Módlcie się i czuwajcie. Potrzebujecie tego także wy sami.» 

«Tak, Nauczycielu. Będziemy Ci posłuszni.» 

Jezus wraca. Księżyc oświetla Mu twarz. W jego srebrzystej jasności czerwona 

szata Jezusa staje się coraz bledsza, jakby okrywał ją biały promienny pył. 

Widzę w tej jasności Jego twarz, przygnębioną, zasmuconą, postarzałą. Oczy 
ma wciąż powiększone i wydają mi się zamglone. Usta mają rys zmęczenia. 

Zbawiciel powraca do Swej skały, wolniej i całkiem pochylony. Klęka, opierając 

ramiona o kamień, który nie jest gładki, lecz w połowie swej wysokości ma 

rodzaj fałdy, jakby specjalnie wykonanej. Na tej fałdzie wyrosła mała roślinka, 

która z kwiatów wydaje mi się podobna do małych lilii, jakie widywałam w 

Italii. Małe kwiatuszki, na bardzo delikatnych łodyżkach, są okrągłe, 

postrzępione na brzegach i mięsiste. Podobne są do drobnych płatków śniegu, 

[jakby] obsypujących szarość kamienia i ciemnozielone listki. Jezus opiera ręce 

blisko nich. Kwiatki muskają Mu policzek, bo na złożonych rękach opiera głowę i 

modli się. Po chwili czuje zapach małych koron i podnosi głowę. Patrzy, głaszcze 
je, mówi do nich: 

«Wy jesteście czyste!... Wy Mnie pocieszacie! W małej grocie Mamy były też 

takie kwiatki... i Ona kochała je, i mówiła: “Kiedy byłam mała, Mój ojciec mówił 

Mi: „Ty jesteś malutką lilią, całą wypełnioną niebieską rosą‟...” Mamo! O! 
Mamo!» 

Wybucha szlochem. Głowę [opiera] na złożonych rękach, lekko wspiera się na 

piętach. Widzę Go i słyszę, jak płacze, a ręce zaciskają palce i zadają ból – jedna 

drugiej. Słyszę, jak mówi: 

«W Betlejem też... i Ja Ci je przyniosłem, Mamo. A kto Ci je teraz przyniesie?...» 
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Potem znowu się modli i myśli. Jego rozmyślanie musi być bardzo smutne, 

dręczące raczej niż smutne, bo aby przed nim uciec, wstaje, chodzi tam i z 

powrotem, szepcząc słowa, których nie słyszę. Podnosi twarz, spuszcza głowę, 

gestykuluje, dotyka oczu, policzków, włosów. Dłońmi wykonuje mimowolne i 

niespokojne ruchy, jak ktoś, kto jest w wielkiej trwodze. Powiedzieć to – to nic. 
Opisać to – to niemożliwe. Widzieć to – to dzielić z Nim tę trwogę.  

Gestykuluje [patrząc] w stronę Jerozolimy. Potem znowu podnosi ramiona ku 

niebu, jakby prosząc je o pomoc. Zdejmuje płaszcz, jakby Mu było ciepło. Patrzy 

na niego... Ale cóż widzi? Jego oczy nie widzą nic innego jak tylko Swą 

męczarnię. Wszystko służy powiększeniu tej udręki, nawet płaszcz utkany przez 

Matkę. Całuje go i mówi: 

«Przebacz, Mamo! Przebacz!» 

Wydaje się, że prosi o [przebaczenie] sukno, które uprzędła i utkała miłość Jego 

Matki... Nakłada płaszcz... Jest w udręce. Chce się modlić, by ją pokonać, lecz z 

modlitwą przychodzą wspomnienia, obawy, wątpliwości, żale... To cała lawina 

nazw... miast.... osób... wydarzeń... Nie nadążam z uchwyceniem ich, bo Jezus 

[mówi] szybko, urywa zdania. Ukazuje Mu się Jego życie... ewangelizacja... i 

sprowadza Judasza – zdrajcę. Niepokój Jezusa jest tak wielki, że – aby go 
pokonać – przyzywa Piotra i Jana. Mówi: 

«Oni teraz przyjdą... oni są wierni... Oni!...» 

Lecz “oni” nie przychodzą. Woła znowu. Wygląda na przerażonego, tak jakby 

ujrzał nie wiadomo co. Udaje się szybko na miejsce, w którym jest Piotr i dwóch 

braci. Znajduje ich ułożonych wygodniej i mocniej śpiących wokół kilku 
dogasających płomieni, które migocą czerwonymi błyskami na szarym popiele. 

«Piotrze! Wołałem was trzy razy! Co robicie? Znowu śpicie? Czy nie odczuwacie, 

w jakim stopniu cierpię? Módlcie się. Niech ciało nie bierze góry, niech was nie 

pokonuje. W niczym. Duch jest ochoczy, ale ciało – słabe. Pomóżcie Mi...» 

Trzej [apostołowie] budzą się wolniej [niż poprzednio]. Wreszcie udaje im się to 

i z oczyma osłupiałymi przepraszają. Podnoszą się, siadają. Potem rzeczywiście 
wstają. 

«No, popatrz! – mruczy Piotr – Nigdy nam się to nie zdarzyło! To naprawdę 

musi być z powodu tego wina. Było mocne. I również ten chłód. Przykryliśmy 

się, ażeby go nie odczuwać (rzeczywiście okryli płaszczami nawet głowy) i już 

nie widzieliśmy ognia, nie było nam zimno i nadszedł sen. Mówisz, że nas 

wołałeś?... A wydawało mi się, że nie spałem głęboko... Chodźmy, Janie, 

poszukajmy gałęzi, poruszajmy się. To minie. Bądź spokojny, Nauczycielu, 
teraz...! Będziemy stać...» 

I Piotr rzuca w ognisko garść suchych liści, i dmucha, aby się zapaliły. Dokłada 

gałęzi przyniesionych przez Jana. Jakub zaś podaje wielką gałąź jałowca lub 

rośliny tego samego rodzaju, którą odciął z rosnącego w pobliżu krzewu, i 

kładzie ją na górę. 

Płomień wznosi się wysoko i radośnie oświetla biedne oblicze Jezusa. Jest to 

naprawdę oblicze tak wielkiego smutku, że nie można nań patrzeć bez płaczu. 

Cała jasność tej twarzy znikła w śmiertelnym zmęczeniu. Mówi:  

«Odczuwam niepokój, który Mnie zabija! O, tak! Moja dusza umiera ze smutku. 

Przyjaciele!... Przyjaciele! Przyjaciele!» 
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Nawet gdyby tego nie wyraził słowami, Jego wygląd powiedziałby, że jest 

naprawdę jak ktoś, kto umiera – i to w opuszczeniu najbardziej dręczącym i 
rozpaczliwym. Wydaje się, że każde Jego słowo jest szlochem... 

Lecz oni trzej są zbyt ociężali od snu. Wydają się jak pijani – tak chodzą 

chwiejnie z na wpół przymkniętymi oczyma... Jezus patrzy na nich... Nie 

zadręcza ich wyrzutami. Potrząsa głową, wzdycha i odchodzi na miejsce, w 
którym przebywał. 

Znowu modli się, stojąc, z ramionami wyciągniętymi w formie krzyża. Potem – 

na kolanach, jak przedtem, z twarzą pochyloną nad małymi kwiatkami. 

Rozmyśla. Milczy... Potem zaczyna jęczeć i szlochać głośno, niemal leży na 
ziemi, tak się słania. Wzywa Ojca z coraz większym niepokojem... 

«O – mówi – zbyt gorzki jest ten kielich! Nie mogę! Nie mogę! Jest ponad Moje 

siły. Wszystko mogłem, lecz nie to... Oddal go, Ojcze, od Twego Syna! Litości dla 
Mnie!... Cóż uczyniłem, aby na niego zasłużyć?» 

Potem opanowuje się i mówi: 

«Jednakże, Mój Ojcze, nie słuchaj Mojego głosu, jeśli prosi Cię o to, co 

sprzeczne jest z Twoją wolą. Nie pamiętaj, że jestem Twoim Synem, lecz tylko 
Twym sługą. Niech stanie się nie Moja wola, lecz Twoja.» 

Trwa tak przez chwilę, potem wydaje stłumiony okrzyk i podnosi zmienioną 

twarz. To trwa jeden moment, a potem upada na ziemię, z twarzą całkiem przy 

ziemi, i tak pozostaje. To strzęp człowieka, na którym ciąży cały grzech świata, 

na którego wali się cała Sprawiedliwość Ojca, na którego zstępują ciemności, 

proch, żółć, ta przerażająca, przerażająca, całkiem przerażająca rzecz, jaką jest 

opuszczenie przez Boga, podczas gdy szatan zadaje mękę... To dławienie się 

duszy, to bycie pogrzebanym żywcem w tym więzieniu, jakim jest świat, kiedy 

nie można już odczuć, że pomiędzy nami i Bogiem jest więź... To jakby 

związanie łańcuchem, zakneblowanie, ukamienowanie własnymi modlitwami, 

które spadają na nas, najeżone kolcami i pełne ognia... To uderzanie w 

zamknięte Niebo, do którego nie dochodzi głos ani spojrzenie naszego 

niepokoju... To być “osieroconym przez Boga”, to szaleństwo, agonia, 

wątpliwość, że aż do dziś byliśmy oszukiwani... To przekonanie, że jesteśmy 
odrzuceni przez Boga, potępieni... To piekło!... 

O, ja to znam! I nie mogę, nie mogę patrzeć na ból mojego Chrystusa, mając 

świadomość, że on jest miliony razy okrutniejszy niż ten, który mnie pożerał w 

zeszłym roku i który – kiedy powraca we wspomnieniach – jeszcze wywołuje we 
mnie niepokój. 

  

Jezus jęczy pośród rzężenia i westchnień prawdziwej agonii:  

«Nic!... Nic!... Precz!... Wola Ojca! Ona! Tylko ona!... Twoja wola, Ojcze. Twoja, 

nie Moja...! Daremnie... Mam tylko jednego Pana: Boga Najświętszego; jedno 

Prawo – posłuszeństwo; jedną Miłość – odkupienie. Nie. Nie mam już Matki. Nie 

mam życia. Nie mam boskości. Nie mam misji. Daremnie kusisz Mnie, demonie, 

Moją Matką, życiem, boskością, misją... Mam za matkę Ludzkość i kocham ją do 

tego stopnia, że za nią umieram. Życie oddaję Temu, który Mi je dał i żąda go 

ode Mnie: Najwyższemu Panu wszystkiego co żyje. Boskość potwierdzam 

ukazując, że jestem zdolny do tego wynagrodzenia. Misję wypełniam przez Moją 

śmierć. Nie mam nic więcej, jedynie to, by czynić wolę Pana, Mego Boga. 

Odejdź, szatanie! Powiedziałem to za pierwszym i za drugim razem! 
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Mówię to po raz trzeci: “Ojcze, jeśli możliwe, niech ten kielich oddali się ode 

Mnie. Lecz niech to nie Moja, a Twoja wola się wypełni.” Odejdź, szatanie. Ja 
należę do Boga.» 

Potem już się nie odzywa, chyba żeby powiedzieć między ciężkimi oddechami: 

«Boże! Boże! Boże!» 

Wzywa Go za każdym uderzeniem Swego serca i wydaje się, że przy każdym 

uderzeniu, wypływa krew. Sukno rozciągnięte na ramionach przesiąka nią i 
staje się ciemne, pomimo wielkiej jasności księżyca, która Go całkiem obejmuje. 

Jednak jakaś żywsza jasność formuje się ponad głową Jezusa, zawieszona w 

odległości około metra od Niego, jasność tak żywa, że nawet Leżący widzi ją, 

jak przenika przez kosmyki włosów, już ciężkie od krwi. [Dostrzega ją] pomimo 

zasłony, którą krew okrywa Mu oczy. Podnosi głowę... Księżyc oświetla tę 

biedną twarz i jeszcze bardziej błyszczy anielskie światło, podobne do biało-

lazurowego diamentu Wenus... I ujawnia się przerażająca agonia we krwi, która 

sączy się przez pory. Rzęsy, włosy, wąsy, broda są skropione i pokryte krwią. 

Krew płynie po skroniach; krew wypływa z żył na szyi; z rąk spadają krople 

krwi. Jezus wyciąga ręce ku anielskiej światłości i kiedy szerokie rękawy 

zsuwają się do łokci, widać, jak przedramiona Chrystusa pocą się krwią. Jedynie 

na twarzy łzy znaczą dwie czyste linie na czerwonej masce.  

Jezus znowu zdejmuje płaszcz i wyciera nim ręce, twarz, szyję, ramiona. Lecz 

pot występuje nadal. Wiele razy przyciska płaszcz do Swej twarzy, trzyma go 

tak, przyciśnięty dłońmi. Za każdym razem, gdy przykłada inną jego część, na 

ciemnoczerwonym suknie ukazują się wyraźnie wilgotne ślady, jakby czarne. Na 
ziemi trawa czerwieni się od krwi. 

Jezus wydaje się bliski omdlenia. Rozluźnia szatę przy szyi, jakby się dusił. 

Podnosi rękę do serca, a potem do głowy i porusza nią przed twarzą, jakby 

chciał się ochłodzić. Usta ma rozchylone. Wlecze się ku skale, ku jej szczytowi i 

opiera się o nią plecami. Pozostaje tak z ramionami zwisającymi przy tułowiu, 
jakby już był martwy. Głowę skłonił na pierś. Nie porusza się. 

Anielska światłość słabnie powoli. Potem jakby pochłania ją blask księżyca. 

Jezus otwiera oczy. Z trudnością podnosi głowę. Patrzy. Jest sam, lecz mniej 

udręczony. Wyciąga rękę. Przyciąga do Siebie płaszcz, który zostawił na trawie, 

i zaczyna osuszać twarz, ręce, szyję, brodę, włosy. Bierze szeroki liść, który 

wyrósł przy samej skale, cały pokryty rosą, i przy jego pomocy kończy się 

oczyszczać, myjąc twarz i ręce i osuszając się na nowo. Robi to wiele razy, 

używając innych liści – aż do wytarcia śladów Swego straszliwego potu. Jedynie 

Jego szata jest poplamiona, szczególnie na ramionach i na fałdach przy 

łokciach, przy szyi, pasie i kolanach. Patrzy, potrząsa głową. Patrzy też na 

płaszcz, lecz widzi, że jest zbyt poplamiony. Składa go i zostawia na skale, tam 

gdzie tworzy ona rodzaj kołyski, blisko małych kwiatków. 

Z trudem, z powodu Swej słabości, odwraca się, by uklęknąć. Modli się, 

opierając głowę o skałę. Wstaje i – jeszcze lekko się chwiejąc – idzie do 

uczniów. Jego twarz, bardzo blada, nie jest już tak zaniepokojona. To oblicze 
Boskiego piękna, choć jest wycieńczone i bardziej smutne niż zwykle. 

Trzech apostołów śpi głęboko – cali okryci płaszczami. Zaczynają głośno 

chrapać. Jezus woła ich, bezskutecznie. Musi się pochylić i mocno potrząsnąć 
Piotrem.  

«Co jest? Kto mnie zatrzymuje?» – mówi oszołomiony, wygrzebując się ze 

swego ciemnozielonego płaszcza. 
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«Nikt. To Ja cię wołam.» 

«Już świt?» 

«Nie. Właśnie skończyła się druga straż.» 

Piotr jest zdrętwiały. Jezus potrząsa Janem, który wydaje okrzyk przerażenia 

widząc, pochyloną nad sobą, twarz [jakby] zjawy – tak podobna jest do 
marmuru. 

«Och!... Wydałeś mi się umarły!» 

Potrząsa Jakubem, a ten – sądząc, że to brat go woła – pyta: 

«Czy ujęli Nauczyciela?» 

«Jeszcze nie, Jakubie – odpowiada mu Jezus. – Ale wstańcie teraz i chodźmy. 

Mój Zdrajca jest blisko.» 

Trzej wstają, jeszcze otumanieni. Rozglądają się wokół siebie... Oliwki, księżyc, 

słowiki, wietrzyk, spokój... Nic innego. Idą za Jezusem nie odzywając się. Ośmiu 

[pozostałych apostołów] śpi, dalej lub bliżej wygasłego ognia.  

«Wstańcie! – mówi Jezus gromkim głosem – Kiedy szatan nadchodzi, pokażcie 

temu, który nigdy nie śpi i jego synom, że synowie Boga nie śpią!» 

«Tak, Nauczycielu.» 

«Gdzie on jest, Nauczycielu?» 

«Jezu, ja...» 

«Ale co się stało?» 

I pośród pytań i zmieszanych odpowiedzi, wkładają płaszcze... Zdążyli akurat na 

czas, by ukazać się w porządku zgrai zbirów, dowodzonej przez Judasza, która 

wtargnęła w spokój małego placu, oświetlając go gwałtownie licznymi 

płonącymi pochodniami. To zgraja bandytów przebranych za żołnierzy. Mają 

twarze galerników, zniekształcone demonicznym uśmiechem. Jest też kilku 

gorliwców ze Świątyni. Apostołowie rzucają się wszyscy w jedną stronę. Piotr 
jest na przedzie, inni w grupie za nim. Jezus pozostaje tam, gdzie był.  

  

[por. Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Łk 22,47-53; J 18,1-11]  

Judasz podchodzi, wytrzymując wzrok Jezusa. To ponownie jaśniejące 

spojrzenie najpiękniejszych dni. Nie pochyla głowy. Zbliża się z uśmiechem 
hieny i całuje Jezusa w prawy policzek. 

«Przyjacielu, po coś przyszedł? Pocałunkiem Mnie zdradzasz?» 

Judasz spuszcza na chwilę głowę, potem ją podnosi... nieczuły na upomnienie 

jak i na wszelkie zachęty do skruchy. Głos Jezusa – po pierwszych słowach 

wypowiedzianych z dostojeństwem Nauczyciela – przyjmuje ton przygnębiony, 
kogoś, kto poddaje się złemu losowi. 

Zbiry, krzycząc, podchodzą ze sznurami i kijami. Oprócz Chrystusa usiłują ująć 

również apostołów, oczywiście z wyjątkiem Judasza Iskarioty. 

«Kogo szukacie?» – pyta Jezus spokojnie i uroczyście. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#47
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#43
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#47
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#1
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«Jezusa, Nazarejczyka.» 

«Ja nim jestem!» – Jego głos jest jak grzmot. W obliczu świata zbrodniczego i 

świata niewinnego, wobec natury i gwiazd Jezus daje to świadectwo, otwarte, 

wierne, pełne pewności. Można powiedzieć, że jest szczęśliwy, mogąc je dać o 
Sobie. 

Gdyby zesłał piorun, nie mógłby zrobić więcej. Wszyscy padają jak kłosy 

koszonego zboża. Stoi już tylko Judasz, Jezus i apostołowie. Na widok 

powalonych żołnierzy w takim stopniu odzyskują oni odwagę, że podchodzą do 

Jezusa. Grożą tak zdecydowanie Judaszowi, że ten odskakuje akurat na czas, by 

uniknąć mistrzowskiego ciosu mieczem Szymona. Ścigany bez skutku 

kamieniami i kijami, które rzucają za nim nie uzbrojeni apostołowie, ucieka za 
Cedron i znika w mroku uliczki. 

«Wstańcie. Kogo szukacie? Pytam was ponownie.» 

«Jezusa, Nazarejczyka.» 

«Powiedziałem wam, że to Ja – mówi Jezus ze słodyczą. Tak: ze słodyczą – 

pozostawcie więc innych na wolności. Idę. Odłóżcie miecze i kije. Nie jestem 

zbójem. Zawsze byłem pośród was. Dlaczego wtedy Mnie nie ujęliście? Ale to 
jest wasza godzina i godzina szatana...» 

Gdy Jezus mówi, Piotr podchodzi do człowieka, który już wyciąga sznur, aby 

związać Jezusa, i niewprawnie uderza go mieczem. Gdyby się posłużył ostrzem, 

poderżnąłby go jak barana. A tak odcina mu ucho, które zwisa, sprawiając, że 

krew leje się obficie. Mężczyzna krzyczy, że umiera. Jest zamieszanie. Jedni 

chcą podejść, inni boją się, widząc miecze i błyski sztyletów. 

«Odłóżcie broń. Nakazuję wam. Gdybym tego chciał, miałbym aniołów od Ojca 

dla Mojej obrony. A ty, bądź uzdrowiony... W duszy przede wszystkim, jeśli 

potrafisz...» 

I przed podaniem Swych dłoni do związania, dotyka ucha i uzdrawia je. 

Apostołowie wyją bezładnie... Tak. Przykro mi to powiedzieć, ale tak jest. Jeden 
mówi to, drugi tamto. Jeden woła: 

«Zdradziłeś nas!» 

A inny: 

«Ależ to szaleniec!» 

Jeszcze inny: 

«I któż Ci może wierzyć!» 

Kto nie krzyczy, ten ucieka... I Jezus zostaje sam... Sam ze zbirami... I zaczyna 

się droga... 
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22. PROCES (część I) 

Napisane 22-25 marca 1945 i 7 marca 1944. A, 11575-11633 i 2235-2237 

Rozpoczyna się bolesny marsz po małej kamienistej uliczce. Prowadzi ona od 

niewielkiego placu, na którym ujęto Jezusa nad Cedronem, potem zaś dochodzi 

do innej drogi, wiodącej ku miastu. I od razu zaczynają się drwiny i znęcanie 
się. 

Jezus ma związane nadgarstki i pas, jakby był niebezpiecznym szaleńcem. 

Końce sznurów powierzono opętańcom, pijanym z nienawiści, którzy ciągną Go 

z jednej strony na drugą, jakby był łachmanem zdanym na wściekłość zgrai 

szczeniąt. Gdyby to jednak psy tak się zachowywały, można by im było to 

wybaczyć. Lecz to są ludzie, chociaż nie mają ludzkiego wyglądu. Dla zadania 

większego bólu wymyślili to związanie dwoma przeciwległymi linami. Jedna z 

nich służy do unieruchomienia nadgarstków i drapie je, i rozcina przez szorstkie 

tarcie. Druga, ta przy pasie, przyciska łokcie do klatki piersiowej, i przecina, i 

uciska od góry brzuch, zadając mękę wątrobie i nerkom. [W tym celu zrobiono 

też na powrozie] ogromny węzeł. Od czasu do czasu człowiek trzymający końce 
sznura wymierza razy, posługując się nimi jak batem i wołając:  

«Wio! Prowadź! Kłusem, ośle!» 

Dodaje też kopnięcia trafiające za kolana Męczonego, który chwieje się i nie 

upada jedynie dlatego, że liny utrzymują go w pozycji pionowej. Jednak to nie 

zapobiega temu, iż – pociągany na prawo przez zbira zajmującego się rękami, a 

na lewo przez drugiego, który trzyma linę związaną w pasie – Jezus, idąc, 

uderza w murki i pnie drzew. Przechodząc przez mostek na Cedronie upada 

gwałtownie na jego poręcz, z powodu okrutnego ciosu otrzymanego w tej 

chwili. Stłuczone usta krwawią. Jezus podnosi związane ręce, aby wytrzeć krew 

kapiącą na brodę. Nie mówi nic. To naprawdę baranek, który nie gryzie tego, 
kto go dręczy. 

Jacyś ludzie zeszli w międzyczasie stromą drogą po kamienie i kamyki na brzeg 

rzeki. Stamtąd zaczyna się grad kamieni na łatwy cel, bo marsz jest wolniejszy 

po małym i niepewnym mostku. Ludzie tłoczą się, przeszkadzając sobie 

nawzajem. Kamienie uderzają Jezusa w głowę, w ramiona – i nie tylko Jezusa, 

lecz i tych, którzy Go eskortują. Reagują oni ciskając kijami. Sami też rzucają 

kamienie. A wszystko służy temu, by uderzyć Jezusa w głowę i w szyję. Most się 

kończy i teraz wąska uliczka okrywa cieniem bójkę. Księżyc bowiem, który 

zaczyna zachodzić, nie dochodzi do wijącej się ścieżki, a wiele pochodni zgasło 

w zamęcie. Nienawiść jednak zajmuje miejsce światła dla dostrzeżenia 

biednego Męczennika, a Jego wysoki wzrost ułatwia dręczenie. Jest najwyższy 

ze wszystkich. Łatwo Go więc uderzyć, pociągnąć za włosy, ażeby zmusić do 

gwałtownego przechylenia w tył głowy. Wysypują na nią garść śmieci, które z 
pewnością wchodzą do ust i do oczu, wywołując u Niego mdłości i ból. 

Zaczynają kroczyć przez przedmieście Ofel, przez to przedmieście, na które 

rozlał tyle dobrodziejstw i pieszczot. Tłum krzyczy, przyzywając na progi 

domów śpiących. Niewiasty krzyczą boleśnie i uciekają przerażone, widząc, co 

się dzieje. Mężczyźni natomiast – chociaż otrzymali od Niego uzdrowienie, 

wsparcie, przyjazne słowa – albo spuszczają obojętnie głowy, albo udają 

lekceważenie, albo też przechodzą od zaciekawienia do zawziętości, do 

szyderstwa, do groźnych gestów. Niektórzy nawet przyłączają się do pochodu, 
by dręczyć. Szatan zabrał się już do dzieła... 

Jakiegoś mężczyznę, męża, który chce iść za Jezusem, aby Go znieważać, 

chwyta za ramię małżonka, krzycząc: 
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«Nikczemniku! Jeśli żyjesz, to dzięki Niemu, człowieku odrażający, pełen 

zgnilizny. Przypomnij sobie!» 

Niewiasta zostaje jednak pokonana przez męża, który uderza ją okrutnie i rzuca 

na ziemię. Biegnie potem, by dogonić Męczennika i cisnąć w Jego głowę 
kamieniem. 

Jakaś niewiasta w podeszłym wieku usiłuje zagrodzić drogę synowi, który 

biegnie z obliczem hieny i z kijem, aby Go uderzyć. Także ona krzyczy: 

«Nie będziesz zabójcą twego Zbawcy, dopóki ja żyję!» 

Ale nieszczęsna, uderzona przez syna brutalnym kopnięciem w pachwinę, upada 

na ziemię, wołając: 

«Zabójco Boga i matki! Za łono, które rozrywasz po raz drugi, i za Mesjasza, 

którego uderzasz, bądź przeklęty!» 

Przemoc wzrasta coraz bardziej w miarę zbliżania się do miasta. Bramy są już 

otwarte i żołnierze rzymscy, z bronią u nogi, obserwują, skąd dochodzi zgiełk i 

jak się rozwija, gotowi zadziałać, gdyby autorytet Rzymu był zagrożony. Tuż 

przed murami znajduje się Jan i Piotr. Sądzę, że doszli tam skrótem, powyżej 

mostu, szybko wyprzedzając tłum, który idzie powoli, sam sobie przeszkadzając 

w marszu. Stoją w półcieniu przy wejściu, blisko placyku przed murami. Na 

głowach mają płaszcze, aby ukryć twarze. Jednak gdy Jezus podchodzi, Jan 

opuszcza płaszcz i odkrywa oblicze blade i przygnębione, oświetlone [blaskiem] 

księżyca, który jeszcze świeci, nim zniknie za wzgórzem za murami. Słyszę, że 

strażnicy, którzy zatrzymali Jezusa, nazywają je Tofet. Piotr nie ma odwagi 

odkryć twarzy, lecz podchodzi, by zostać ujrzanym... Jezus patrzy na nich... i 

uśmiecha się z nieskończoną dobrocią. Piotr odwraca się i powraca do 

mrocznego kąta, z dłońmi przy oczach, pochylony, postarzały, już jak strzęp 

człowieka. Jan pozostaje odważnie tam, gdzie stał, i przyłącza się do Piotra 

dopiero wtedy, gdy mija ich wyjący tłum. Bierze go za łokieć, prowadzi, jakby 

był chłopcem prowadzącym niewidomego ojca. Wchodzą obaj do miasta, za 
hałaśliwym tłumem. 

Słyszę wybuchy zdziwienia, drwiny, smutku u żołnierzy rzymskich. Jeden z nich 

przeklina ludzi, którzy go zbudzili z powodu tego “głupiego barana”. Inny drwi z 

Żydów zdolnych “uwięzić babę”. Jeszcze inny lituje się nad Ofiarą, “którą 

zawsze widział pełną dobroci”. Inny znowu mówi: 

«Wolałbym, żeby mnie zabili, niż widzieć Go w ich rękach. Jezus jest wielki. 

Czczę tylko dwie rzeczy na świecie: Jego i Rzym.» 

«Na Jowisza! – woła najwyższy stopniem – Nie chcę kłopotów. Idę po dowódcę. 

Niech pomyśli, żeby powiedzieć o tym, komu trzeba. Nie chcę, aby mnie wysłano 

walczyć z Germanami. Ci Hebrajczycy śmierdzą... to są żmije i kłopoty. Tu 

jednak życie jest bezpieczne i tu chcę spędzić czas, a blisko Pompei mam 
dziewczynę!...» 

  

ROZMOWA Z ANNASZEM [por. J 18,12-14; 19-24] 

Reszty nie słyszę, bo podążam za Jezusem, który zbliża się okrężną, pnącą się w 

górę drogą, aby wejść do Świątyni. Widzę jednak, że dom Annasza, do którego 

chcą Go zaprowadzić, jest i nie jest w labiryncie, jaki stanowi Świątynia, 

zajmująca niemal całe wzgórze Syjonu. [Dom ten] znajduje się na jego 

krańcach, blisko ciągu małych murów, które oznaczają może, że tu kończy się 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#12
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#19
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miasto. Stąd ciągną się portyki i dziedzińce docierające do obrębu właściwej 

Świątyni, to znaczy do miejsc, do których chodzą Izraelici dla różnych form 

obrzędów. W murze jest wysoka, żelazna otwierana brama. Ku niej biegną 

usłużne hieny. Uderzają gwałtownie. Zaledwie się uchyla, wdzierają się do 

środka, niemal tratując służącą, która przybyła otworzyć. Otwierają bramę 

szeroko, żeby wpuścić wyjący tłum wraz z Więźniem. Po wejściu zamykają ją i 
ryglują, być może z obawy przed Rzymem lub zwolennikami Nazarejczyka. 

Jego zwolennicy! Gdzież oni są?... 

[Tłum z Jezusem] przechodzi przez dziedziniec przy wejściu, a potem 

przemierza obszerne podwórze, inny portyk i nowy dziedziniec. Wloką Jezusa 

każąc Mu wejść po trzech stopniach. Musi niemal biegiem przemierzyć arkady 

wznoszące się ponad dziedzińcem, aby dojść szybciej do bogatej sali, w której 
znajduje się starzec w szatach kapłana. 

«Niech Bóg da ci pociechę, Annaszu – mówi ten, który wydaje się oficerem, jeśli 

można tak nazwać dowódcę przewodzącego tym zbójcom – Oto winny. 

Powierzam Go twej świętości, ażeby Izrael został oczyszczony z winy.» 

«Niech Bóg cię błogosławi za twoją przebiegłość i wiarę.» 

Piękna przebiegłość! Wystarczył głos Jezusa, aby ich powalić na ziemię w 

Getsemani. 

«Kim jesteś?» 

«Jezusem z Nazaretu, Rabbim, Chrystusem. I ty Mnie znasz. Nie działałem w 

ciemnościach.» 

«W ciemnościach – nie. Ale sprowadzałeś na złą drogę tłumy przez Swe 

mroczne nauki. A Świątynia ma prawo i obowiązek chronić dusze synów 

Abrahama.» 

«Dusze! Kapłanie Izraela, czy możesz powiedzieć, iż cierpiałeś przez wzgląd na 

duszę najmniejszego lub największego z tego ludu?» 

«A Ty? Cóż Ty zrobiłeś, co można by nazwać cierpieniem?» 

«Co zrobiłem? Dlaczego Mnie o to pytasz? Cały Izrael o tym mówi. Od Miasta 

Świętego do najbardziej ubogiej osady nawet kamienie mówią, opowiadając, co 

uczyniłem. Przywróciłem wzrok ślepym: wzrok oczom i duszy. Otwarłem uszy 

tym, którzy byli głusi na głosy Ziemi i na głosy z Nieba. Sprawiłem, że zaczęli 

chodzić chromi i paralitycy, aby rozpocząć swój marsz ku Bogu ciałem, a potem 

iść naprzód duchem. Oczyściłem trędowatych z tych form trądu, o jakich mówi 

Księga Mojżesza, oraz z tych, które czynią nieczystymi wobec Boga – z 

grzechów. Wskrzeszałem umarłych, nie mówię jednak, że jest wielką rzeczą 

wezwać do życia ciało, lecz że wielka to rzecz odkupić grzesznika. I Ja to 

uczyniłem. Wspomogłem ubogich nauczając żydów, chciwych i bogatych, 

świętego przykazania miłości bliźniego. Pozostałem ubogim, pomimo rzeki 

złota, która przechodziła przez Moje ręce. Ja sam otarłem więcej łez niż wy 

wszyscy, posiadacze bogactw. Wreszcie dałem bogactwo niewysłowione: 

poznanie Prawa, poznanie Boga, pewność, że wszyscy jesteśmy równi i że w 

świętych oczach Ojca równe są łzy i zbrodnie: czy wylewa je lub popełnia 

Tetrarcha, czy Arcykapłan, czy żebrak i trędowaty umierający przy drodze. To 
właśnie uczyniłem. Nic więcej.» 
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«Czy wiesz, że samego siebie oskarżasz? Mówisz o trądach, które czynią 

nieczystymi w oczach Boga, a o których Mojżesz nie napisał. Znieważasz 
Mojżesza i wmawiasz, że w jego Prawie są braki...» 

«To nie jego [Prawo], lecz Boże. Tak jest. Za groźniejszy od trądu – 

nieszczęścia dla ciała, które ma kres – uważam grzech, który jest nieszczęściem 
wiecznym dla ducha. I tak jest.» 

«Ośmielasz się mówić, że możesz odpuszczać grzechy. Jak to robisz?» 

«Jeśli przy pomocy odrobiny wody lustralnej i przez ofiarę z barana jest 

dozwolone, jak się wierzy, usuwanie grzechu, wynagrodzenie za niego i 

oczyszczenie z niego, to jakże nie mogłyby tego dokonać Moje łzy, Moja Krew i 
Moje pragnienie?» 

«Nie jesteś martwy. Gdzież więc jest Krew?» 

«Jeszcze nie jestem martwy. Będę jednak, bo tak jest napisane. [To zostało 

zapisane] w Niebiosach, gdy jeszcze nie istniał Syjon, gdy nie istniał Mojżesz, 

gdy nie istniał Jakub, gdy nie istniał Abraham, kiedy król Zła ukąsił serce 

człowieka i zatruł jego oraz jego synów. To jest zapisane na Ziemi w Księdze 

[Pisma], gdzie są słowa Proroków. To jest zapisane w sercach. W twoim, w 

sercu Kajfasza i członków Sanhedrynu, którzy Mi nie wybaczają – nie, te serca 

Mi nie wybaczają – że jestem dobry. Odpuszczałem ze względu na [przelanie] 
Krwi w przyszłości. Teraz dokonuję odpuszczenia przez obmycie w tej Krwi.» 

«Mówisz o nas, że jesteśmy chciwi i nie znamy przykazania miłości...» 

«A czy to nie jest prawdą? Dlaczego Mnie zabijacie? Dlaczego lękacie się, że 

pozbawię was władzy? O, nie bójcie się! Moje Królestwo nie jest z tego świata. 

Zostawiam was panami wszelkiej władzy. Przedwieczny wie, kiedy trzeba 
powiedzieć: “dość”, które sprawi, że upadniecie rażeni piorunem...» 

«Jak Doras, co?» [– pyta Annasz.] 

«On umarł z gniewu, nie z powodu piorunu z Nieba. Bóg czekał na niego z 

drugiej strony, aby go razić piorunem.» 

«I powtarzasz to mnie, jego krewnemu? Ośmielasz się?» 

«Ja jestem Prawdą. A Prawda nigdy nie tchórzy.» 

«Pyszny i wariat!» [– woła Annasz.] 

«Nie: szczery. Oskarżasz Mnie o znieważenie was, lecz czy przypadkiem wy nie 

nienawidzicie się wszyscy wzajemnie? Wy się wszyscy nienawidzicie. Teraz 

tylko nienawiść wobec Mnie was jednoczy. Jutro jednak, kiedy Mnie zabijecie, 

powróci pomiędzy was nienawiść – i to jeszcze okrutniejsza. I będziecie żyć z tą 

hieną na karku i z tym wężem w sercu. Ja nauczałem miłości, z litości do świata. 

Nauczałem, żeby nie być chciwym, żeby mieć litość. O co ty Mnie oskarżasz?» 

«O przyniesienie nowej nauki.» 

«O, kapłanie! Izrael roi się od nowych doktryn: esseńczycy mają swoją; sadokici 

– swoją; faryzeusze – swoją. Każdy też ma swą tajemną doktrynę, która dla 

jednego nazywa się przyjemnością; dla innego – złotem; dla innego – władzą. 

Każdy ma swego bożka. Ja nie. Wziąłem na nowo podeptane Prawo Mojego 

Ojca, Boga Przedwiecznego, i przyszedłem, mówiąc jedynie o dziesięciu 

zdaniach Dekalogu. Wysuszyłem płuca, starając się, żeby weszły one do serc, 

które ich już nie znały.» 
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«Okropność! Bluźnierstwo! To mnie, kapłanowi, to mówisz? Czy Izrael nie ma 

Świątyni? Czy jesteśmy jak wygnańcy w Babilonie? Odpowiedz!» 

«Jesteście. I jeszcze więcej. Jest Świątynia. Tak. Budowla. Boga w niej nie ma. 

On uciekł przed ohydą, jaka jest w Jego domu. Ale po co Mnie pytać o tak wiele, 
skoro Moja śmierć jest już postanowiona?» 

«Nie jesteśmy mordercami. Zabijamy, jeśli mamy prawo, z powodu 

dowiedzionej winy. Gdzie są Twoi uczniowie? Jeśli mi ich wydasz, wypuszczę 

Cię na wolność. Imiona wszystkich... a szczególnie tych ukrytych, znanych. 

Powiedz: Nikodem należy do Ciebie? A Józef także? I Eleazar? I Gamaliel? I... o 

tym wiem sam... To zbyteczne. Mów, mów! Wiesz, mogę Cię zabić i mogę Cię 
ocalić. Jestem potężny.» 

«Ty jesteś błotem. Pozostawiam błotu zawód donosiciela. Ja jestem 

Światłością.» 

Strażnik zadaje Jezusowi cios pięścią. 

«Ja jestem Światłością i Prawdą. Otwarcie przemawiałem do świata, nauczałem 

w synagogach i w Świątyni, w której gromadzą się żydzi, i niczego nie mówiłem 

w sekrecie. Powtarzam: dlaczego Mnie wypytujesz? Zapytaj tych, którzy 
słyszeli, co mówiłem. Oni wiedzą.» 

Inny strażnik policzkuje Go krzycząc: 

«Tak odpowiadasz Arcykapłanowi?» 

«To z Annaszem rozmawiam. Arcykapłanem jest Kajfasz. I mówię z szacunkiem 

należnym staremu człowiekowi. Jeśli ci się jednak wydaje, że źle powiedziałem, 
wykaż Mi to. A jeśli tak nie jest, to dlaczego Mnie bijesz?» 

«Zostawcie Go. Idę poszukać Kajfasza. Strzeżcie Go tutaj, dopóki nie 

postanowię inaczej. I niech do nikogo nic nie mówi» [– odzywa się] Annasz i 
wychodzi. 

Jezus nie mówi, nie – On nie mówi. Nawet do Jana, który ośmiela się stać w 

drzwiach, stawiając czoła całemu pospólstwu siepaczy. Jezus jednak musi, bez 

słów, dawać mu jakieś polecenie, bo Jan, popatrzywszy ze smutkiem, wychodzi 
stamtąd i tracę go z oczu. 

  

ROZMOWA Z KAJFASZEM [por. Mt 26,57-67; Mk 14,53-65] 

Jezus pozostaje pośrodku prześladowców. Uderzenia sznurem, opluwanie, 

zniewagi, kopnięcia, wyrywanie włosów. To Mu pozostaje aż do chwili, gdy 
sługa przychodzi mówiąc, żeby zaprowadzić Więźnia do domu Kajfasza. 

I Jezus – wciąż związany, maltretowany – wchodzi znowu pod arkady, idzie 

nimi aż do wyjścia. Potem przechodzi przez dziedziniec, na którym liczny tłum 

grzeje się przy ogniu, bo noc stała się zimna i wietrzna w tych pierwszych 

godzinach piątku. Jest też Piotr z Janem, wmieszany we wrogi tłum. Potrzeba 

im wiele odwagi, by tam pozostać... Jezus patrzy na nich i cień uśmiechu 
pojawia się na Jego ustach, już opuchniętych z powodu otrzymanych uderzeń. 

Długa droga poprzez portyki i atria, dziedzińce i korytarze. Jakież domy 

posiadali ci ludzie ze Świątyni! W obręb domu arcykapłana nie wchodzi tłum. 

Jezus idzie sam pośrodku strażników i kapłanów. Wchodzi do przestronnej sali, 

która wydaje się tracić swój prostokątny kształt z powodu licznych siedzeń, 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#57
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#53
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ustawionych w kształcie podkowy po trzech jej stronach, pozostawiając 

pośrodku wolną przestrzeń. Za tym wolnym miejscem znajdują się dwa lub trzy 
fotele, ustawione na podwyższeniu. 

W chwili gdy Jezus ma wejść, dochodzi do Niego rabbi Gamaliel i strażnicy 

uderzają Więźnia, aby zrobił przejście rabbiemu Izraela. Ten zaś – sztywny jak 

posąg, hieratyczny – zwalnia, z ledwością poruszając wargami i nie patrząc na 
nikogo pyta: 

«Kim jesteś? Powiedz mi.» 

A Jezus łagodnie: 

«Czytaj proroków, a będziesz miał odpowiedź. Pierwszy znak jest u nich. Drugi 

wkrótce nadejdzie.» 

Gamaliel ogarnia się płaszczem i wchodzi, za nim wchodzi Jezus. Gdy Gamaliel 

zasiada na stołku, Jezusa wloką na środek sali, naprzeciw arcykapłana o 

prawdziwej twarzy zbrodniarza. Czekają na wejście wszystkich członków 

Sanhedrynu. Potem rozpoczyna się posiedzenie. Kajfasz jednak, widząc dwa lub 
trzy miejsca wolne, pyta: 

«Gdzie jest Eleazar? I gdzie jest Jan?» 

Młody uczony w Piśmie, jak sądzę, wstaje, skłania się i mówi: 

«Odmówili przyjścia. Tu jest pismo.» 

«Należy je zachować i do nich napisać. Odpowiedzą za to. Co członkowie Rady 

mają do powiedzenia na Jego temat?» 

«Ja powiem. W moim domu pogwałcił szabat. Bóg mi świadkiem, że nie kłamię. 

Izmael, syn Fabiego, nigdy nie kłamie.» 

«Oskarżony, czy to prawda?» 

Jezus milczy. 

«Widziałem Go, jak żył z rzymskimi nierządnicami. Udając proroka, uczynił ze 

Swego domu dom publiczny – i w dodatku z kobietami pogańskimi. Ze mną był 

Sadok, Kolaszebona i Nahum, zaufany Annasza. Czy mówię prawdę, Sadoku i 

Kolaszebona? Zaprzeczcie mi, jeśli na to zasłużyłem.» 

«To prawda, to prawda» [– potwierdzają zapytani.] 

«Co powiesz?» 

Jezus milczy. 

«Nie zaniedbywał okazji, by nas wyśmiewać. Sprawiał też, że nas wyśmiewano. 

Lud z powodu Niego już nas nie miłuje.» 

«Słyszysz ich? Znieważyłeś świętych członków.» 

Jezus milczy. 

«Ten człowiek jest pod władzą demona. Powrócił z Egiptu. Posługuje się czarną 

magią.» 

«Jak tego dowiedziesz? 
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«Moją wiarą i tablicami Prawa!» 

«Poważne oskarżenie. Wytłumacz się.» 

Jezus milczy. 

«Twoja posługa jest bezprawna, wiesz o tym. Zasługujesz na śmierć. Mów.» 

«Bezprawne jest to nasze posiedzenie. Wstań, Symeonie, wychodzimy» – mówi 

Gamaliel. 

«Ależ rabbi, oszalałeś?» 

«Szanuję zasady. Nie jest dozwolone postępować tak, jak my postępujemy. Ja 

dokonałbym publicznego oskarżenia.» 

I rabbi Gamaliel wychodzi, sztywny jak posąg. Za nim idzie mężczyzna w wieku 

około trzydziestu pięciu lat, bardzo do niego podobny. 

Jest trochę zamieszania, z którego korzysta Nikodem i Józef, aby przemówić na 

korzyść Męczennika: 

«Gamaliel ma rację. Niedozwolona jest pora i miejsce, a oskarżeniom brak jest 

spójności. Czy ktoś może Go oskarżyć o to, że w czymś ważnym pogardził 

Prawem? Jestem Jego przyjacielem i przysięgam, że zawsze widziałem, jak 
szanował Prawo» – mówi Nikodem. 

[por. Łk 23,51, J 19,38] «I ja także. I żeby nie podpisać się pod zbrodnią, 

zakrywam sobie głowę – nie z Jego powodu, lecz z powodu was. Wychodzę.» 

I Józef zamierza opuścić swe miejsce i wyjść. Lecz Kajfasz krzyczy: 

«Ach! Tak mówicie? Niech więc wejdą zaprzysiężeni świadkowie. I 

posłuchajcie. Potem odejdziecie.» 

Wchodzi dwóch [mężczyzn] o wyglądzie galerników. Mają niepewne spojrzenia i 

okrutne uśmiechy, ruchy podstępne. 

«Mówcie!» 

«Nie wolno przesłuchiwać ich razem!» – krzyczy Józef. 

«Ja jestem Najwyższym Kapłanem. Ja rozkazuję. Cisza!» 

Józef uderza pięścią w stół i mówi: 

«Niech się nad tobą otworzą płomienie Nieba! Od tej chwili wiedz, że Józef 

Starszy jest wrogiem Sanhedrynu i przyjacielem Chrystusa. I stąd idę do 

Pretora, aby mu powiedzieć, że tu zabija się bez szacunku wobec Rzymu.» 

I wychodzi odpychając gwałtownie młodego, szczupłego uczonego w Piśmie, 

który chciał go zatrzymać. 

Nikodem, spokojniej, też wychodzi, bez słowa. Przechodząc obok Jezusa, patrzy 

na Niego... 

Nowe zamieszanie. Lękają się Rzymu. A ofiarą winną jest ciągle i zawsze Jezus. 

«To z powodu Ciebie, widzisz, wszystko to! Psujesz najlepszych żydów. Kupiłeś 

ich sobie.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#51
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#38
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Jezus milczy. 

«Niech mówią świadkowie!» – krzyczy Kajfasz. 

«Tak, On używał tego... tego... My wiemy... Jak się to nazywa?» 

«Może tetragram?» 

«O, tak! Jak rzekłeś! Wywoływał umarłych. Nauczał łamania szabatu i 

profanowania ołtarza. Przysięgamy to. Mówił, że chciał zburzyć Świątynię, aby 
ją następnie w ciągu trzech dni odbudować, z pomocą demonów.» 

«Nie. On powiedział: Ona nie zostanie uczyniona przez człowieka.» 

Kajfasz schodzi z krzesła i podchodzi do Jezusa. Mały, otyły, brzydki, jest 

podobny do wielkiej ropuchy przy kwiecie. Jezus bowiem, pomimo zranień, 
potłuczeń, spocony i z potarganymi włosami, jest jeszcze tak piękny i dostojny. 

«Nie mówisz? Co za oskarżenia wnoszą przeciw Tobie! Straszne! Mów, aby 

zdjąć z Siebie tę hańbę.» 

Lecz Jezus milczy. Patrzy na niego i milczy. 

«Odpowiedz mi więc. Ja jestem Twoim Arcykapłanem. W imię Boga żywego 

zaklinam Cię! Powiedz mi: czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?» 

«Jak rzekłeś. Jestem Nim. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

mocy Ojca, przychodzącego na obłokach niebieskich. Zresztą, dlaczego Mnie 

pytasz? Mówiłem publicznie przez trzy lata. Nic nie powiedziałem w ukryciu. 

Zapytaj tych, którzy Mnie słuchali. Oni ci opowiedzą, co powiedziałem i co 
uczyniłem.» 

Jeden z trzymających Go strażników uderza Go w usta, które znowu krwawią i 

woła: 

«To tak odpowiadasz, o szatanie, Najwyższemu Kapłanowi?» 

A Jezus łagodnie odpowiada mu tak, jak poprzedniemu: 

«Jeśli dobrze powiedziałem, dlaczego Mnie bijesz? Jeśli źle powiedziałem, 

dlaczego Mi nie powiesz, w czym się mylę? Powtarzam: jestem Chrystusem, 

Synem Boga. Nie mogę kłamać. Najwyższym Kapłanem, Kapłanem Wiecznym 

jestem Ja. I tylko Ja noszę prawdziwy Racjonał, na którym jest napisane: Nauka 

i Prawda. I jej jestem wierny aż do śmierci: haniebnej w oczach ludzi, lecz 

świętej w oczach Boga – i aż do błogosławionego Zmartwychwstania. Ja jestem 

Namaszczonym. Arcykapłanem i Królem Ja jestem. I wezmę Moje berło i nim, 

jak wiejadłem, oczyszczę klepisko. Ta Świątynia zostanie zniszczona, ale 

powstanie z martwych nowa, święta, gdyż ta jest zepsuta i Bóg pozostawił ją na 

pastwę losu.» 

«Bluźnierca!» – krzyczą wszyscy chórem. 

«W trzy dni to uczynisz, szaleńcze i opętańcu?» 

«Nie ta, lecz Moja zostanie wzniesiona: Świątynia Boga prawdziwego, żyjącego, 

świętego, trzykroć świętego.» 

«Klątwa!» – krzyczą ponownie chórem. 
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Kajfasz podnosi swój ostry głos i rozdziera lniane szaty z wystudiowanym 

gestem odrazy. Mówi: 

«Czegóż więcej mamy jeszcze wysłuchać od świadków? Wyrzekł bluźnierstwo. 

Co więc zrobimy?» 

Wszyscy chóralnie: 

«Zasłużył na śmierć.» 

[por. Mt 26,67-68; Mk 14,65; Łk 22,63-65] Z gestami oburzenia i zgorszenia 

wychodzą z sali, pozostawiając Jezusa na łasce strażników i fałszywych 

świadków. Ci policzkują Go, wymierzają Mu razy pięściami, plują na Niego, 

zawiązują Mu oczy, a potem ciągnąc Go gwałtownie za włosy, popychają Go tu i 

tam, ze związanymi rękoma, tak że uderza w stoły, krzesła, mury. A w tym 
czasie pytają Go: 

«Kto Cię uderzył? Zgadnij.» 

Wiele razy podstawiają Mu nogi, sprawiając, że upada na ziemię. Zanoszą się od 

śmiechu widząc, jak ze związanymi rękoma z trudem się podnosi. 

  

DRUGIE PRZESŁUCHANIE [por. Mt 27,1; Mk 15,1; Łk 22,66-71] 

Tak mijają godziny. Zmęczeni oprawcy muszą zażyć nieco odpoczynku. 

Prowadzą więc Jezusa do komórki, każąc Mu przechodzić przez liczne 

dziedzińce, pośród szyderstw pospólstwa już licznie zgromadzonego w obrębie 

domów arcykapłańskich. Jezus wychodzi na podwórzec, na którym, blisko 

ognia, znajduje się Piotr. Patrzy na niego. Lecz Piotr unika Jego wzroku. Jana 
już nie ma. Nie widzę go. Myślę, że odszedł z Nikodemem... 

[por. Mt 26,69-75; Mk 14,66-72; Łk 22,54-62; J 18,15-18; 25-27] 

Zbliża się świt w swej bladej zieleni. Wydano rozkaz doprowadzenia Więźnia do 

sali Rady, dla przeprowadzenia dochodzenia bardziej legalnego. To jest właśnie 

chwila, w której Piotr po raz trzeci zaprzecza, że zna Chrystusa, kiedy On 

przechodzi już naznaczony Swymi cierpieniami. W zielonkawym świetle 

jutrzenki sińce wydają się jeszcze straszniejsze na ziemistej twarzy, oczy 

bardziej zapadnięte i szkliste... Jezus przysłonięty boleścią świata... Kogut rzuca 

w powietrze, ledwie dotknięte świtaniem, swój krzyk, drwiący, szyderczy, 

łobuzerski. W tej właśnie chwili wielkiej ciszy, wywołanej pojawieniem się 

Chrystusa, słychać szorstki głos Piotra mówiącego: 

«Przysięgam to, niewiasto. Nie znam Go.» 

Twierdzenie stanowcze, pewne, na które – jak drwiący śmiech – odpowiada 

natychmiast łobuzerskie pianie małego koguta. 

Piotr podrywa się, odwraca się, aby uciec. Znajduje się twarzą w twarz z 

Jezusem, który patrzy na niego z nieskończoną litością, z bólem tak głębokim i 

tak silnym, że łamie mi serce, jakbym po tym miała ujrzeć mojego Jezusa 

znikającego na zawsze. Piotr szlocha i wychodzi zataczając się, jakby był pijany. 

Wybiega za dwoma sługami, którzy wychodzą na drogę, i ginie w ulicy jeszcze 
w połowie pogrążonej w mroku. 

  

Jezusa wprowadzają do sali i powtarzają Mu chórem podstępne pytanie: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#67
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#65
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#63
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#66
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#69
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#66
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-22.htm#54
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#15
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#25
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«W imię Boga prawdziwego, powiedz nam, czy jesteś Chrystusem?» 

A otrzymawszy odpowiedź taką jak poprzednio, skazują Go na śmierć i wydają 

rozkaz doprowadzenia Go do Piłata. 

  

Jezus eskortowany przez wszystkich Swych wrogów – z wyjątkiem Annasza i 

Kajfasza – wychodzi. Idzie przez dziedzińce Świątyni, gdzie tyle razy 

przemawiał i rozlewał dobrodziejstwa, i uzdrawiał. Przechodzi przez pas murów 

uwieńczonych blankami. Wychodzi na ulice miasta i – raczej wleczony niż 

prowadzony – schodzi do miasta zaróżowionego pierwszą zapowiedzią 

jutrzenki. 

Sądzę, że w jedynym celu – aby Go dręczyć dłużej – każą Mu zrobić wielkie, 

straszliwe okrążenie po Jerozolimie. Przechodzą więc specjalnie przez 

targowiska, przed stajniami i gospodami wypełnionymi ludźmi z powodu 

Paschy. I wtedy odpadki z jarzyn, [sprzedawanych na] targowiskach, jak i 

zwierzęce odchody ze stajni stają się pociskami [kierowanymi] na Niewinnego. 

Na Jego twarzy pojawia się coraz więcej sińców i małych krwawiących zranień. 

Okrywają ją różne nieczystości, które są na Niego rzucane. Włosy – już ciężkie i 

lekko wyprostowane przez krwawy pot – stały się bardziej matowe. Zwisają 

teraz, nieuczesane, zmieszane ze słomą i nieczystościami, spadają na oczy, bo 

Mu je rozczochrano dla zakrycia twarzy. 

Ludzie na targowiskach, sprzedawcy i kupujący, porzucają wszystko, aby 

podążyć – ale nie z miłości – za Nieszczęśliwym. Chłopcy stajenni i słudzy z 

gospod wychodzą tłumnie, głusi na wezwania i nakazy właścicielek. Te, aby rzec 

prawdę, jak niemal ogół innych kobiet, są wszystkie jeśli nie przeciwne 

zniewagom, to przynajmniej obojętne na zgiełk. Odchodzą zrzędząc, bo 

zostawiono je same z tak wieloma klientami do obsłużenia. 

Wyjąca grupa rośnie z minuty na minutę. Wydaje się, że – jakby wskutek 

niespodziewanej epidemii – dusze i ciała zmieniały naturę: pierwsze stają się 

duszami zbrodniarzy, a drugie [przybierają] okrutne maski. Twarze stają się 

niebieskie z wściekłości lub czerwone od gniewu; ręce są jak szpony, a usta 

przyjmują formę jak u wilków i jak one wyją; oczy przewracają się jak u 

szaleńców. Tylko Jezus jest wciąż Sobą, choć teraz okryty nieczystościami, 
którymi obrzucono Jego ciało, i zmieniony przez sińce i opuchlizny. 

Gdy wszyscy się zatrzymują i zwalniają przy archiwolcie ściskającej drogę jak 

obręcz, krzyk przeszywa powietrze: 

«Jezu!» 

To Eliasz, pasterz. Usiłuje przejść, wywijając grubym kijem. Stary, mocny, 

groźny i silny. Udaje mu się dojść prawie do Nauczyciela. Jednak tłum, 

rozproszony przez nieoczekiwany szturm, zwiera szeregi i oddziela, odpycha, 
pokonuje tego człowieka, który jest sam wobec całego pospólstwa. 

«Nauczycielu!» – woła, podczas gdy wir tłumu pochłania go i odpycha. 

«Idź!... Matka... Błogosławię cię...» 

Pochód przechodzi przez wąski most. Jak woda, po przejściu przez zaporę 

odzyskująca swobodę, tłum wylewa się hałaśliwie na szeroką aleję, 

podwyższoną w zagłębieniu pomiędzy dwoma wzgórzami. U jej wylotu znajdują 

się wspaniałe pałace ludzi bogatych. 
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Znowu widzę Świątynię na wysokości wzgórza i pojmuję, że to niepotrzebne 

okrążenie, jakie kazano zrobić Skazańcowi, zamknie się zaraz, wracając do 

punktu wyjścia. Wykonano je po to, by uczynić z Niego przedmiot szyderstw dla 

całego miasta i pozwolić wszystkim Go znieważyć, powiększając z każdym 

krokiem liczbę ubliżających Mu. 

Z pałacu wyjeżdża galopem oficer. Purpura czapraka na bieli arabskiego konia i 

dostojeństwo jego postaci, odsłonięty miecz o podwójnym ostrzu – którym 

wymachuje, tnąc płazem i kłując plecy oraz głowy i wywołując krwawienie – 

sprawia, iż wygląda jak archanioł. Podskakiwanie na koniu, lekkie unoszenie go, 

czynienie z kopyt broni do obrony wierzchowca i jego pana okazuje się 

najskuteczniejszym sposobem otwarcia mu drogi poprzez tłum. Ten ruch 

sprawia, że z jego głowy opada purpurowo-złota zasłona, która ją okrywała, 
utrzymywana złotą opaską. Rozpoznaję Manaena. 

«Odsunąć się! – krzyczy – Jak możecie sobie pozwalać na zakłócanie spokoju 

Tetrarchy?» 

To jednak tylko pozór dla usprawiedliwienia jego działania i próby podejścia do 

Jezusa. 

«Ten człowiek... Pozwólcie mi Go zobaczyć... Odsuńcie się albo zawołam 

straże...» 

Ludzie – z powodu gradu uderzeń mieczem i końskich kopyt oraz gróźb jeźdźca 

– rozstępują się. Manaen dochodzi do grupy Jezusa oraz do strażników 
świątynnych trzymających Go. 

«Zróbcie przejście! Tetrarcha jest kimś większym od was, podli służalcy. Na 

bok! Chcę z Nim mówić.» 

I podchodzi kłując mieczem najbardziej zajadłych strażników. 

«Nauczycielu!...» 

«Dziękuję, ale odejdź! I niech cię Bóg podtrzyma!» 

I jak może, związanymi rękoma wykonuje gest błogosławieństwa. Tłum gwiżdże 

z daleka. Widząc zaś, że Manaen się oddalił, mści się za swoje odepchnięcie, 
[ciskając] grad kamieni i nieczystości na Skazańca. 

22. PROCES (część II) 

Napisane 22-25 marca 1945 i 7 marca 1944. A, 11575-11633 i 2235-2237 

W DRODZE DO PIŁATA [Por. Mt 27,2; Mk 15,1; Łk 23,1] 

Przez aleję, która pnie się w górę i którą już ogrzewa słońce, kierują się do 

twierdzy Antonia, której gmach ukazuje się z daleka. 

Przenikliwy krzyk niewiasty przeszywa powietrze: 

«O, mój Zbawco! Moje życie za Jego, o Przedwieczny!» 

Jezus odwraca głowę i widzi na wysokości ukwieconej galerii, która wieńczy 

bardzo piękny dom, Joannę, żonę Chuzy, pośród sług i służących, z małą Marią i 

Mateuszem. Wznosi ręce ku niebu. Lecz Niebo nie słyszy dziś modlitw! Jezus 
podnosi dłonie i robi znak błogosławieństwa i pożegnania. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#2
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#1b
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#1a
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«Na śmierć! Na śmierć, bluźnierco i gorszycielu, szatanie! Śmierć Jego 

przyjaciołom!» 

I gwizdy, i kamienie lecą w stronę wysokiego tarasu. Nie wiem, czy kogoś ranią, 

słyszę tylko bardzo przejmujący głos i widzę, jak grupa się rozprasza i znika. 

I naprzód, naprzód, na wzniesienie... Jerozolima ukazuje w słońcu swe domy, 

puste, opustoszałe z powodu nienawiści, która wypchnęła przeciw nie 

uzbrojonemu Jezusowi całe miasto wraz z jego rzeczywistymi mieszkańcami 
oraz z przybyłymi tylko na Paschę ludźmi. 

Żołnierze rzymscy, cały manipuł, opuszczają biegiem twierdzę Antonia, z 

włóczniami skierowanymi na motłoch, który się z krzykiem rozprasza. Pośrodku 

drogi pozostają z Jezusem strażnicy, przywódcy kapłanów, uczeni w Piśmie i 
starszyzna ludu. 

«Ten człowiek... Ten bunt... Odpowiecie za to przed Rzymem» – mówi z 

wyższością centurion. 

«Według naszego prawa winien jest śmierci.» 

«A odkąd to przywrócono wam „jus gladii et sanguinis‟?» – pyta dalej 

najstarszy z centurionów, z poważnym obliczem. To prawdziwy Rzymianin. 

Policzek ma przeorany głęboką blizną. Mówi z pogardą i odrazą, z jaką mógłby 
mówić do zawszonych galerników. 

«Wiemy, że nie posiadamy tego prawa. Jesteśmy wiernymi poddanymi 

Rzymu...» 

«Cha! Cha! Cha! Słyszysz ich, Longinie? Wierni! Poddani! Ścierwa! W nagrodę 

dam wam strzały z moich łuków.» 

«Zbyt szlachetna taka śmierć! Na krzyże osłów tylko bicz...» – odpowiada 

Longin z ironicznym spokojem. 

Przywódcy kapłanów, uczeni w Piśmie i starsi pienią się ze złości. Chcą jednak 

osiągnąć swój cel i milczą. Przełykają zniewagę udając, że jej nie rozumieją. 

Wykonują ukłon przed dwoma dowódcami. Proszą, aby zaprowadzono Jezusa 

do Poncjusza Piłata. Ma Go “osądzić i skazać ze sprawiedliwością rzymską, 
dobrze znaną i uczciwą.” 

«Cha! Cha! Cha! Słyszysz ich? Staliśmy się mądrzejsi niż Minerwa... Tutaj! 

Dajcie [Go]! I idźcie przodem! Nigdy nie wiadomo. Jesteście szakalami i 
nieczystymi. Mieć was z tyłu to niebezpieczne. Przodem!» 

«Nie możemy...» 

«A to dlaczego? Kiedy się kogoś oskarża, trzeba stanąć przed sędzią wraz z 
oskarżanym. Taki jest przepis Rzymu.» 

«Dom poganina jest nieczysty w naszych oczach, a my jesteśmy już oczyszczeni 

na Paschę.» 

«O, biedacy! Zanieczyściliby się wchodząc!... A zabójstwo jednego Hebrajczyka 

– który jest człowiekiem, a nie szakalem albo gadem do was podobnym – nie 

zanieczyszcza was? Dobrze. Zostańcie tu gdzie jesteście. I ani kroku naprzód, 

bo zostaniecie nadziani na włócznie. Dziesięciu ludzi z Oskarżonym. Pozostali 
przy tej hołocie, cuchnącej źle wymytymi gębami.» 
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Jezus wchodzi do Pretorium pomiędzy dziesięcioma włócznikami. Formują 

kwadrat wokół Jego osoby. Dwaj centurioni idą przodem. Jezus staje w 

obszernym atrium, poza którym znajduje się dziedziniec. Widać go niewyraźnie 
za zasłoną poruszaną wiatrem. Znikają za drzwiami. 

Wchodzą z Namiestnikiem odzianym w śnieżnobiałą togę, na której ma 

szkarłatny płaszcz. Być może tak się ubierał, gdy oficjalnie reprezentował Rzym. 

Wchodzi powoli, ze sceptycznym uśmiechem na ogolonej twarzy. Rozciera w 

palcach listki cedrowe i wącha je z rozkoszą. Podchodzi do zegara słonecznego. 

Po rzuceniu nań okiem odwraca się. Rzuca ziarna kadzidła na palenisko, 

usytuowane u stóp bóstwa. Każe przynieść wodę cedrową i płucze sobie gardło. 

Ogląda w metalowym, bardzo wyczyszczonym zwierciadle swe całkiem 

pofalowane włosy. Wydaje się, że zapomniał o Skazańcu, czekającym na jego 
zgodę, aby ponieść śmierć. Mógłby doprowadzić do wściekłości nawet kamienie. 

Atrium jest całkiem otwarte z przodu i wyniesione o trzy stopnie do góry ponad 

poziom przedsionka, który wychodzi na ulicę i także jest podwyższony przez 

trzy inne stopnie w stosunku do niej. Żydzi widzą więc wszystko dokładnie. 

Trzęsą się, lecz nie ośmielają się przeciwstawić, z obawy przed włóczniami i 
oszczepami. 

  

U PIŁATA [por. Mt 27,3; 11-26; Mk 15,1-15; Łk 24,1-7; J 18,28-40] 

Wreszcie – po odbyciu spaceru wzdłuż i wszerz po obszernym pomieszczeniu – 

Piłat podchodzi do Jezusa, patrzy na Niego i pyta dwóch centurionów: 

«Ten?» 

«Ten.» 

«Niech wejdą Jego oskarżyciele» – i siada na krześle ustawionym na 

wyniesieniu. Na jego głowie symbole Rzymu krzyżują się ze złoconymi orłami i 
oznaką władzy. 

«Oni nie mogą wejść. Zanieczyściliby się.» 

«Co!!! To lepiej. Zaoszczędzimy mnóstwa olejków dla usunięcia koziego 

[smrodu] z tego miejsca. Niech chociaż podejdą bliżej, tutaj, na dół. I 

uważajcie, aby nie weszli, skoro nie chcą tego uczynić. Ten człowiek to być 
może tylko pretekst do jakiegoś buntu.» 

Jeden żołnierz oddala się z rozkazem Namiestnika rzymskiego. Pozostali stają w 

szeregu przed atrium, w równych odstępach, piękni jak dziewięć posągów 
herosów. 

  

[por. J 18,28] Podchodzą przywódcy kapłanów, uczeni w Piśmie i starszyzna. 

Pozdrawiają Piłata służalczymi ukłonami i zatrzymują się na małym placu, który 

znajduje się przed Pretorium, za trzema stopniami przedsionka. 

«Mówcie i streszczajcie się. Już obciąża was wina, bo zakłóciliście noc i siłą 

otwarliście bramy. Lecz zbadam to. I mocodawcy, i pełnomocnicy odpowiedzą 
za nieposłuszeństwo dekretowi.» 

Piłat podszedł do nich, pozostając jednak w sieni. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#1a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#11
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#1a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#28
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#28
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«Przychodzimy przekazać nasz osąd nad tym człowiekiem Rzymowi, którego 

boskiego cesarza ty reprezentujesz.» 

«Jakie oskarżenie wnosicie przeciw niemu? Wydaje mi się nieszkodliwy...» 

«Gdyby to nie był złoczyńca, nie przyprowadzilibyśmy Go do ciebie» [– mówią 

i], w swym gwałtownym pragnieniu oskarżenia Go, podchodzą bliżej. 

«Odsuńcie to pospólstwo! Na sześć kroków od trzech stopni placu. Dwie 

centurie pod bronią!» [– woła Piłat.] 

Żołnierze natychmiast wykonują rozkaz. Stają setką na najwyższym 

zewnętrznym stopniu, z plecami zwróconymi do sieni. Stu innych zaś ustawia 

się na małym placu, na który otwiera się wejściowy portal siedziby Piłata. 

Powiedziałam: “portal wejściowy”, a właściwie trzeba by powiedzieć: długi 

korytarz lub łuk tryumfalny, bo jest to bardzo szeroka i otwarta przestrzeń, 

ograniczona kratą, teraz na oścież otwartą. Można tamtędy wejść do atrium 

dzięki długiemu korytarzowi sieni. Jest ona szeroka na co najmniej sześć 

metrów. Widać więc dobrze, co dzieje się w atrium na wyższym poziomie. Za 

przestronną sienią widać zezwierzęcone twarze żydów. Patrzą groźnie i 

szatańsko ku wnętrzu. Spoglądają spoza uzbrojonej, [złożonej z żołnierzy] 

bariery, która – ramię w ramię jak na paradzie – ukazuje dwieście ostrzy 

włóczni tchórzliwym mordercom. 

«Powtarzam: jakie oskarżenie wnosicie przeciw Niemu?» 

«Popełnił zbrodnię przeciw Prawu ojców.» 

«I z tego powodu przychodzicie mi przeszkadzać? Weźcie Go i osądźcie według 

waszych praw.» 

«My nie możemy nikogo zabić. Nie jesteśmy wykształceni. Prawo hebrajskie 

jest jak niedorozwinięte dziecko wobec doskonałego Prawa Rzymu. Jako 
nieuczeni i jako poddani Rzymu – naszego pana – potrzebujemy...» 

«Odkąd to jesteście miodem i masłem?... Jednak rzekliście prawdę, o 

mistrzowie kłamstwa! Potrzebujecie Rzymu! Tak, aby się Go pozbyć, bo wam 
przeszkadza. Zrozumiałem.» 

I Piłat śmieje się, patrząc w pogodne niebo, które jest jak prostokątna płytka 

ciemnego turkusu pomiędzy bielą marmurowych murów atrium. 

«Powiedzcie: przez co popełnił zbrodnię przeciw waszym prawom?» 

«Stwierdziliśmy, że wywoływał zamieszki w naszym narodzie i przeszkadzał mu 

płacić podatek Cezarowi, mówiąc, iż jest Chrystusem, królem żydów.» 

  

[por. Mt 27,11-14; Mk 15,1-5; Łk 23,1-7; J 18,33-38] Piłat odwraca się do 

Jezusa, który stoi w atrium, pozostawiony tam przez żołnierzy, ze związanymi 
rękoma, lecz bez eskorty, tak wyraźnie ukazuje się Jego łagodność. Pyta Go: 

«Czy Ty jesteś królem żydów?» 

«Pytasz o to od siebie lub też dlatego, że inni ci to podsuwają?» 

«Jakże możesz chcieć, by mnie obchodziło Twoje królestwo? Czy ja może 

jestem żydem? Twój naród i jego przywódcy wydali mi Ciebie, żebym Cię 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#11
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#1a
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-18.htm#33
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osądził. Coś uczynił? Ja wiem, że jesteś uczciwy. Mów. Czy to prawda, że 

ubiegasz się o królowanie?» 

«Moje Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby to było królestwo z tego świata, 

Moi słudzy i Moi żołnierze walczyliby, ażeby żydzi Mnie nie ujęli. Lecz Moje 

Królestwo nie jest z tej ziemi i ty również wiesz, że Ja nie ubiegam się o 
władzę.» 

«To prawda. Wiem to, powiedziano mi. Jednak nie zaprzeczasz, że jesteś 

królem?» 

«Jak rzekłeś. Jestem Królem. To dlatego przyszedłem na świat: aby dać 

świadectwo Prawdzie. Kto jest przyjacielem prawdy, słucha Mego głosu.» 

«A cóż to jest prawda? Jesteś filozofem? To nieprzydatne w obliczu śmierci. 

Sokrates i tak umarł.» 

«To jednak przydało mu się w obliczu życia: aby dobrze żyć. I dobrze umrzeć. I 

wejść do drugiego życia bez zdradzenia cnót obywatelskich.» 

«Na Jowisza!» – Piłat patrzy przez chwilę z podziwem, a potem powraca do 

swego sceptycznego sarkazmu. Robi gest zniecierpliwienia, odwraca się do 
Jezusa plecami i powraca do żydów. 

«Nie znajduję w Nim żadnej winy.» 

Tłum zrywa się, ogarnięty paniką, że może utracić swą zdobycz i widowisko 

męczarni. Wrzeszczy: 

«To buntownik!» 

«Bluźnierca!» 

«Zachęca do rozpusty!» 

«Popycha do buntu!» 

«Odmawia szacunku Cezarowi!» 

«Chce, by Go uznawać za proroka!» 

«Posługuje się magią!» 

«To szatan!» 

«Buntuje lud Swymi doktrynami, nauczając w całej Judei, przybywszy tam po 

Swoim nauczaniu w Galilei!» 

«Na śmierć!» 

«Na śmierć!» 

«On jest Galilejczykiem? Jesteś Galilejczykiem? – Piłat powraca do Jezusa – 

Słyszysz, jak Cię oskarżają? Wytłumacz się.» 

Lecz Jezus milczy. Piłat rozmyśla... I podejmuje decyzję: 

«Jedna centuria... i odprowadzić Go do Heroda. Niech on Go osądzi. To jego 

poddany. Uznaję prawo Tetrarchy i z góry podpisuję się pod jego werdyktem. 
Powiedzcie mu to. Idźcie.» 
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U HERODA [por. Łk 23,8-12] 

Otoczony jak łotr przez stu żołnierzy Jezus ponownie przechodzi przez miasto i 

ponownie spotyka Judasza Iskariotę, którego ujrzał już jeden raz przy 

targowisku. Zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej, ogarnięta obrzydzeniem 
z powodu ataku motłochu. To samo litosne spojrzenie na zdrajcę... 

Teraz jest trudniej kopać Go i uderzać kijami, lecz nie brak kamieni i 

nieczystości. O ile kamienie, [uderzając] o hełmy i rzymskie zbroje, wydają 

tylko dźwięk, to dosięgając Jezusa pozostawiają ślady. Idzie On naprzód w Swej 

jedynej szacie, bo pozostawił płaszcz w Getsemani. 

Wchodzą do okazałego pałacu Heroda. Widzę Chuzę... który nie potrafi na Niego 

spojrzeć i ucieka, aby Go nie widzieć w tym stanie. Okrywa sobie głowę 
płaszczem. 

Oto Jezus w sali przed Herodem, a za Nim – uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy 

tutaj czują się swobodnie i wchodzą jako fałszywi oskarżyciele. Jedynie 
centurion z czterema żołnierzami doprowadza Go przed Tetrarchę. 

Ten wstaje ze swego siedzenia i chodzi wokół Jezusa, słuchając oskarżeń jego 

wrogów. Śmieje się i drwi. Potem udaje litość i szacunek, który nie porusza 
Męczennikiem, tak samo jak Go nie wzburzyły szyderstwa. 

«Jesteś wielki. Wiem o tym. Ucieszyłem się, że Chuza jest Twoim przyjacielem, 

a Manaen – Twoim uczniem. Ja... troski o państwo... ale... co za pragnienie, by 

powiedzieć o Tobie: wielki... by Cię prosić o przebaczenie... Oko Jana... jego głos 

oskarża mnie i wciąż mam to przed sobą. Ty jesteś świętym, który gładzi 
grzechy świata. Odpuść mi, o Chrystusie.» 

Jezus milczy. 

«Słyszałem, jak Cię oskarżali o to, że zwracasz się przeciw Rzymowi. Czy Ty 

jednak nie jesteś obiecaną rózgą dla wysmagania Aszszura?» 

Jezus milczy. 

«Powiedziano mi, że prorokujesz koniec Świątyni i Jerozolimy. Ale czy 

Świątynia nie jest wieczna jak duch, bo przecież zechciał jej Bóg, który jest 
wieczny?» 

Jezus milczy. 

«Jesteś szalony? Straciłeś moc? Szatan Ci odbiera słowa? Opuścił Cię?» 

Teraz Herod śmieje się, a potem wydaje rozkaz. I dwaj słudzy przybiegają, 

wnosząc charta ze złamaną nogą, który skowyczy żałośnie. Wprowadzają też 

niedorozwiniętego stajennego. Ma wodogłowie, ślini się, wygląda potwornie, 
jest igraszką dla sług. 

Uczeni w Piśmie i kapłani uciekają z wrzaskiem, że to świętokradztwo, widzą 

bowiem psa na noszach. 

Herod, fałszywy i kpiący, wyjaśnia: 

«To ulubieniec Herodiady. Prezent Rzymu. Wczoraj złamał nogę i ona płacze. 

Rozkaż, niech wyzdrowieje. Uczyń cud.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#8
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Jezus patrzy na niego surowo i milczy. 

«Obraziłem Cię? W takim razie ten. To człowiek, choć niewiele mu brak, żeby 

być zwierzęciem. Daj mu rozum, Ty, Rozumie Ojca... Przecież tak mówisz?» – i 

śmieje się obraźliwie. 

Jeszcze jedno poważniejsze spojrzenie Jezusa i milczenie. 

«Ten mężczyzna jest zbyt wstrzemięźliwy, a teraz ogłusza Go pogarda. Wina i 

kobiet tutaj! I niech Go rozwiążą.» 

Rozwiązują Go. Podczas gdy liczni słudzy przynoszą amfory i puchary, wchodzą 

tancerki... w ogóle nie ubrane. Wielokolorowe frędzle lniane opasują ich smukłe 

sylwetki od talii do bioder. Nic więcej. Ciemnoskóre, bo to Afrykanki, zwinne jak 

gazele, zaczynają milczący i rozpustny taniec. 

Jezus nie przyjmuje pucharu i zamyka oczy, nic nie mówiąc. Dwór Heroda 

śmieje się w obliczu poniżenia Jezusa. 

«Weź tę, która Ci się podoba. Żyj! Naucz się żyć!...» – przymila się Herod. 

Jezus wydaje się posągiem. Ramiona skrzyżowane, oczy zamknięte, nie porusza 

się nawet wtedy, gdy bezwstydne tancerki dotykają Go lekko nagimi ciałami. 

«Wystarczy! Traktowałem Cię jak Boga, a Ty nie zachowałeś się jak Bóg. 

Traktowałem Cię jak mężczyznę, a Ty nie zachowałeś się jak mężczyzna. Jesteś 

wariatem. Biała szata. Ubierzcie Go w nią, aby Poncjusz Piłat wiedział, że 

Tetrarcha osądził Jego przypadek jako szaleństwo. Centurionie, powiesz 

Prokonsulowi, że Herod korzy się przed nim z szacunkiem i oddaje cześć 
Rzymowi. Idźcie.» 

  

PONOWNIE U PIŁATA [por. Łk 23,13-25] 

Jezus, związany na nowo, wychodzi w lnianej tunice, która sięga Mu do kolan, 

nałożona na Jego szatę z czerwonej wełny. Wracają do Piłata.  

Teraz z trudem centuria przedziera się przez tłum, który nie zmęczył się 

oczekiwaniem przed pałacem Prokonsula. To dziwne widzieć tu tak ogromny 

tłum... a w sąsiedztwie reszta miasta wydaje się pusta. Jezus widzi pasterzy w 

grupie. Są w komplecie: Izaak, Jonatan, Lewi, Józef, Eliasz, Maciej, Jan, 

Symeon, Beniamin i Daniel z grupą Galilejczyków, wśród których rozpoznaję 

Alfeusza [, syna Sary] i Józefa, syna Alfeusza, z dwoma innymi. Nie znam ich, 

lecz uznałabym ich za Żydów z powodu uczesania. A dalej widzi Jana, który się 

wśliznął do wnętrza sieni i w połowie ukrywa się za kolumną, wraz z 

Rzymianinem wyglądającym na sługę. Jezus uśmiecha się do niego i do 

tamtych... Swoich przyjaciół... Lecz czymże są Jego przyjaciele, tak nieliczni, i 
Joanna, i Manaen, i Chuza, pośród wrzącego oceanu nienawiści?... 

Centurion pozdrawia Poncjusza Piłata i zdaje sprawozdanie. 

«Znowu tutaj?! Uff! Przeklęta rasa! Niech motłoch podejdzie. Przyprowadźcie 

Oskarżonego. Ech! Co za nudy!» 

Idzie do tłumu, zatrzymując się ciągle pośrodku sieni: 

«Hebrajczycy, słuchajcie! Przyprowadziliście mi tego człowieka jako 

podżegacza ludu. Wobec was Go przebadałem i nie znalazłem w Nim żadnej z 

tych zbrodni, o jakie Go oskarżacie. Również Herod, jak i ja, nic nie znalazł. I 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#13
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nam Go odesłał. On nie zasługuje na śmierć. Rzym przemówił. Jednak, aby was 

nie zawieść, odbierając wam rozrywkę, dam wam Barabasza. A Jego każę 
wychłostać czterdzieści razy. To wystarczy.» 

«Nie, nie! Nie Barabasza! Nie Barabasza! Dla Jezusa śmierć! Śmierć straszliwa! 

Uwolnij Barabasza, a skaż Nazarejczyka.» 

«Posłuchajcie! Powiedziałem: chłosta. To nie wystarczy? W takim razie Go 

ubiczuję! To straszne, wiecie? Można od tego umrzeć. Cóż On złego uczynił? Ja 
nie znajduję w Nim żadnej winy i uwolnię Go.» 

«Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go! Na śmierć! Ochraniasz zbrodniarzy! Poganinie! Ty 

też jesteś szatanem!» 

Tłum podchodzi i żołnierze w pierwszym szeregu kołyszą się pod naporem, bo 

nie mogą posłużyć się włóczniami. Jednak drugi rząd, schodząc ze stopnia, 
zwraca ku nim włócznie i uwalnia towarzyszy. 

BICZOWANIE 

[por. Łk 23,16; Mt 27,26; Mk 15,15; J 19,1]  «Niech Go ubiczują!» – rozkazuje 

Piłat centurionowi. 

«Ile razy?» 

«Tyle, ile uznasz [za stosowne]... Wszystko po to, żeby z tym skończyć. Nudzi 

mnie to. Idź.» 

Czterej żołnierze prowadzą Jezusa na dziedziniec za atrium. Na tym dziedzińcu, 

całym wyłożonym barwnym marmurem, znajduje się pośrodku kolumna 

podobna do tej w portyku. Na wysokości około trzech metrów ponad ziemią ma 

wystające żelazne ramię o długości około jednego metra i kończy się 

pierścieniem. Po zdjęciu szat z Jezusa przywiązują Go do niego z rękoma 

złączonymi ponad głową. Ma na sobie tylko małe, lniane spodenki i sandały. 

Ręce związane w nadgarstkach ma podniesione do pierścienia. Choć jest 

wysoki, opiera się jednak o ziemię tylko czubkami palców... Już sama ta pozycja 
musi być męczarnią. 

Czytałam, nie wiem gdzie, że kolumna była niska, a Jezus był przy niej 

pochylony. To możliwe, ale ja mówię o tym, co widzę. 

Za Nim staje jeden kat o wyraźnym hebrajskim profilu, przed Nim – drugi, o 

podobnym wyglądzie. Są uzbrojeni w bicze wykonane z siedmiu skórzanych 

pasków, przywiązanych do uchwytu. Paski kończą się ołowianymi młoteczkami. 

Rytmicznie, jak na ćwiczeniach, zaczynają biczować. Jeden z tyłu, drugi z 

przodu – tak, że tułów Jezusa znajduje się w wirze uderzeń biczy. Czterej 

żołnierze, którym Go oddano, obojętni, zaczęli grać w kości z trzema innymi, 
którzy się do nich przyłączyli.  

I głosy graczy utrzymują się w rytmie biczy, świszczących jak węże, a potem 

odbijających się jak kamienie, rzucane na skórę rozciągniętą na tamburynie. 

Uderzają biedne ciało, tak szczupłe. Najpierw bieleje ono jak stara kość 

słoniowa. Potem staje się popręgowane różem, coraz bardziej żywym, 

następnie fioletem. Potem okrywa się pręgami w kolorze indygo, nabrzmiałymi 

od krwi. Przerywają się one sprawiając, że krew zewsząd płynie. Uderzają 

szczególnie klatkę piersiową i brzuch. Nie brak jednak i razów zadanych nogom 

i ramionom, a nawet głowie, aby nie było jednego skrawka ciała, który by nie 
cierpiał. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#16
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I ani jednej skargi... Gdyby Jezusa nie podtrzymywały sznury, upadłby. On 

jednak nie upada, nie jęczy. Po gradzie otrzymanych razów głowa zwisa Mu na 
piersiach, jakby zemdlał. 

«Hej! Przestań! Ma być zabity żywy» – woła, żartując, żołnierz. 

Dwaj kaci zatrzymują się i ocierają pot. 

«Jesteśmy wyczerpani – mówią – Dajcie nam zapłatę, abyśmy mogli się napić 

dla pokrzepienia...» 

«Dałbym wam szubienicę! Ale bierzcie...!» 

Dekurion rzuca każdemu z katów po jednej dużej monecie. 

«Pracowaliście jak trzeba. Podobny jest do mozaiki. 

Tytusie, naprawdę mówisz, że On był miłością Aleksandra? Damy mu zatem 

znać, żeby odbył żałobę. Rozwiążmy Go nieco.» 

Rozwiązują Go. Jezus osuwa się na podłogę, jak martwy. 

Pozostawiają Go tak, trącając od czasu do czasu nogami obutymi w żołnierskie 

sandały, aby sprawdzić, czy jęknie. Lecz On milczy. 

«Czyżby umarł? Czy to możliwe? Jest młody i to rzemieślnik, tak mi mówiono... 

a można by rzec: delikatna dama.» 

«Teraz ja się Nim zajmę» – mówi żołnierz. I sadza Go z plecami wspartymi o 

kolumnę. Tam, gdzie był, są skrzepy krwi... Żołnierz podchodzi do źródła 
płynącego pod portykiem, napełnia wodą kubeł i wylewa go na ciało Jezusa. 

«Tak! Woda dobrze robi kwiatom» [– mówi.] 

Jezus wzdycha głęboko i zamierza wstać, lecz pozostaje jeszcze z zamkniętymi 

oczyma. 

«O, dobrze! No, śliczniutki! Twoja dama na Ciebie czeka!...» 

Jezus bezskutecznie opiera ręce o posadzkę, usiłując wstać. 

«No! Szybko! Jesteś słaby? To krzepi!» – śmieje się szyderczo inny żołnierz. I 

drzewcem halabardy okłada Mu twarz razami, uderzając Jezusa między kością 
jarzmową a nosem, który zaczyna krwawić. 

Jezus otwiera oczy, wodzi nimi. Ma spojrzenie zamglone... Utkwił oczy w 

żołnierzu, który Go uderzył, ociera krew z rąk, a następnie wstaje z wielkim 
wysiłkiem. 

«Ubieraj się. To nieprzyzwoite tak tu stać. Bezwstydny!» – wszyscy stojący 

wokół Niego śmieją się. 

Jezus jest posłuszny. Nic nie mówi. Pochyla się. Tylko On wie, jak cierpi, 

schylając się ku ziemi, tak potłuczony i poraniony. Kiedy skóra napręża się, rany 

otwierają się jeszcze bardziej, a inne tworzą się z powodu przerywających się 

nabrzmień. Jeden z żołnierzy kopie ubrania i rozrzuca je. I za każdym razem 

gdy Jezus do nich dochodzi – idąc chwiejnym krokiem tam, gdzie upadły – 

któryś z żołnierzy odpycha je lub rzuca w innym kierunku. I Jezus, 

doświadczając najwyższego cierpienia, podąża za nimi. Nie wypowiada ani 
jednego słowa, kiedy żołnierze wyśmiewają Go sprośnie. 
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Wreszcie może się ubrać. Wkłada też na Siebie białą szatę, która pozostała 

czysta w kącie. Wydaje się, że chce ukryć Swą biedną purpurową szatę, która 

jeszcze wczoraj była taka piękna, a która teraz jest brudna i poplamiona krwią 

wylaną w Getsemani. Przed ubraniem Swej tuniki bezpośrednio na skórę, ociera 

nią wilgotną twarz, aby oczyścić ją w ten sposób z kurzu i plwocin. I to biedne, 

święte oblicze ukazuje się czyste, naznaczone tylko sińcami i małymi 

zranieniami. Z powodu wewnętrznej potrzeby uporządkowania Swego wyglądu 
poprawia włosy rozrzucone w nieładzie, brodę... 

  

UKORONOWANIE CIERNIEM [por. Mt 27,27-31; Mk 15,16-30; J 19,2-3] 

Potem przykucnął w słońcu, bo drży, mój Jezus... Gorączka zaczyna już ogarniać 

Jego ciało dreszczami. Daje się odczuć słabość spowodowana utratą krwi, 

postem, długą drogą. Znowu związują Mu ręce i sznur ponownie przecina 
miejsca, w których jest już czerwona bransoleta zdartej skóry. 

«A teraz? Co z Nim zrobimy? Nudzi mi się!» 

«Zaczekaj. Żydzi chcą króla. Damy im go. Tego...» – mówi jeden z żołnierzy. 

I wybiega na zewnątrz, z pewnością na dziedziniec znajdujący się z tyłu. 

Powraca z pękiem gałązek dzikiego głogu. Są jeszcze giętkie, bo wiosna 

zachowuje gałązki stosunkowo miękkie, lecz mają twarde, długie, ostre kolce. 

Sztyletami obcinają listki i kwiatki. Nadają gałęziom kształt obręczy i wkładają 
ją na biedną głowę. Okrutna korona opada Mu jednak na szyję. 

«Nie trzyma się. Trzeba ją ścisnąć. Zdejmij ją.» 

I zdejmują, rysując policzki. Omal Go przy tym nie oślepiają, wyrywają Mu 

włosy. Ściskają ją. Teraz jest zbyt mała i choć wciskają ją, wbijając ciernie w 

głowę, może spaść. Zdejmują ją więc jeszcze raz, znowu wyrywając Mu włosy. 

Formują ją na nowo. Teraz pasuje. Z przodu jest potrójny cierniowy splot. Z 

tyłu, tam gdzie krzyżują się końce gałęzi, jest prawdziwy węzeł cierni, które 
wbijają się w kark. 

«Widzisz, jak Ci ładnie? Naturalny brąz i prawdziwe rubiny. Przejrzyj się, o 

królu, w mojej zbroi» – szydzi żołnierz, który wpadł na pomysł tej męczarni. 

«Korona nie wystarczy, aby być królem. Trzeba purpury i berła. W stajni jest 

trzcina, a w ścieku – purpurowa chlamida. Przynieś to, Korneliuszu.» 

I kiedy już je mają, wkładają brudną czerwoną szmatę na ramiona Jezusa. 

Zanim Mu włożą trzcinę do rąk, biją Go nią po głowie, kłaniając się i 

pozdrawiając Go: 

«Witaj, królu żydowski!» I zanoszą się od śmiechu. 

Jezus pozwala im na wszystko. Sadzają Go też na “tronie”. Jest nim odwrócony 

do góry dnem kubeł, z pewnością używany do pojenia koni. Pozwala się 

uderzać, drwić z Siebie, nic nie mówiąc. Patrzy tylko na nich... a jest to 

spojrzenie łagodności i cierpienia tak straszliwego, iż nie mogę go znieść bez 
odczuwania rany w sercu. 

Żołnierze przerywają swe naigrawanie się dopiero wtedy, gdy słyszą szorstki 

głos dowódcy, który nakazuje odprowadzenie przed Piłata winnego. Winnego! 
Czego? 
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SKAZANIE NA ŚMIERĆ  

[por. J 19,4-7] Jezusa prowadzą do atrium, osłoniętego teraz kosztowną 

zasłoną z powodu słońca. Ma na Sobie jeszcze koronę i chlamidę. 

«Podejdź, abym Cię pokazał ludowi» [– mówi Piłat.] 

Jezus choć potłuczony, prostuje się, pełen godności. O! Naprawdę jest królem! 

«Posłuchajcie, Hebrajczycy. Ten człowiek jest tutaj, ukarałem Go. Teraz zaś 

pozwólcie Mu odejść.» 

«Nie, nie! Chcemy Go ujrzeć! Na zewnątrz! Chcemy ujrzeć bluźniercę!» 

«Wyprowadźcie Go na zewnątrz, ale uważajcie, aby Go nie przejęli» [– 

rozkazuje Piłat.] 

Kiedy Jezus wychodzi do sieni i ukazuje się w kwadracie z żołnierzy, Poncjusz 

Piłat wskazuje Go ręką, mówiąc: 

«Oto człowiek. Wasz król. Czy to jeszcze nie wystarczy?» 

Słońce dusznego dnia, które właśnie zstępuje z zenitu – bo jesteśmy między 

tercją a sekstą – oświetla i uwypukla spojrzenia i twarze. Czy to są ludzie? Nie, 
wściekłe hieny. Krzyczą, pokazują pięści, żądają śmierci... 

Jezus stoi. I zapewniam was, że nigdy nie było w Nim dostojeństwa takiego, jak 

teraz. Nawet wtedy – gdy czynił najpotężniejsze cuda. Dostojeństwo cierpienia. 

Jest tak Boski, że to by wystarczyło, aby Go nazwać Bogiem. Aby to jednak 

uczynić, trzeba być przynajmniej człowiekiem. Ale w Jerozolimie nie ma dziś 

ludzi. Są w niej jedynie demony. 

Jezus wodzi wzrokiem po tłumie, szuka... W morzu nienawistnych twarzy 

znajduje twarze przyjaciół. Ilu? Mniej niż dwudziestu przyjaciół, pośród tysięcy 

nieprzyjaciół. Pochyla głowę, dotknięty tym opuszczeniem. Spada łza... 

następna... następna... Widok Jego łez nie wzbudza litości, lecz jeszcze 
silniejszą nienawiść. 

Wprowadzają Go z powrotem do atrium. 

«A zatem? Pozwólcie Mu odejść. To sprawiedliwe.» 

«Nie! Na śmierć! Ukrzyżuj Go!» 

  

[por. Mt 27,15-26; Mk 15,6-14; Łk 23,17-25; J 18,39-40]    

«Daję wam Barabasza.» 

«Nie! Chrystusa!» 

«Zajmijcie się więc tym sami. Weźcie na siebie ukrzyżowanie Go, bo Ja nie 

znajduję w Nim żadnej winy, abym [mógł] to uczynić.» 

  

[por. J 19,7-12] «On mówi, że jest Synem Boga. Nasze prawo wyznacza karę 

śmierci dla tego, kto jest winien podobnego bluźnierstwa.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#4
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Piłat rozmyśla. Wchodzi. Zasiada na swym małym tronie. Podnosi rękę do czoła, 

opiera łokieć o kolano i bacznie obserwuje Jezusa. 

«Zbliż się» – mówi. 

Jezus podchodzi do stopnia wyniesienia. 

«Czy to prawda? Odpowiedz.» 

Jezus milczy. 

«Skąd przychodzisz? Co to jest Bóg?» 

«To Wszystko.» 

«A dalej? Co ma oznaczać Wszystko? Czym jest Wszystko dla tego, kto umiera? 

Jesteś szalony... Bóg nie istnieje. Ja istnieję.» 

Jezus milczy. Rzucił wielkie słowo i ponownie otacza się milczeniem. 

  

[por. Mt 27,19] «Poncjuszu, wyzwolona [niewolnica] Klaudii Prokuli prosi o 

pozwolenie na wejście. Ma dla ciebie list. 

«Domine! Jeszcze teraz kobiety! Niech wejdzie.» 

Wchodzi Rzymianka i klęka, podając woskową tabliczkę. To pewnie ta, w której 

Prokula prosi swego męża, aby nie skazywał Jezusa. Niewiasta odchodzi tyłem, 
a Piłat czyta. 

«Radzi mi się, żebym uniknął zabicia Ciebie. Czy to prawda, że jesteś kimś 

większym od wieszczbiarza? Wywołujesz we mnie strach.» 

  

[por. J 19, 9-12] Jezus milczy. 

«Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Cię albo Cię ukrzyżować?» 

«Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby Ci nie została dana z góry. Dlatego ten, 

który Mnie wydał w twoje ręce, bardziej jest winien niż ty.» 

«Kto to? Twój Bóg? Boję się...» 

Jezus milczy. 

Piłat jest jak na rozżarzonych węglach: chciałby i nie chciałby. Lęka się kary 

Bożej, boi się kary Rzymu, boi się zemsty żydów. Na jedną chwilę zwycięża w 

nim strach przed Bogiem. Idzie do przodu atrium i mówi grzmiącym głosem: 

«Nie ma w Nim winy!» 

«Jeśli to mówisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Ten, kto siebie czyni królem, 

jest jego nieprzyjacielem. Chcesz uwolnić Nazarejczyka? Damy o tym znać 
Cezarowi.» 

  

[por. Mt 27,24; J 19,13-16; ] Piłata ogarnia strach przed człowiekiem. 
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«Chcecie więc Jego śmierci? Niech tak będzie! Niech jednak krwi tego 

Sprawiedliwego nie będzie na moich rękach.» 

I każe sobie przynieść miednicę. Myje ręce na oczach tłumu, który wydaje się 

ogarnięty szałem i krzyczy: 

«Na nas, na nas Jego krew! Niech spadnie na nas i na nasze dzieci! My się tego 
nie boimy. Na krzyż! Na krzyż!» 

  

[por. J 19,19-22; Mt 27,37; Mk 15,26; Łk 23,38] Poncjusz Piłat wraca na swój 

tron. Wzywa centuriona Longina i niewolnika. Każe niewolnikowi przynieść 

stolik. Kładzie na nim tabliczkę i każe na niej napisać: “Jezus Nazarejczyk, Król 
Żydów”. Pokazuje ją ludowi. 

«Nie, nie tak! Nie: “Król Żydów”, lecz że On powiedział, że będzie Królem 

Żydów!» – krzyczy wielu. 

«Co napisałem, to napisałem» – mówi twardo Piłat, stojąc z ramionami 

wyciągniętymi do przodu. Potem opuszcza je i rozkazuje: 

  

[por. J 19,16; Łk 23,25] «Niech idzie na krzyż. Żołnierzu, idź, przygotuj krzyż.» 

I schodzi, nie odwracając się już ani do wzburzonego tłumu, ani do pobladłego 

Skazańca. Wychodzi z atrium... 

Jezus zostaje pośrodku pod strażą żołnierzy, czekając na krzyż. 

  

 

7 marca 1944, wieczór. 

Komuż mogę wypowiedzieć moje cierpienie? Nikomu na tej ziemi, bo to nie jest 

cierpienie ziemskie i nie zostałoby zrozumiane. To cierpienie, które jest 

słodyczą; i słodycz, która jest cierpieniem. Chciałabym cierpieć dziesięć, sto 

razy bardziej. Za nic na świecie nie chciałabym już tego nie cierpieć. To jednak 

nie przeszkadza, że cierpię jak ktoś, kogo się chwyta za gardło, ściska się go w 
imadle, kogo pali się w ogniu, komu przeszywa się serce.  

Gdybym mogła się poruszać, odsunąć od tego świata i móc, w ruchu i w śpiewie, 

przynieść ulgę mojemu uczuciu – bo to cierpienie uczuciowe – odczułabym ulgę. 

Lecz jestem jak Jezus na krzyżu. Już nie mogę się poruszać ani być sama. Muszę 

więc zaciskać wargi, aby nie rzucić na żer ciekawskim mojej słodkiej agonii. 

Zacisnąć wargi to nie tylko słowa! Muszę podejmować wielki wysiłek, żeby 

zapanować nad odruchem, który mnie prowadzi do wydania krzyku radości i 

bólu nadprzyrodzonego, rosnącego w moim wnętrzu i wznoszącego się z 

gwałtownością płomienia lub wodospadu. 

Jezusowe oczy, przysłonięte cierpieniem: Ecce Homo, przyciągają mnie jak 

magnes. Jest naprzeciw mnie i patrzy na mnie. Stoi na stopniach Pretorium, z 

głową ukoronowaną, z rękami związanymi, w Swej białej szacie szaleńca, którą 

chciano Go ośmieszyć, a tymczasem przeciwnie – przywdziali Go jasnością 

godną Niewinnego. Nie mówi. Lecz wszystko w Nim mówi, przyzywa mnie i 

prosi. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#37
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#26
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#38
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#25
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O co prosi? Żebym Go kochała. Ja to wiem i daję Mu to w takim stopniu, że 

czuję, jakbym umierała, mając w piersi ostrze włóczni. On jednak prosi mnie 

jeszcze o coś, czego nie rozumiem, a co chciałabym zrozumieć. Oto moja 

udręka. Chciałabym Mu dać wszystko, czego może zapragnąć, nawet jeśli 

musiałabym umrzeć z bólu. A nie udaje mi się. 

Jego bolejące oblicze przyciąga mnie i fascynuje. Jest piękny, kiedy jest 

Nauczycielem lub Chrystusem zmartwychwstałym. Tamten widok daje mi 

wyłącznie radość, a tymczasem ten, inny, daje mi głęboką miłość, tak głęboką, 
że większej być nie może, jak [miłość] matki dla swego cierpiącego dziecka. 

Tak, rozumiem Go. Miłość współczująca to ukrzyżowanie stworzenia, które idzie 

za swoim Nauczycielem na ostatnią udrękę. To miłość despotyczna, która 

zakazuje nam wszelkiej myśli, która nie odnosi się do Jego bólu. Już do siebie 

nie należymy. Żyjemy, aby pocieszyć Jego udrękę, i Jego męka jest naszą 

męczarnią, która zabija nas nie tylko w przenośni. A jednak każda łza, jaką 

wyrywa nam ból, jest cenniejsza nad perłę i wszelkie cierpienie, jakie 

pojmujemy. Przypomina Jego [łzę], bardziej upragnioną i bardziej kochaną od 

skarbu. 

Ojcze, zmusiłam się do wypowiedzenia mojego doświadczenia. Jednak to 

daremne. Z wszystkich ekstaz, jakich Bóg może mi udzielić, to zawsze ekstaza 

cierpienia będzie tą, która mnie przenosi w siódme niebo. Uważam, że 

najpiękniejszą śmiercią jest umrzeć z miłości, patrząc na mojego cierpiącego 
Jezusa. 

23. ROZWAŻANIE O POSTĘPOWANIU PIŁATA WZGLĘDEM JEZUSA 

Napisane 10 marca 1944. A, 2267-2281 

Jezus mówi:  

«Chcę ci dać do przemyślenia fragment, który odnosi się do Moich spotkań z 

Piłatem. 

Jan – który był obecny prawie cały czas lub przynajmniej [znajdował się] 

bardzo blisko, dlatego jest świadkiem i narratorem najdokładniejszym – 

opowiada, jak po wyjściu z domu Kajfasza zaprowadzono Mnie do Pretorium. 

Zaznacza: “wcześnie rano”. Istotnie, widziałaś, że dzień się dopiero zaczynał. 

Zaznacza też: “Oni sami jednak (to znaczy żydzi) nie weszli do Pretorium, aby 

się nie skalać, lecz aby móc spożywać Paschę”. Jak zawsze obłudni obawiali się 

niebezpieczeństwa zanieczyszczenia przez chodzenie po prochu domu poganina, 

ale zabicia Niewinnego nie uważali za grzech. Z duszą więc zadowoloną, z 

powodu popełnionej zbrodni, mogli z jeszcze większym smakiem spożywać 
Paschę.  

Oni mają także obecnie wielu naśladowców. Podobni są do nich wszyscy ci, 

którzy we wnętrzu działają źle, a na zewnątrz ukazują szacunek dla religii i 

miłość do Boga. Pozory, pozory, a nie prawdziwa religia! Rodzą we Mnie wstręt i 

oburzenie. 

Ponieważ żydzi nie weszli do Piłata, wyszedł Piłat, żeby posłuchać, co ma [do 

powiedzenia] wrzeszczący tłum. Jako doświadczony w rządzeniu i osądzaniu w 

lot pojął, iż winnym nie byłem Ja, lecz ten lud upojony nienawiścią. Spotkanie 

naszych spojrzeń było wzajemnym odczytywaniem naszych serc. Ja oceniałem 

człowieka, kim jest, a On osądzał Mnie, kim Ja jestem. We Mnie była litość dla 

niego, gdyż był człowiekiem słabym. A w nim pojawiła się litość dla Mnie, gdyż 
byłem Niewinnym.  
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Usiłował ocalić Mnie od pierwszej chwili. Ponieważ tylko Rzymowi było 

przyznane i zarezerwowane prawo wymierzania sprawiedliwości złoczyńcom, 

usiłował ocalić Mnie mówiąc: “Osądźcie Go według waszego Prawa”. Po 

dwakroć obłudni żydzi nie chcieli wydawać wyroku. To prawda, że Rzym miał 

prawo sądzić. Kiedy jednak na przykład ukamienowano Szczepana, Rzym nadal 

rządził Jerozolimą, a oni mimo to wydali wyrok, wymierzyli i wykonali karę, nie 

troszcząc się o Rzym. Co do Mnie to nie chcieli wierzyć, że jestem Mesjaszem, 

ale nie chcieli – gdybym jednak Nim był – zabić Mnie [własnymi rękami]. W 

Moim wypadku postępowali inaczej [niż ze Szczepanem]. Nie mieli do Mnie 

miłości, lecz – nienawiść i strach. Oskarżyli Mnie, że podburzam przeciwko 

władzy rzymskiej – wy powiedzielibyście: “buntownik” – aby skłonić Rzym do 

osądzenia Mnie. W swej nikczemnej sali [posiedzeń] – i to wielokrotnie w ciągu 

trzech lat Mojej posługi – oskarżali Mnie, iż jestem bluźniercą i fałszywym 

prorokiem, i jako taki powinienem być przez nich ukamienowany, a w każdym 

razie zabity. Ale teraz, aby nie popełnić materialnie zbrodni, za którą – jak 

instynktownie czuli – mogłaby ich spotkać kara, każą ją popełnić Rzymowi, 

oskarżając Mnie o to, iż jestem złoczyńcą i buntownikiem. Gdy tłumy są 

zdemoralizowane, a przywódcy owładnięci przez szatana, nie ma nic 

łatwiejszego, jak oskarżyć niewinnego, aby dać upust swej żądzy okrucieństwa 

i bezprawnego przywłaszczania sobie władzy, i usunąć tego, kto przeszkadza i 
osądza. 

Powróciliśmy do tamtych czasów. Świat co pewien czas, zrodziwszy nikczemne 

idee, wybucha w przejawach zepsucia. Tłum, jak ogromne brzemienne zwierzę 

– odżywiając najpierw w swoim łonie potwora doktrynami dla dzikich zwierząt 

– rodzi go, aby pożerał: aby pożarł najpierw najlepszych, a potem – samego 

siebie.  

Piłat wchodzi ponownie do Pretorium i wzywa Mnie, żebym się zbliżył. I 

wypytuje Mnie. Już słyszał o Mnie. Pośród jego setników byli tacy, którzy 

powtarzali Moje Imię z pełną wdzięczności miłością, ze łzami w oczach i z 

uśmiechem w sercu, i mówili o Mnie jako o dobroczyńcy. W swoich raportach do 

Pretora – pytani o tego Proroka, który przyciągał do Siebie tłumy i głosił nową 

naukę, w której była mowa o dziwnym królestwie, niezrozumiałym dla 

pogańskiego umysłu – zawsze odpowiadali, że to mit, że jestem Kimś dobrym, 

kto nie szuka zaszczytów tej ziemi; kto wpaja i okazuje szacunek oraz 

posłuszeństwo wobec sprawujących władzę. Bardziej szczerzy od Izraelitów 

dostrzegali prawdę i świadczyli o niej. Poprzedniej niedzieli, pociągnięty przez 

okrzyki tłumu, [Piłat] pokazał się na drodze i zobaczył przejeżdżającego na 

oślęciu człowieka bez broni, błogosławiącego, otoczonego dziećmi i 

niewiastami. Zrozumiał, że z pewnością w tym człowieku nie ma 

niebezpieczeństwa dla Rzymu. Chce więc wiedzieć, czy Ja jestem królem. W 

swoim pogańskim sceptycyzmie chciał pośmiać się trochę z tego króla, który 

dosiadł osła, który miał za dworzan bose dzieci, uśmiechnięte niewiasty, 

mężczyzn z prostego ludu; z tego króla, który od trzech lat głosi, że nie należy 

mieć pociągu do bogactw i do władzy, i który nie mówi o innych zdobyczach jak 

tylko – ducha i duszy. Czym jest dusza dla poganina? Nawet ich bogowie nie 

mają duszy. Czyż może ją mieć człowiek? Nawet teraz ten król bez korony, bez 

pałacu, bez dworu, bez żołnierzy powtarza mu, że Jego królestwo nie jest z tego 

świata. I jakże to prawdziwe! Przecież żaden minister i żadne wojsko nie 

podnosi się, aby obronić swego Króla i aby wyrwać go nieprzyjaciołom. Piłat, 

siedząc na swoim tronie, bada Mnie, bo stanowię dla niego zagadkę. Gdyby 

oczyścił duszę z ludzkich niepokojów, z pychy urzędu, z błędu pogaństwa, 

zrozumiałby natychmiast, Kim jestem. Ale jakże może światło wniknąć tam, 

gdzie zbyt wiele rzeczy zasłania otwory, zapobiegając wejściu światła? 

Zawsze jest tak, dzieci. Także teraz. Jakże może wejść Bóg i Jego światło tam, 

gdzie nie ma już miejsca dla Niego, gdzie drzwi oraz okna są zabarykadowane i 
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umocnione pychą, tym co [tylko] ludzkie, grzechem, używaniem – tyloma, tak 

wieloma strażnikami służącymi szatanowi przeciwko Bogu?  

Piłat nie potrafi pojąć, jakie jest Moje królestwo, i – co jest bolesne – nie prosi, 

bym mu to wyjaśnił. Na Moje zaproszenie, by poznał Prawdę, on, nieugięty 

poganin, odpowiada: “Cóż to jest prawda?”, i porzuca problem, wzruszając 
ramionami.  

O, dzieci, dzieci Moje! O, Moi dzisiejsi Piłaci! Także wy jak Poncjusz Piłat, 

wzruszając ramionami, porzucacie problemy najbardziej życiowe. Wydają się 

wam czymś bezużytecznym, nieaktualnym. Cóż to jest Prawda? Pieniądz? Nie. 

Kobiety? Nie. Władza? Nie. Zdrowie fizyczne? Nie. Chwała ludzka? Nie. A więc 

się ją porzuca. Nie warto biegać za jakąś mrzonką. Pieniądze, kobiety, władza, 

dobre zdrowie, wygody, zaszczyty to coś konkretnego, użytecznego – coś, co 

można lubić i zdobywać dla jakiegoś celu. Tak rozumujecie. I [postępując] 

gorzej niż Ezaw, zamieniacie dobra wieczne na niewybredne jedzenie, które 

szkodzi waszemu zdrowiu fizycznemu i szkodzi także waszemu zbawieniu 

wiecznemu. Dlaczego nie zadajecie ciągle pytania: “Co to jest Prawda?” Prawda 

wymaga tylko, byście ją poznali, byście jej uczyli. Stoi przed wami jak przed 

Piłatem i patrzy na was oczyma miłości, błagalnymi, prosząc was: “Zapytaj 

Mnie. Pouczę cię”. Widzisz, jak patrzę na Piłata? Tak samo patrzę na was 

wszystkich. I jeśli mam spojrzenie spokojnej miłości dla tego, kto Mnie kocha i 

prosi o Moje słowa, to mam spojrzenia zmartwionej miłości dla tego, który nie 

kocha Mnie, nie szuka Mnie, nie słucha Mnie. Ale miłość, zawsze miłość, bo 
Miłość jest Moją naturą.  

Piłat zostawia Mnie, nie zadając więcej pytań, i idzie do złych, którzy mają głos 

mocniejszy i którzy narzucają się swą gwałtownością. I słucha ich, ten 

nieszczęśliwiec, który nie słuchał Mnie i który odrzucił wzruszeniem ramion 

Moje zaproszenie do poznania Prawdy. Słucha Kłamstwa. Bałwochwalstwo – bez 

względu na formę – zawsze prowadzi do uwielbiania i przyjmowania Kłamstwa, 

jakiekolwiek by było. A Kłamstwo, przyjęte przez słabego, prowadzi słabego do 
zbrodni.  

Jednak Piłat, na progu zbrodni, chce Mnie jeszcze ocalić, raz, dwa razy. Odsyła 

Mnie do Heroda. Wie dobrze, iż przebiegły król, lawirujący między Rzymem i 

swoim ludem, postąpi w taki sposób, by nie urazić Rzymu i by nie rozdrażnić 

narodu żydowskiego. Ale jak wszyscy słabi odkłada tylko o kilka godzin decyzję, 

której nie czuje się [na siłach] podjąć, mając nadzieję, że wzburzenie ludu się 
uspokoi.  

Powiedziałem: “Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie”. Ale on albo tego 

nie słyszał, albo, jeśli ktoś mu to powtórzył, wzruszył jak zwykle ramionami. 

Aby zwyciężać w świecie, aby mieć zaszczyty i korzyści, trzeba umieć zrobić z 

„tak‟ – „nie‟ lub z „nie‟ – „tak‟, zgodnie z tym, co radzi rozsądek (czytaj: ludzki 

rozsądek). Iluż, iluż Piłatów ma dwudziesty wiek! Gdzie są bohaterowie 

chrześcijaństwa, którzy mówili „tak‟, stale „tak‟ Prawdzie i dla Prawdy, i „nie‟, 

stale „nie‟ Kłamstwu? Gdzież są bohaterowie, którzy potrafią stawić czoło 

niebezpieczeństwu i wydarzeniom z mocą stali i ze spokojną gotowością, i bez 

odkładania, bo Dobro trzeba natychmiast spełnić, a od Zła natychmiast uciekać, 

bez „ale‟ i bez „jeśli‟?  

Oto po Moim powrocie od Heroda próba nowego układu Piłata: biczowanie. I 

czego się spodziewał? Czy nie wiedział, że tłum jest dzikim zwierzęciem, które – 

kiedy zaczyna widzieć krew – staje się bardziej okrutne? Ale musiałem być 

złamany, aby odpokutować za wasze grzechy cielesne. I zostałem złamany. Nie 

ma już na Mnie ani kawałka ciała, który nie byłby uderzony. Jestem Mężem, o 
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którym mówi Izajasz. A do kary nakazanej dołącza się nie nakazana, lecz 

stworzona przez okrucieństwo ludzkie: ciernie. 

Widzicie, o ludzie, waszego Zbawiciela, waszego Króla, ukoronowanego 

boleścią, aby wyzwolić wam głowę od tylu grzechów, które w niej się burzą? Nie 

myślicie, jakich cierpień doznała Moja niewinna głowa, aby zapłacić za was, za 

wasze coraz okropniejsze grzechy myśli, które przekształcają się w czyn? Wy, 

którzy się obrażacie nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodu, popatrzcie na 

Króla znieważonego – a jest Bogiem – w Jego szyderczym płaszczu, z podartej 

purpury, z berłem z trzciny i w koronie cierniowej. Już jest umierający, a 

jeszcze zadają Mu mocne ciosy rękami i szyderstwami. Ani to nie wzbudza w 

was litości. Jak żydzi nadal pokazujecie Mi pięści i krzyczycie: “Precz, precz, nie 

mamy innego Boga niż Cezara”. O, bałwochwalcy, którzy nie czcicie Boga, lecz 

siebie samych i tego, który pośród was jest najbardziej despotyczny. Nie 

chcecie Syna Bożego. Nie udziela wam bowiem pomocy w waszych zbrodniach. 

Bardziej usłużny jest szatan. Chcecie więc szatana. Boicie się Syna Bożego. Jak 

Piłat. A gdy Go odczuwacie, że spada na was ze Swą potęgą, by was poruszać 

przez głos sumienia, który robi wam wyrzuty w Jego imieniu, pytacie jak Piłat: 
“Kim jesteś?” 

Kim jestem, wiecie to. Nawet ci, którzy Mnie odrzucają, wiedzą, że jestem i Kim 

jestem. Nie kłamcie. Dwadzieścia wieków Mnie otacza i wyjaśnia wam, Kim 

jestem, i poucza was o Moich cudach. Piłat bardziej zasługuje na przebaczenie. 

Nie wy, którzy posiadacie dziedzictwo dwudziestu wieków chrześcijaństwa, aby 

podtrzymać waszą wiarę lub wpoić wam ją. A tymczasem nie chcecie o tym 

wiedzieć. Jednak wobec Piłata byłem bardziej surowy niż wobec was. Nie 

odpowiedziałem mu. Z wami rozmawiam. A pomimo to nie udaje Mi się 

przekonać was, że to Mnie powinniście [okazywać] cześć i posłuszeństwo. 

Nawet teraz oskarżacie Mnie, iż to Ja sam jestem przyczyną zniszczenia Mnie w 

was, bo was nie wysłuchuję. Mówicie, że przez to tracicie wiarę. O, kłamcy! 

Gdzież macie wiarę? Gdzie macie waszą miłość? Kiedyż to modlicie się i żyjecie 

miłością i wiarą? Jesteście wielcy? Pamiętajcie, że tacy jesteście, bo Ja na to 

zezwalam. Jesteście anonimami pośród tłumu? Pamiętajcie, że nie ma innego 

Boga oprócz Mnie. Nikt nie jest większy ode Mnie ani [nie może być] przede 

Mną. Oddajcie Mi więc ten kult miłości, który Mi się należy, a wysłucham was, 
abyście nie byli już dziećmi z nieprawego łoża, lecz synami Bożymi.  

A oto ostatni wysiłek Piłata, by ocalić Mi życie, jeśli przyjmiemy, że można je 

było uratować po biczowaniu bezlitosnym i bez opamiętania. Pokazuje Mnie 

tłumowi: “Oto Człowiek!” W Piłacie wzbudzam ludzką litość. Ufa więc w litość 

zbiorową. Jednak wobec zatwardziałości, która trwa, i wobec groźby, którą się 

wysuwa, nie potrafi wykonać czynu nadprzyrodzenie sprawiedliwego, a przez to 

dobrego, i powiedzieć: “Uwalniam Go, bo jest niewinny. Wy jesteście winni i 

jeśli się nie rozejdziecie, poznacie surowość Rzymu”. To by powiedział, gdyby 

był sprawiedliwy, nie zastanawiając się nad złą przyszłością, która by z tego 
mogła dla niego wyniknąć.  

Piłat nie jest prawdziwie dobry. Dobry jest Longin, bo – choć mniej znaczący od 

pretora i mniej chroniony w drodze, otoczony nielicznymi żołnierzami i wrogim 

tłumem – ośmiela się bronić Mnie, pomagać Mi. Zezwala Mi na wypoczynek, na 

umocnienie Mnie przez współczujące niewiasty. Pozwala, by Cyrenejczyk Mi 

pomógł, i wreszcie – by Mama była u stóp Krzyża. To był bohater 
sprawiedliwości, a przez to staje się bohaterem Chrystusa.  

Wiedzcie o tym – o ludzie, którzy zajmujecie się jedynie waszym dobrem 

materialnym – że Bóg zaspokaja nawet potrzeby materialne, gdy widzi, że 

jesteście wierni sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Zawsze wynagradzam 

tego, kto działa w sposób prawy. Bronię tego, kto Mnie broni. Kocham go i 
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przychodzę mu z pomocą. Zawsze jestem Tym, który powiedział: “Ktokolwiek da 

szklankę wody w Moje imię, otrzyma nagrodę”. Temu, kto Mi da miłość – wodę 

orzeźwiającą Moje wargi Boskiego Męczennika – daję samego Siebie, a więc 
opiekę i błogosławieństwa.» 

24. JUDASZ Z KARIOTU PO ZDRADZIE 

Napisane 31 marca 1944. A, 2445-2461  

[por. Mt 27,3-10; Dz 1,18n] Widzę Judasza. Jest sam. Ma na sobie jasnożółtą 

szatę i jest przepasany czerwony sznurem. Mój wewnętrzny informator 

uprzedza mnie, że niedawno ujęto Jezusa i że Judasz, który uciekł zaraz po tym, 

jest teraz wydany na pastwę sprzecznych myśli. Rzeczywiście, Iskariota 

wygląda jak dzikie zwierzę, rozwścieczone i tropione przez sforę psów. Każdy 

podmuch wiatru poruszający liście, jakikolwiek szelest na drodze, szmer źródła 

sprawiają, że się zrywa, odwraca, podejrzliwy i przerażony, jakby się czuł 

doganiany przez kata. Odwraca głowę, trzymając ją spuszczoną, wykręca szyję, 

wodzi oczyma, jak ktoś, kto chce zobaczyć, a boi się ujrzeć. Gdy gra światła 

księżycowego wytwarza cień o wyglądzie człowieka, wytrzeszcza oczy, 

odskakuje w tył, sinieje jeszcze bardziej niż dotąd, zatrzymuje się na chwilę i 

potem ucieka bardzo szybko. Wraca znowu w to samo miejsce, skręca w inne 

ulice aż inny hałas, jakaś gra światła go nie zatrzyma i nie sprawi, że umknie w 

innym kierunku. 

W swej szalonej wędrówce idzie tak do miasta, lecz wrzawa tłumu ostrzega go, 

iż jest blisko domu Kajfasza. Wtedy podnosi ręce do głowy, pochyla się, jakby te 

krzyki były kamieniami, które go dosięgają, i ucieka, ucieka. W swej ucieczce 

idzie uliczką prowadzącą prosto do domu, w którym spożyli Wieczerzę. Gdy 

znajduje się naprzeciw niego, [rozpoznaje dom] po źródle płynącym w tej części 

drogi. Płacz wody, która spada kropla po kropli do małego kamiennego 

zbiornika, słaby podmuch wiatru, który wciska się w tę wąską uliczkę, wydając 

jakby stłumiony jęk, muszą mu się wydawać płaczem Tego, którego zdradził, i 

skargą Torturowanego. Zatyka uszy, aby nie słyszeć, i ucieka z zamkniętymi 

oczyma, aby nie widzieć tych drzwi, przez które przed kilkoma godzinami 

wszedł wraz z Nauczycielem i wyszedł, aby przyprowadzić uzbrojonych 
mężczyzn dla ujęcia Go. 

W tym biegu na oślep potrąca błąkającego się psa – pierwszego psa, jakiego 

widzę, odkąd mam wizje. Wielki i kosmaty szary pies warczy usuwając się, 

gotowy rzucić się na tego, kto mu przeszkadza. Judasz otwiera oczy i natyka się 

na fosforyzujące źrenice, które go przeszywają. Widzi biel odsłoniętych zębów i 

jakby diabelski śmiech. Wydaje okrzyk przerażenia. Pies, który być może bierze 

to za krzyk groźby, rzuca się na niego i obydwaj tarzają się w pyle: Judasz pod 

spodem, sparaliżowany ze strachu, a pies – na wierzchu. Gdy zwierzę porzuca 

swą zdobycz, uznaną być może za niegodną walki, Judasz krwawi z powodu 
dwóch lub trzech ukąszeń, a jego płaszcz ma szerokie rozdarcia. 

Został ugryziony w policzek, dokładnie w tym miejscu, w które pocałował 

Jezusa. Policzek krwawi i krew plami przy szyi żółtą szatę Judasza. Krew tworzy 

rodzaj obroży, nasącza czerwony sznur, ściskający szatę przy szyi, i czyni go 

jeszcze bardziej czerwonym. Judasz podnosi rękę do policzka, patrzy za psem, 
czy się oddalił, lecz ten czyha na niego w jakichś otwartych drzwiach. 

Szepcze: «Belzebub!» 

I wydając nowy okrzyk, ucieka, ścigany jakiś czas przez psa. Ucieka aż do 

małego mostku, blisko Getsemani. Tutaj – albo z powodu zmęczenia pościgiem, 

albo z powodu wstrętu do wody, bo jest wściekły – pies porzuca swą zdobycz i 

warcząc wycofuje się. Judasz – który skoczył do potoku, aby wziąć kamienie i 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#3


 184 

rzucać nimi w psa – widząc, że się oddalił, rozgląda się wokół siebie. Zauważa, 

że woda sięga mu do połowy łydek. Nie troszcząc się o swe coraz bardziej 

namoczone ubranie, schyla się i pije wodę, jakby paliła go gorączka. Myje 

krwawiący policzek, który musi mu sprawiać ból. W blasku pierwszego 

przebudzenia jutrzenki wychodzi na brzeg z drugiej strony, jakby jeszcze bał się 

psa i nie ośmielał się powrócić do miasta. Idzie kilka metrów. Staje przy wejściu 
do ogrodu oliwnego. Rozpoznając miejsce, krzyczy: 

«Nie! Nie!» 

Potem jednak – nie wiem pod wpływem jakiej nieprzepartej siły lub sadyzmu 

szatańskiego i zbrodniczego – idzie tam. Szuka miejsca, w którym doszło do 

ujęcia. Droga ścieżki poruszona licznymi stopami, trawa zdeptana w pewnym 

miejscu i krew na ziemi, być może Malchosa, wskazują mu, że to tu pokazał 
Niewinnego katom. 

Patrzy, patrzy... a potem wydaje chrapliwy krzyk i odskakuje w tył. Krzyczy: 

«Ta krew, ta krew!...» 

I pokazuje... wyciągniętym ramieniem... Komu?... I celuje wskazującym palcem. 

W coraz mocniejszym świetle ukazuje się jego twarz, ziemista i upiorna. 

Wygląda jak szalony. Ma wywrócone i błyszczące oczy, jakby majaczył. Jego 

włosy, splątane biegiem i przerażeniem, wydają się stać na głowie. Obrzęknięty 

policzek wykręca mu usta w szyderczym uśmiechu. Podarta szata, okryta krwią, 

zmoczona, zabłocona, czyni go podobnym do żebraka. Jego płaszcz – także 
podarty i zabłocony – zwisa mu z ramion jak łachman i omotuje go. Krzyczy: 

«Ta krew, ta krew!...» 

Cofa się, jakby ta krew stała się przybierającym morzem, które go zalewa. 

Judasz upada na wznak i rani sobie głowę o kamień. Wydaje jęk bólu i strachu. 

«Kto tu?» – woła. 

Musiał pomyśleć, że ktoś go przewrócił, aby go uderzyć. Odwraca się z 

przerażeniem. Nie ma nikogo! Wstaje. Teraz krew kapie też z karku. Czerwone 

koło powiększa się na szacie. Krew nie spada na ziemię, bo jest jej mało, lecz 
pochłania ją szata. Teraz wydaje się, że sznur jest już na szyi. 

Idzie. Odnajduje ślady ognia rozpalonego przez Piotra u stóp drzewa oliwnego. 

Nie wie, że to Piotr go rozpalił, i sądzi, że tutaj był Jezus. Woła: 

«Precz! Odejdźcie!» 

Ma dwie ręce wyciągnięte do przodu i zachowuje się tak, jakby odpychał 

dręczącą go zjawę. Ucieka i dociera akurat do skały Agonii. Teraz świt jest już 

wyraźny i pozwala widzieć od razu i dobrze. Judasz zauważa złożony płaszcz 

Jezusa, pozostawiony na skale. Rozpoznaje go. Chce dotknąć. Boi się. Wyciąga 

rękę i odsuwa. Chce. Nie chce. Jednak ten płaszcz nieodparcie go przyciąga. 

Jęczy: «Nie! Nie!» 

A potem mówi: 

«Tak, na szatana! Tak, chcę go dotknąć. Nie boję się! Nie boję się!» 

Mówi, że się nie boi, lecz przerażenie sprawia, że szczęka zębami. Odgłos 

gałązki oliwnej – którą wiatr poruszył ponad jego głową i uderza teraz o 

sąsiedni pień – sprawia, że Judasz znowu krzyczy. A jednak robi wysiłek i 
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chwyta płaszcz. Śmieje się. To śmiech szaleńca, demona, śmiech histeryczny, 

łamiący się, ponury, nie kończący się, bo pokonał swój strach. Mówi: 

«Nie boję się Ciebie, Chrystusie. Już się nie boję. Tak bardzo bałem się Ciebie, 

bo wierzyłem, że jesteś Bogiem i silnym. Teraz już się Ciebie nie boję, bo Ty nie 

jesteś Bogiem. Ty jesteś biednym wariatem, słabym. Nie potrafiłeś się bronić. 

Nie zamieniłeś mnie w popiół ani nie wyczytałeś w moim sercu zdrady. Moje 

obawy!... Głupie!... Kiedy mówiłeś, nawet wczoraj wieczorem, sądziłem, że 

wiesz... Ty jednak nic nie wiedziałeś. To mój strach nadawał prorockie 

znaczenie Twoim zwykłym słowom. Jesteś niczym. Pozwoliłeś się sprzedać, 

wskazać, ująć, jak mysz w swej dziurze. Twoja moc!... Twoje pochodzenie!... 

Cha! Cha! Cha! Błazen! Silny jest szatan! Silniejszy od Ciebie! On Cię pokonał. 

Cha! Cha! Cha! Prorok! Mesjasz! Król Izraela! I Ty zapanowałeś nade mną na 

trzy lata! Zawsze z lękiem w sercu!... I musiałem kłamać, aby sprytnie Cię 

zmylić, gdy chciałem rozkoszować się życiem! Ale nawet gdybym kradł i 

cudzołożył – bez całej przebiegłości, jaką się posługiwałem – Ty i tak nic byś mi 

nie zrobił. Strachliwy! Wariat! Tchórz! Masz! Masz! Masz! Źle zrobiłem, że nie 

uczyniłem z Tobą tego, co robię z Twoim płaszczem, aby się zemścić za czas, 

kiedy trzymałeś mnie jako niewolnika, ze strachu. [To był] strach zajęczy!... 

Masz! Masz! Masz!» 

Przy każdym “masz!”, usiłuje ugryźć i rozedrzeć sukno płaszcza. Mnie go w 

rękach. Kiedy to robi, rozkłada go i wtedy ukazują się plamy, które go moczą. 

Judasz zatrzymuje się w swoim szale. Patrzy bacznie na plamy. Dotyka. Wącha. 

To krew... Rozwija cały płaszcz. Dobrze widać odcisk pozostawiony przez dwie 
zakrwawione ręce, gdy [Jezus] przykładał sukno do twarzy. 

«Ach!... Krew! Krew! Jego... Nie!» 

Judasz rzuca płaszcz i rozgląda się wokół siebie. Na skale także – tam, gdzie 

Jezus opierał się plecami, kiedy pocieszał Go anioł – jest ciemna plama 
wyschniętej krwi. 

«Tam!... Tam!... Krew! Krew!...» 

Spuszcza oczy, żeby na to nie patrzyć, i dostrzega trawę całą zaczerwienioną od 

krwi, która na nią spadła. Ta wygląda, z powodu rozpuszczającej ją rosy, jakby 

spadła tu przed chwilą. Jest czerwona i błyszczy w pierwszych promieniach 
słońca. 

«Nie! Nie! Nie! Nie chcę widzieć! Nie mogę widzieć tej krwi! Na pomoc!» 

I podnosi ręce do gardła i traci panowanie, jakby się topił w morzu krwi. 

«Odejdź! Odejdź! Zostaw mnie! Zostaw! Przeklęty! Ale ta krew to morze! 

Pokrywa ziemię! Ziemię! Ziemię! I na ziemi nie ma dla mnie miejsca, bo nie 

mogę patrzeć na krew, która ją okrywa. Jestem Kainem Niewinnego!» 

Sądzę, że to w tej chwili wstąpiła w jego serce myśl o samobójstwie. Twarz 

Judasza budzi lęk. Rzuca się ze stoku i biegnie między drzewami oliwnymi, nie 

wracając drogą, którą przybył. Wygląda, jakby ścigały go dzikie zwierzęta. 

Powraca do miasta. Owija się płaszczem. Na ile tylko potrafi, usiłuje zakryć swe 

zranienie i twarz. Idzie do Świątyni. Zdążając w jej stronę, na skrzyżowaniu, 

znajduje się twarzą w twarz z łotrami wlokącymi Jezusa do Piłata. Nie może się 

cofnąć, bo tłum biegnący, aby się napatrzeć, napiera mu na plecy. Judasz, przy 

swoim wysokim wzroście, przewyższa ich mocno i widzi, i spotyka wzrok 

Chrystusa... 



 186 

Dwa spojrzenia splatają się na chwilę. Potem Chrystus idzie dalej, związany, 

bity. Judasz pada na wznak, jakby stracił przytomność. Tłum depcze go 

bezlitośnie, a on nie reaguje. Woli widocznie podeptanie przez wszystkich ludzi 

niż napotkanie tego wzroku. Kiedy bogobójcze ujadanie minęło go wraz z 

Męczennikiem i kiedy droga jest wolna, wstaje i biegnie do Świątyni. Potrąca i 

niemal przewraca strażnika stojącego przy bramie w obrębie murów. 

Przybywają inni strażnicy, aby zakazać szaleńcowi wejścia, lecz on jak wściekły 

byk rozgramia wszystkich. Jednego z nich – który czepia się go, aby mu 

przeszkodzić wtargnąć do sali Sanhedrynu, gdzie są jeszcze wszyscy 

zgromadzeni na dyskusji – chwyta za gardło, dusi i porzuca. Jeśli nie jest 
martwy, to z pewnością kona już u stóp trzech schodów. 

«Wasze pieniądze, przeklęci!... nie chcę ich!» – krzyczy, stojąc pośrodku sali, w 

miejscu, gdzie był Jezus. Wygląda jak demon, który wydostał się z piekła. 

Zakrwawiony, rozczochrany, rozpalony obłędem, ze śliną na ustach, z rękami 

jak szpony... Krzyczy, jakby szczekał, tak jego głos jest skrzekliwy, ochrypły, 
wyjący. 

«Wasze pieniądze, przeklęci, nie chcę ich. Zgubiliście mnie. Doprowadziliście 

mnie do popełnienia największego grzechu. Jak wy, jak wy jestem i ja 

przeklęty! Zdradziłem Krew niewinną. Niech na was spadnie ta Krew i moja 
śmierć. Na was... Nie! Ach!...» 

Judasz widzi zakrwawioną posadzkę. 

«Nawet tu, nawet tu jest krew? Wszędzie! Wszędzie jest Jego krew! Ileż krwi 

ma Baranek Boży, żeby nią okryć całą ziemię i nie umrzeć? I to ja ją rozlałem! 

Za waszą namową. Przeklęci! Przeklęci! Przeklęci na wieczność! Przekleństwo 

tym murom! Przekleństwo tej zbezczeszczonej Świątyni! Przekleństwo 

Arcykapłanowi - bogobójcy! Przekleństwo niegodnym kapłanom, fałszywym 

doktorom, obłudnym faryzeuszom, okrutnym żydom, podstępnym uczonym w 

Piśmie! Przekleństwo mnie! Mnie! Przekleństwo! Mnie! Weźcie wasze pieniądze i 

niech ścisną wam gardło tak, jak mnie sznur.» 

I rzuca sakiewkę w twarz Kajfaszowi. Odchodzi z krzykiem, a monety – po 

uderzeniu Kajfasza i zakrwawieniu jego ust – dźwięcząc, rozsypują się po 

podłodze. 

Nikt nie ośmiela się zatrzymać Judasza. Wychodzi. Biegnie drogami. I 

nieszczęśliwie spotyka dwa razy Jezusa – kiedy On idzie do Heroda i kiedy 

powraca od niego. Porzuca centrum miasta, podążając przypadkowymi 

uliczkami, najnędzniejszymi, i znowu znajduje się naprzeciw domu wieczernika. 
Jest całkowicie zamknięty, jakby opuszczony. 

Zatrzymuje się, patrzy. 

«Matka! – szepcze – Matka!...» 

Stoi niezdecydowany... 

«Ja też mam matkę! I zabiłem syna jednej matce!... A jednak... chcę wejść... 

zobaczyć tę izbę. Tam nie ma krwi...» 

Uderza w drzwi, raz... drugi raz... Pani domu idzie otworzyć i uchyla drzwi. 

Spogląda przez szparę... A widząc wzburzonego mężczyznę, którego nie potrafi 

rozpoznać, krzyczy i próbuje zamknąć. Lecz Judasz jednym pchnięciem ramienia 

otwiera drzwi na oścież i wchodzi, przewracając przerażoną niewiastę. 
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Biegnie ku małym drzwiom, prowadzącym do [sali] wieczernika. Otwiera. 

Wchodzi. Piękne słońce przedostaje się przez szeroko otwarte okna. Judasz 

wzdycha z ulgą. Idzie. Tutaj wszystko jest spokojne i ciche. Naczynia stoją 

jeszcze tam, gdzie były. To zrozumiałe, że nikt się nimi nie zajmuje w tej chwili. 

Można by sądzić, że zaraz ktoś zasiądzie do posiłku. 

Judasz podchodzi do stołu. Patrzy, czy nie ma wina w amforach. Jest. Pije 

chciwie bezpośrednio z amfory, którą podnosi obiema rękami do ust. Potem 

siada i opiera głowę na ramionach skrzyżowanych na stole. Nie zauważył, że 

usiadł dokładnie na miejscu Jezusa i że ma przed sobą kielich, który Mu posłużył 

do [sprawowania] Eucharystii. Trwa nieruchomo jakiś czas. Wreszcie uspokaja 

się dyszenie wywołane długim biegiem. Potem podnosi głowę. Widzi kielich. 
Rozpoznaje miejsce, na którym siedzi. 

Zrywa się jak oszalały. Jednak kielich go przyciąga. Ma jeszcze na dnie nieco 

czerwonego wina i słońce, odbijając się w metalu (to chyba srebro), sprawia, że 
ciecz błyszczy. 

«Krew! Krew! Tu także krew! Jego Krew! Jego Krew!... “Czyńcie to na Moją 

pamiątkę!... Bierzcie i pijcie. To jest Moja Krew... Krew nowego przymierza, 

która za was zostanie wylana...” Ach! Jestem przeklęty! Dla mnie nie może już 

ona być wylana, dla zmazania mojego grzechu. Nie proszę Go o przebaczenie, 

bo On nie może mi przebaczyć. Dalej! Dalej! Nie ma miejsca, gdzie Kain - 
bogobójca mógłby zaznać spoczynku. Na śmierć! Na śmierć!...» 

Wychodzi. Znajduje się naprzeciw Maryi, stojącej w drzwiach pomieszczenia, w 

którym pożegnał Ją Jezus. Słysząc hałas, ukazała się. Miała może nadzieję 

ujrzeć Jana, którego nie ma od tak wielu godzin. Jest blada, jakby utraciła krew. 

Ma oczy, które boleść czyni jeszcze bardziej podobnymi do oczu Jej Syna. 

Judasz spotyka to spojrzenie, które dostrzega go z taką samą przygnębioną i 

świadomą znajomością, z jaką Jezus patrzył na niego w drodze. Wydaje okrzyk: 
«Och!» – i, przerażony, przylega do muru. 

«Judaszu! – mówi Maryja – Judaszu, po coś przyszedł?» 

To te same słowa, które wypowiedział Jezus, i wypowiedziane z bolesną 

miłością. Judasz przypomina je sobie i wydaje okrzyk. 

«Judaszu – powtarza Maryja – coś uczynił? Na tak wiele miłości odpowiedziałeś 

zdradą?» 

Głos Maryi jest drżącą pieszczotą. Judasz chce uciec. Maryja woła go głosem, 

który nawróciłby nawet demona: 

«Judaszu! Judaszu! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Posłuchaj! Mówię ci to w Jego 

imię: okaż skruchę, Judaszu. On przebacza...» 

Judasz jednak ucieka. Głos Maryi, Jej wygląd były uderzeniem łaski albo raczej 

niełaski, bo on się opiera. Odchodzi pospiesznie. Spotyka Jana, biegnącego do 

domu po Maryję. Wyrok został ogłoszony. Jezus idzie na Kalwarię. To chwila, 

aby przyprowadzić Matkę do Jej Syna. Jan rozpoznaje Judasza, choć niewiele 
pozostało z tego niedawno tak pięknego Judasza. 

«Ty tutaj? – mówi Jan z widoczną odrazą. – Ty tutaj? Bądź przeklęty zabójco 

Syna Bożego! Nauczyciel został skazany. Ciesz się, jeśli potrafisz, i zejdź z drogi. 
Idę po Matkę. Niech Ona, twoja druga Ofiara, cię nie spotka, gadzie.» 
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Judasz ucieka. Okrywa sobie głowę połami płaszcza, zostawiając jedynie szparę 

na oczy. Ludzie – niewiele ludzi, którzy nie są u Pretora – umykają przed nim, 
jakby widzieli szaleńca. Na takiego wygląda. 

Błąka się po polach. Wiatr przynosi od czasu do czasu echo wrzawy tłumu, 

podążającego ze złorzeczeniem za Jezusem. Za każdym razem, gdy echo 
dochodzi do Judasza, wyje on jak szakal. 

Sądzę, że naprawdę szaleje, bo uderza rytmicznie głową o kamienne murki. 

Albo opanowała go wścieklizna, bo kiedy widzi jakąkolwiek ciecz: wodę, mleko 

niesione przez dziecko w naczyniu, oliwę płynącą z bukłaka, wyje, wyje i 

krzyczy: 

«Krew! Krew! Jego Krew!» 

Chciałby się napić ze strumyków, ze źródeł, lecz nie może, bo woda wydaje mu 

się krwią. Mówi więc: 

«To jest krew! To jest krew! Zatapia mnie! Pali mnie! Mam w sobie ogień! Jego 

Krew, którą dał mi wczoraj, stała się we mnie ogniem! Przekleństwo mnie i 
Tobie!» 

Wchodzi na pagórki otaczające Jerozolimę i schodzi z nich. Jego oko nieodparcie 

podąża ku Golgocie. I dwa razy widzi z daleka pochód wspinający się na 
wzgórze. Patrzy i wyje. 

[Pochód] już jest na szczycie. Judasz też jest na szczycie małego wzniesienia 

pokrytego oliwkami. Wszedł tu, otwierając prosty zamek, jakby był tu panem 

lub co najmniej bywalcem. Mam wrażenie, że Judasz nie troszczy się zbytnio o 

dobra bliźniego. Stojąc pod drzewem oliwnym, na skraju urwiska, patrzy w 

stronę Golgoty. Widzi, jak podnoszą krzyże. Pojmuje, że Jezus jest 

ukrzyżowany. Nie widzi ani nic nie słyszy. Majaczenie jednak lub czar szatana 

sprawiają, że Judasz widzi i słyszy tak, jakby był na szczycie Kalwarii. 

Patrzy, patrzy, jakby miał halucynacje. I miota się: 

«Nie, nie! Nie patrz na mnie! Nie mów do mnie! Nie wytrzymuję tego. Umieraj, 

umieraj, przeklęty! Niech śmierć zamknie te oczy, które budzą we mnie lęk, te 

usta, które mnie przeklinają. Ja też Cię przeklinam, ponieważ mnie nie 

ocaliłeś.» 

Jego twarz jest tak dzika, że nie można na nią patrzeć. Dwie strugi śliny płyną z 

jego wyjących ust. Ukąszony policzek posiniał i spuchł, co deformuje mu twarz. 

Posklejane włosy, bardzo czarna broda – która wyrosła mu w tych godzinach – 

jest jak posępny knebel na policzkach i brodzie. Wreszcie, oczy!... Kręcą się, 

wywracają, są fosforyzujące. Oczy demona. Zrywa z pasa sznur z grubej 

czerwonej wełny, opasujący go trzy razy. Sprawdza jego wytrzymałość, 

okręcając go wokół oliwki i ciągnąc ze wszystkich sił. Wytrzymał. Jest mocny. 

Szuka drzewa oliwnego zdatnego na jego potrzeby. Jest. Ta – która pochyla się 

nad urwiskiem z czupryną w nieładzie – będzie dobra. Wchodzi na drzewo. 

Solidnie mocuje węzeł na najgrubszej gałęzi, zwisającej w powietrzu. Zrobił już 

pętlę. Ostatni raz spogląda na Golgotę, potem wsuwa głowę w pętlę. Teraz 

wydaje się, jakby miał dwie czerwone obroże wokół szyi. Siada na urwisku, a 

potem jednym ruchem ześlizguje się w dół. 

Pętla zaciska się. Walczy kilka minut. Wywraca oczami, brak powietrza czyni go 

czarnym. Otwiera usta, żyły na szyi nabrzmiewają i czernieją. Cztery lub pięć 

razy kopie w powietrze, w ostatnich konwulsjach. Potem usta otwierają się. 

Język zwisa czarny i obśliniony, gałki otwartych oczu wychodzą z orbit, 
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ukazując przekrwione białka oczu, źrenice zaś uciekły do góry. Umarł. Silny 

wiatr, który zerwał się przed bliską burzą, kołysze tym makabrycznym 

wahadłem i obraca nim jak straszliwym pająkiem, wiszącym na nici pajęczej 
sieci. 

Wizja się skończyła i mam nadzieję szybko zapomnieć o tym wszystkim, gdyż – 

zapewniam was – był to widok straszliwy. 

25. GDYBY JUDASZ RZUCIŁ SIĘ DO STÓP MATKI, MÓWIĄC: "LITOŚCI" – 

LITOŚCIWA PRZYGARNĘŁABY GO JAK RANNEGO 

Ciąg dalszy tego samego dnia. A, 2461-2465 

Mówi Jezus: 

«To straszne, lecz nie bezużyteczne. Zbyt wielu sądzi, że Judasz zrobił coś mało 

znaczącego. Niektórzy nawet mówią, że jest zasłużony, gdyż bez niego nie 

dokonałoby się Odkupienie i że dlatego jest on usprawiedliwiony przed obliczem 

Boga.  

Zaprawdę powiadam wam, że gdyby Piekło jeszcze nie istniało ze swoimi 

strasznymi mękami, zostałoby stworzone dla Judasza, jeszcze straszniejsze, 

wieczne, gdyż ze wszystkich grzeszników i potępionych on jest najbardziej 
potępiony i grzeszny i dla niego na wieki nie będzie złagodzenia potępienia.  

Wyrzuty sumienia mogły go ocalić, gdyby dzięki nim zaczął żałować. Ale on nie 

chciał żałować. Do pierwszej zbrodni zdrady – jeszcze wybaczalnej z powodu 

wielkiego miłosierdzia, które jest Moją pełną miłości słabością – dołączył 

bluźnierstwa, opór wobec głosów Łaski, które jeszcze chciały do niego mówić 

przez wspomnienia, przez przerażenie, przez Moją krew, przez Moje spojrzenie, 

przez ślady ustanowionej Eucharystii, przez słowa Mojej Matki. Wszystkiemu się 

przeciwstawił. Chciał się opierać, jak chciał zdradzić, jak chciał złorzeczyć, jak 

chciał się zabić. To wola liczy się – czy to w dobru, czy w złu.  

Jeśli ktoś upada, nie chcąc upaść, przebaczam. Popatrz na Piotra. Zaparł się. 

Dlaczego? Nie wiedział tego dokładnie nawet on. Czy Piotr był nikczemny? Nie. 

Mój Piotr nie był nikczemny. Na oczach kohorty i straży świątynnej miał odwagę 

zranić Malchosa, aby Mnie bronić, i ryzykował, że zostanie za to zabity. Potem 

uciekł, nie chcąc tego uczynić. Potem się zaparł, nie chcąc tego uczynić. Umiał 

potem wytrwać i postępować naprzód krwawą drogą Krzyża, Moją Drogą, aż do 

[własnej] śmierci krzyżowej. Potrafił potem bardzo dobrze świadczyć o Mnie, aż 

do poniesienia śmierci za swą nieugiętą wiarę. Bronię Mojego Piotra. To było 

ostatnie pobłądzenie jego człowieczeństwa. Wola duchowa nie była jednak 

obecna w tym momencie. Spała, przytępiona przez ciężar człowieczeństwa. 

Kiedy się obudziła, nie chciała trwać w grzechu i pragnęła być doskonałą. 
Natychmiast mu przebaczyłem.  

Judasz nie chciał. Mówisz, że wydawał się szalony i wściekły. To była wściekłość 

szatańska. Jego przerażenie na widok psa – zwierzęcia rzadkiego, szczególnie w 

Jerozolimie – pochodziło stąd, że od niepamiętnych czasów przypisywano 

szatanowi tę formę dla ukazywania się śmiertelnikom. W księgach magicznych 

ciągle mówi się o tym, że jedną z ulubionych form ukazywania się szatana jest 

forma tajemniczego psa albo kota, albo kozła. Judasz, będący już ofiarą 

przerażenia zrodzonego przez swoją zbrodnię, przekonany, iż należy do szatana 
z powodu swojego przestępstwa, widział go w tym wałęsającym się zwierzęciu. 

Kto jest winny, we wszystkim dostrzega cienie strachu. To sumienie je 

wytwarza. Szatan potem podsyca te cienie – które mogą jeszcze pomóc sercu 

dojść do skruchy – i czyni z nich straszliwe zjawy, prowadzące do rozpaczy. 
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Rozpacz zaś prowadzi do ostatniej zbrodni: samobójstwa. Po co rzucać zapłatę 

za zdradę, jeśli to pozbycie się jest jedynie owocem złości i nie jest umocnione 

przez uczciwą chęć nawrócenia się? Wtedy dopiero pozbycie się owoców zła 
staje się zasługujące. Ale tak jak on to zrobił – nie. Zbyteczna ofiara. 

Moja Matka – a była przemawiającą Łaską i Skarbniczką, rozdającą 

przebaczenie w Moje Imię – powiedziała mu: “Żałuj, Judaszu. On przebacza...” 

O, czy bym mu przebaczył?! Gdyby rzucił się do stóp Matki, mówiąc: “Litości!”, 

Ona, Litościwa, przygarnęłaby go, jak rannego. Na jego szatańskie rany – przez 

które Nieprzyjaciel wszczepił w niego Zbrodnię – rozlałaby łzy, zbawcze łzy. 

Przyprowadziłaby go do Mnie, do stóp Krzyża, trzymając za rękę, aby szatan n 

nie mógł go schwytać, a uczniowie – uderzyć. Przyprowadziłaby go, aby Moja 

Krew spłynęła najpierw na niego, największego z grzeszników. I stałaby, Ona, 

cudowna Kapłanka, na Swoim ołtarzu, między Czystością i Grzechem, bo jest 
Matką dziewic i świętych, ale także Matką grzeszników. 

On jednak nie chciał. Zastanawiajcie się nad potęgą woli, której jesteście 

absolutnymi władcami. Przez nią możecie mieć Niebo lub Piekło. Rozważcie, co 

znaczy trwać w grzechu. 

Ukrzyżowany ma ręce rozwarte i przebite, aby powiedzieć wam, że was kocha. 

On nie chce, nie może was uderzyć, bo was kocha. Woli raczej zrezygnować z 

możliwości objęcia was – co jest jedynym bólem Jego przeszytego bytu – niż 

posiadać wolność ukarania was. Ten Ukrzyżowany – przedmiot boskiej nadziei 

dla ludzi żałujących i chcących porzucić grzech – staje się dla nie nawracających 

się podem takiego strachu, że każe im bluźnić i uciekać się do przemocy wobec 

samego siebie. [I stają się] zabójcami swego ducha i swego ciała z powodu 

trwania w grzechu; a wygląd Łagodnego – który zgodził się na złożenie Siebie w 
ofierze w nadziei zbawienia ich – nabiera wyglądu przerażającego widma.  

Mario, płaczesz z powodu tej wizji. Ale jest Piątek Męki, córko. Musisz cierpieć. 

Do cierpień z powodu udręk Moich i Maryi powinnaś dołączać twój ból goryczy, 

jaką rodzi widok grzeszników, którzy pozostają grzesznikami. To było Naszym 

cierpieniem. Musi być i twoim. Maryja cierpiała i cierpi jeszcze z tego powodu, 

jak z powodu Moich udręk. Dlatego powinnaś i to wycierpieć. Teraz odpocznij. 

Za trzy godziny będziesz cała należeć do Mnie i Maryi. Błogosławię cię, fiołku 

Mojej Męki i męczennico Maryi. 

26. MARYJA MUSI USUNĄĆ [DZIEŁO] EWY 

Napisane 2 i 5 kwietnia 1944. A, 2466-2485 

Jezus mówi: 

«Para Jezus-Maryja jest przeciwieństwem pary Adam-Ewa. Jest Ona 

przeznaczona do usunięcia całego dzieła Adama i Ewy i przyprowadzenia z 

powrotem natury ludzkiej do stanu, w jakim była, gdy została stworzona: 

bogata w łaskę i we wszelkie dary udzielone jej przez Stwórcę. Natura ludzka 

doznała całkowitego odrodzenia dzięki dziełu pary Jezus - Maryja. Oni stali się 

nowymi Rodzicami Ludzkości. Cały poprzedni czas został unicestwiony. Czas i 

historia człowieka liczy się od tego momentu, kiedy nowa Ewa, przez całkowitą 

zmianę stworzenia, wydaje ze Swego nieskalanego łona, za sprawą Pana Boga, 
nowego Adama.  

Ale aby unicestwić dzieła dwojga pierwszych [ludzi], przyczyny śmiertelnej 

choroby, stałego okaleczenia, zubożenia, więcej: nędzy duchowej – bo po 

grzechu Adam i Ewa znaleźli się pozbawieni całego bogactwa nieskończonego, 

danego im przez Świętego Ojca – musieli Ci Dwoje następni postępować we 

wszystkim i przez wszystko w sposób przeciwstawny do sposobu działania 
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Dwojga pierwszych. Stąd doprowadzenie posłuszeństwa do doskonałości, która 

[wyraża się w] unicestwieniu siebie i złożeniu w ofierze ciała, uczuć, myśli, 

woli, by przyjąć to wszystko, czego chce Bóg. Stąd też doprowadzenie czystości 

do absolutu, dla którego ciało... Czym było ciało dla Nas Dwojga, czystych? 

Zasłoną z wody na tryumfującym duchu, pieszczotą wiatru dla ducha-króla; 

szkłem, które oddziela ducha-pana, ale nie psuje go; porywem, który podnosi, a 

nie ciężarem, który przygniata. Tym było ciało dla Nas. Mniej ciążące i wrażliwe 

niż szata lniana, lekka substancja stojąca między światem i blaskiem ja 

nadludzkiego, środkiem dla czynienia tego, czego chciał Bóg. Niczym więcej.  

Czy się kochaliśmy? Oczywiście. Doskonałą miłością była Nasza miłość. Nie jest 

miłością, o ludzie, głód zmysłowy, który was popycha, by się nasycić pożądliwie 

ciałem. To jest rozwiązłość. Nic więcej. To prawda, bo kochając się w ten 

sposób – wy to uważacie za miłość – nie potraficie się znosić, pomagać sobie, 

przebaczać sobie. Czym więc jest wasza miłość? Jest nienawiścią. Jest tylko 

szałem paranoicznym, który popycha was do tego, by woleć smak zepsutych 

potraw niż zdrowy, wzmacniający pokarm szlachetnych uczuć. Mieliśmy 

doskonałą miłość – My, czyści, doskonali. Ta miłość obejmowała Boga w Niebie i 

z Nim [była] zjednoczona, jak są złączone gałęzie z pniem, który je odżywia. 

Rozszerzała się i zniżała, udzielając odpoczynku, schronienia, pożywienia, 

umocnienia dla ziemi i dla jej mieszkańców. Nic nie było pozbawione tej miłości: 

ani Nasi bliźni, ani istoty niższe, ani roślinność, ani wody, ani ciała niebieskie. 

Nawet źli nie byli wykluczeni z tej miłości. Oni bowiem także, chociaż martwi, 

byli przecież zawsze członkami wielkiego ciała Stworzenia i dlatego widzieliśmy 

w nich – chociaż oszpecony i zhańbiony ich nikczemnością – święty wizerunek 
Pana, który na Swój obraz i podobieństwo ich ukształtował. 

Ciesząc się z dobrymi, płacząc nad niedobrymi, prosiliśmy – miłość czynna 

bowiem wyraża się w błaganiu, by otrzymać opiekę dla tego, kogo się kocha. 

Prosiliśmy więc za dobrych, żeby ciągle stawali się lepszymi, żeby coraz 

bardziej zbliżali się do doskonałości Dobrego, który nas kocha z Niebios. 

Modliliśmy się za tych, którzy chwieją się między dobrocią i nikczemnością, żeby 

się umocnili i potrafili wytrwać na świętej drodze. Modliliśmy się także za 

złośliwych, aby Dobroć przemówiła do ich ducha, powaliła ich może blaskiem 

swej potęgi, ale [po to], by ich nawrócić do Pana, ich Boga. Kochaliśmy, jak nikt 

inny nie kochał. Wprowadziliśmy miłość na szczyty doskonałości, aby po brzegi 

napełnić Naszym oceanem miłości otchłań wydrążoną przez przeciwieństwo 

miłości Pierwszych [rodziców]. Oni bowiem kochali siebie bardziej niż Boga, 

chcąc mieć więcej, niż było dozwolone, i stać się większymi niż Bóg. Dlatego do 

czystości, posłuszeństwa, miłości, oderwania od wszelkich bogactw ziemskich: 

ciała, władzy, pieniądza – triady szatana, przeciwstawnej triadzie Bożej: wierze, 

nadziei, miłości – musieliśmy dołączyć stałe praktykowanie wszystkiego, co 

było przeciwstawne do sposobu działania pary Adam - Ewa. Nienawiści, 

nieczystości, gniewowi i pysze – czterem nikczemnym żądzom – 

[przeciwstawiliśmy] cztery przeciwne im cnoty święte: męstwo, umiarkowanie, 
sprawiedliwość, roztropność.  

A chociaż bardzo wiele – ze względu na Naszą bezgranicznie dobrą wolę – było 

Nam łatwo zrobić, to jedynie Odwieczny wie, w jakim stopniu było 

bohaterstwem spełnianie tego w niektórych chwilach i w niektórych wypadkach. 

Chcę powiedzieć tu tylko o jednym, [odnoszącym się do] Mojej Matki, nie do 

Mnie. Chcę mówić o nowej Ewie, która odrzuciła już od najmłodszych lat 

pochlebstwa używane przez szatana. On bowiem chciał Ją nakłonić do 

ugryzienia owocu i do odczucia tego jego smaku, który uczynił szaloną 

towarzyszkę Adama. Pragnę mówić o nowej Ewie, która nie ograniczyła się do 

odrzucenia szatana, ale pokonała go, miażdżąc go pragnieniem posłuszeństwa, 

miłości, czystości tak rozległej, że on, Przeklęty, został nią zmiażdżony i 

poskromiony. Ale szatan nie pozostał pod piętą Mojej Matki, Dziewicy. O nie, 
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podnosi się! Ślini się i pieni, ryczy i bluźni. Ale jego ślina sączy się w dół, ale 

jego ryk nie dotyka atmosfery otaczającej Moją Świętą. Ona nie czuje smrodu i 

nie słyszy demonicznych chichotów. Nie widzi, nie widzi nawet obrzydliwej śliny 

odwiecznego Gada, bo harmonijne [dźwięki] niebiańskie i zapachy niebieskie 

tańczą, zakochane, wokół pięknej i świętej Osoby; bo Jej oko – czystsze od lilii i 

bardziej zakochane niż u gruchającej turkaweczki – wpatruje się jedynie w Jej 
Odwiecznego Pana, którego jest Córką, Matką i Oblubienicą. 

Kiedy Kain zabił Abla, usta jego matki wypowiedziały przekleństwa – które 

podsunął jej duch odłączony od Boga – przeciw swemu najbliższemu bliźniemu: 

przeciw synowi swego łona, sprofanowanego przez szatana i skażonego 

nieczystą żądzą. I to przekleństwo było plamą w królestwie moralności ludzkiej, 

jak zbrodnia Kaina była plamą w królestwie zwierzęcego człowieka. Krew na 

ziemi, przelana ręką braterską! Pierwsza krew, która przyciąga jak tysiącletni 

magnes wszelką krew, wylewaną ręką człowieka z ludzkich żył. Przekleństwo 

ziemi wypowiedziane ludzkimi ustami. Czyż ziemia nie była już wystarczająco 

przeklęta z powodu człowieka zbuntowanego przeciw swemu Bogu, muszącego 

poznawać trudy, ciernie i twardość gleby, susze, grady, mrozy, upały? A 

przecież została stworzona jako doskonała i wyposażona w doskonałe 

pierwiastki, aby stać się miejscem zamieszkania miłym i pięknym dla człowieka, 
jej króla.  

Maryja musi usunąć [dzieło] Ewy. Maryja widzi drugiego Kaina: Judasza. Ona 

wie, że Judasz jest Kainem dla Jej Jezusa – drugiego Abla. Wie, że krew 

drugiego Abla została sprzedana przez tego Kaina i już ma być przelana. Ale nie 
przeklina. Kocha i przebacza. Kocha i wzywa ponownie.  

O, Macierzyństwo Maryi Męczennicy! Macierzyństwo wzniosłe, dziewicze i 

Boskie! Tym ostatnim to Bóg Cię obdarzył! A z tego pierwszego Ty, Matko 

Święta, Współodkupicielko, uczyniłaś dar. Ty bowiem, Ty jedyna, potrafiłaś w 

owej godzinie, z sercem rozdartym przez bicze, które Mi rozszarpały ciało, 

powiedzieć Judaszowi tamte słowa. Ty, jedynie Ty, potrafiłaś w tamtej godzinie 
– czując już krzyż rozdzierający Ci serce – kochać i przebaczać.  

Maryja - nowa Ewa, uczy was nowej religii, skłaniającej miłość do przebaczenia 

temu, kto zabija syna. Nie bądźcie jak Judasz, który przed tą Nauczycielką Łaski 

zamyka serce i w rozpaczy mówi: “On nie może mi przebaczyć”. Przez to poddał 

w wątpliwość [prawdziwość] słów Matki Prawdy, a tym samym – Moje słowa, 

które zawsze powtarzały, iż przyszedłem po to, aby zbawić, a nie po to, aby 
zgubić. [Przyszedłem], aby przebaczyć temu, kto przychodzi do Mnie skruszony.  

Maryja, nowa Ewa, także Ona otrzymała od Boga nowego syna, “za Abla 

zabitego przez Kaina”. Nie otrzymała go jednak po chwili gwałtownej radości, 

która uśmierza ból oparami zmysłów i zmęczeniem zaspokojenia. Otrzymała go 

w godzinie boleści całkowitej, u stóp szubienicy krzyża, pośród rzężeń 

Umierającego, który był Jej Synem; pośród obelg bogobójczego tłumu oraz 
boleści niezasłużonej i całkowitej, bo nawet Bóg już Jej nie pocieszał.  

Nowe życie zaczyna się dla Ludzkości i dla poszczególnych ludzi przez Maryję. 

Szkołą dla was są Jej cnoty i Jej sposób życia. A w Jej bólu – który przyjął 

wszystkie oblicza, nawet przebaczenia zabójcy własnego Syna – jest wasze 
zbawienie.» 

Jezus mówi: «Któregoś dnia powiem ci jeszcze o Kainie i o Prarodzicach. Wiele 

można powiedzieć i rozważać.»  

5 kwietnia 1944 

Jezus mówi: 
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«W Księdze Rodzaju czytamy: “Wtedy Adam dał swojej żonie imię Ewa, 

ponieważ jest ona matką wszystkich żyjących”. 

O tak! Z [Ewy -] Mężyny, którą Bóg ukształtował na towarzyszkę Adama, 

formując ją z żebra mężczyzny, zrodziła się kobieta [- upadła Ewa]. Zrodziła się 

ze swoim bolesnym przeznaczeniem, ponieważ chciała się zrodzić; ponieważ 

chciała poznać to, co Bóg ukrył przed nią, zastrzegając sobie radość dawania jej 

szczęścia potomstwa, bez poniżenia przez zmysłową [pożądliwość]. 

Towarzyszka Adama chciała poznać dobro, które ukrywa się w złu, a przede 

wszystkim zło, które ukrywa się w dobru – w dobru pozornym. Zwiedziona 

bowiem przez Lucyfera miała ochotę na poznanie, które tylko Bóg mógł 

posiadać bez zagrożenia, i uczyniła z siebie stwórczynię. Używając jednak tej 

dobrej mocy niegodnie, zepsuła ją, [czyniąc z niej] zły akt nieposłuszeństwa 
Bogu i złośliwości, i żądzy ciała.  

I teraz ona była „matką‟. Nie kończący się lament rzeczy wokół poniżonej 

niewinności ich królowej! I rozpaczliwy płacz królowej nad swoim poniżeniem, 

bo rozumie jego istotę i niemożliwość usunięcia go! Jak ciemności i kataklizmy 

towarzyszą śmierci Niewinnego [Jezusa], tak też ciemność i burza towarzyszy 

śmierci Niewinności i Łaski w sercach Prarodziców. Zrodził się ból na ziemi. 

Boża Opatrzność nie chciała jednak, żeby on był wieczny. Dlatego też po latach 

cierpienia dała wam radość wyjścia z bólu, aby wejść do radości, jeśli będziecie 

żyli w prawości ducha.  

Biada człowiekowi, gdyby miał się stać panem życia w znaczeniu ludzkim! I żyć 

ze wspomnieniem swoich zbrodni, i ciągle je pomnażać! Żyć bowiem bez 

grzechu jest dla was czymś bardziej niemożliwym niż żyć bez oddychania, 

stworzenia, które zostałyście powołane do istnienia, aby znać Światłość, a które 
ciemność zatruła sobą, czyniąc was swoimi ofiarami. 

Ciemność! Otacza was stale. Ogarnia was, rozbudzając na nowo to, co 

Sakrament [chrztu] wymazał, a ponieważ jej nie przeciwstawiacie pragnienia 

przynależenia do Boga, udaje się jej zatruć was ponownie swą trucizną, którą 
Chrzest uczynił nieszkodliwą.  

Bóg Ojciec wygnał człowieka – którego znaki nieposłuszeństwa były jawne – z 

miejsc rajskich rozkoszy, aby nie zgrzeszył ponownie i gorzej jeszcze, 

wyciągając złodziejską rękę w stronę drzewa Życia. Nie mógł już Ojciec ufać 

Swoim dzieciom, ani czuć się bezpiecznym w Swoim ziemskim Raju. Skoro 

szatan wdarł się tam jeden raz, aby osaczyć umiłowane stworzenia, i skoro 

mógł je skusić do grzechu, gdy były w stanie niewinności, to z tym większą 
swobodą mógłby to powtórzyć teraz, gdy już utraciły swoją niewinność.  

Człowiek chciał posiadać wszystko, nie pozostawiając Bogu skarbu bycia 

Rodzącym. Niech więc odejdzie z tym swoim bogactwem zdobytym przemocą i 

niech je zaniesie z sobą na ziemię wygnania, aby zawsze przypominało mu o 

grzechu – jemu, królowi upodlonemu i pozbawionemu swych darów. Stworzenie 

rajskie stało się stworzeniem ziemskim. I musiały minąć wieki cierpienia, zanim 

Jedyny – który mógł wyciągnąć rękę po owoc Życia – przyszedł i zerwał dla 

całej Ludzkości ten owoc. Zerwał go Swymi przebitymi rękami i dał go ludziom, 

aby znów stali się dziedzicami Nieba i posiadaczami Życia, które nigdy nie 
umiera.  

Księga Rodzaju mówi jeszcze: “I potem współżył Adam ze swą żoną Ewą” (Rdz 

4,1). 

Chcieli poznać tajemnice dobra i zła. Słuszne więc było, żeby poznali teraz też 

ból prokreacji w ciele, mając bezpośrednią pomoc Bożą jedynie w tym, czego 

człowiek nie potrafi stworzyć: ducha – iskrę, która od Boga się oddziela; 
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tchnienie, które przez Boga jest wlewane; pieczęć, która na ciele wyciska znak 

Wiecznego Stwórcy. I Ewa urodziła Kaina.  

Ewa była obarczona swoim grzechem. Kieruję tu waszą uwagę na fakt, który 

wielu umyka: Ewa była obciążona swoim grzechem, a cierpienie nie osiągnęło 

natychmiast wystarczającego wymiaru, aby doprowadzić do zmniejszenia jej 

winy. Jako organizm nasycony truciznami, przekazała synowi to, co ją 

przepełniało. I Kain, pierwszy syn Ewy, urodził się jako twardy, zazdrosny, 

wybuchowy, zmysłowy, przewrotny, niewiele różniący się od dzikich zwierząt 

pod względem instynktów, [choć miał być] o wiele wyższy pod względem tego 

co nadprzyrodzone. [Niewiele się różnił od zwierząt], bo w swoim okrutnym ja 

odrzucał szacunek dla Boga, na którego patrzył jak na nieprzyjaciela, uważając 

się za uprawnionego do tego, by nie czcić Go szczerze. Szatan pobudzał go do 

szydzenia z Boga. A kto drwi sobie z Boga, ten nie szanuje nikogo na świecie. 

Stąd ci, którzy są w kontakcie z ludźmi wyśmiewającymi się z Wiecznego, znają 

gorycz łez. Nie ma bowiem dla nich ani nadziei na miłość pełną szacunku ze 

strony potomstwa, ani pewności wiernej miłości we współmałżonku, ani 
pewności szczerej przyjaźni w przyjacielu.  

Z powodu zaciętości syna wiele łez żłobiło twarz Ewy i jej serce, rzucając w nie 

nasienie skruchy. [Popłynęło] wiele łez, które spowodowały, że zmniejszyła się 

jej wina, gdyż Bóg przebacza, widząc cierpienie nawracającego się. I drugi syn 

Ewy miał duszę obmytą łzami matki. Był łagodny i pełen szacunku wobec 

rodziców, i oddany Panu swemu, którego wszechmoc odczuwał promieniującą z 
Niebios. Był radością upadłej [matki]. 

Ale bolesna droga Ewy musiała być długa i dotkliwa, odpowiednia do jej drogi 

doświadczenia grzechu. Na niej [doznała] drżenia zmysłów, [na bolesnej zaś 

drodze oczyszczenia] – konwulsji; na jednej – pocałunki, na drugiej – krew; na 

jednej – syna, na drugiej – śmierć dziecka, umiłowanego ze względu na jego 

dobroć. Abel stał się narzędziem oczyszczenia dla winnej. Ale jakże bolesnego 

oczyszczenia! Napełniło ono swymi jękami ziemię, przerażoną bratobójstwem, i 

zmieszało łzy matki z krwią jej syna. Tymczasem ten, który ją przelał – z 

nienawiści do Boga i do brata, miłowanego przez Boga – uciekał dręczony 
wyrzutami sumienia.  

Mówi Pan do Kaina: “Dlaczego jesteś rozgniewany?” Dlaczego, skoro Mi 

uchybiasz, gniewasz się, że nie patrzę na ciebie życzliwie? 

Iluż jest Kainów na ziemi! Oddają Mi kult szyderczy i obłudny lub wcale Mi go 

nie oddają. Chcą jednak, żebym patrzył na nich z miłością i napełniał 
szczęściem.  

Bóg jest waszym Królem. Nie jest waszym niewolnikiem. Bóg jest waszym 

Ojcem. A ojciec – według sprawiedliwości – nigdy nie jest służącym. Bóg jest 

sprawiedliwy. Wy zaś tacy nie jesteście. On jednak jest sprawiedliwy i nie może 

oczywiście – chociaż napełnia was bezmiernie Swoimi dobrodziejstwami, 

abyście Go kochali choć trochę – nie wymierzyć wam Swojej kary, gdyż bardzo z 

Niego szydzicie. Sprawiedliwość nie zna dwóch dróg. Jedna jest jej droga. 

Otrzymujecie według tego, jak postępujecie. Jeśli jesteście dobrzy, macie 

dobro. Jeśli źli jesteście, macie zło. A wierzcie w to: zawsze o wiele większe jest 

dobro, które otrzymujecie, niż zło, które powinniście mieć z powodu waszego 
sposobu życia, z powodu buntu przeciw Prawu Bożemu.  

Bóg powiedział: “Czy [ofiara] nie jest przyjmowana, jeśli postępujesz dobrze? 

Jeśli jednak postępujesz źle, wtedy grzech czyha przy wrotach.” Istotnie, dobro 

prowadzi do stałego podnoszenia ducha i coraz bardziej uzdalnia do 

wykonywania większego dobra, aż do osiągnięcia doskonałości i świętości. 
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Tymczasem wystarcza popaść w zło, aby poniżyć się i oddalić od doskonałości, 

poznać panowanie grzechu, który wchodzi do serca i powoduje że stopniowo 
stacza się ono w coraz większy grzech.  

Mówi jeszcze Bóg: “I [grzech] pożąda ciebie. Ty jednak masz nad nim 

panować!” Tak, Bóg nie uczynił was niewolnikami grzechu. Pożądliwości [mają] 

być pod waszą [władzą]. Nie nad wami. Bóg dał wam rozum i moc, abyście 

panowali nad sobą. Także pierwszym ludziom, dotkniętym surowością Boga, 

pozostawił rozum i siłę moralną. A teraz, odkąd Odkupiciel złożył za was Ofiarę, 

macie – dla wsparcia rozumu i sił – potoki Łaski i potraficie, i musicie panować 

nad pragnieniem zła. Waszą wolą, umocnioną przez Łaskę, musicie to uczynić. 

Dlatego właśnie aniołowie Mojego Narodzenia śpiewali ziemi: “Pokój ludziom 

dobrej woli”. Przyszedłem przynieść wam ponownie Łaskę i dzięki zespoleniu 

jej z waszą dobrą wolą może przyjść pokój do Ludzi: pokój – chwała Nieba 
Bożego.  

“Kain rzekł do swego brata Abla: chodźmy na pole!” Oto kłamstwo ukrywające 

pod uśmiechem zabójczą zdradę. Przestępstwo zawsze jest fałszywe: w 

odniesieniu do swoich ofiar i wobec świata, który usiłuje ono oszukać. I 
chciałoby oszukać nawet Boga, ale Bóg czyta w sercach. “Wyjdźmy na pole”. 

Wiele wieków później jeden powiedział: “Witaj, Nauczycielu”, i pocałował Go. 

Dwóch Kainów zrodziło zbrodnię pod niewinnym okryciem i dało upust 

zazdrości, złości, swojej brutalności i wszystkim okrutnym instynktom w 

odniesieniu do ofiary, bo nie panowali nad sobą i uczynili ducha niewolnikiem 

swego zepsutego ja.  

Ewa wznosi się w wynagrodzeniu, Kain zstępuje ku piekłu. Rozpacz ogarnia go i 

w nie wtrąca. A z rozpaczą – ostatnim uderzeniem moralnym dla ducha już 

opadającego z sił z powodu swojej zbrodni – przychodzi tchórzliwy strach 

fizyczny przed karą ludzką. Człowiek o martwej duszy nie jest już bytem 

pamiętającym o niebie, lecz zwierzęciem, które drży o swe zwierzęce życie. 

Śmierć – która ma wygląd radosny dla sprawiedliwych, bo dzięki niej idą do 

radości posiadania Boga – jest przerażeniem dla tych, którzy wiedzą, że umrzeć 

znaczy przejść z piekła serca do Piekła szatana na zawsze. I jak w urojeniu 
widzą wszędzie zemstę, gotową ich dotknąć. 

Ale wiedzcie – mówię do sprawiedliwych – wiedzcie, że chociaż wyrzuty 

sumienia oraz ciemności winnego serca wywołują i rozbudzają przywidzenia 

grzesznika, nikt nie może sobie przypisywać prawa do bycia sędzią brata, a już 

w żadnym wypadku – katem. Jeden jest tylko Sędzia – Bóg. Ponieważ 

sprawiedliwość ludzka utworzyła swe sądy, im trzeba przekazywać 

sprawowanie i troskę o przywracanie sprawiedliwości. Ale biada tym, którzy 

bezczeszczą to imię i sądzą, ulegając własnym żądzom albo naciskowi ludzkiej 

potęgi. Przekleństwo dla tego, kto staje się osobistym katem bliźniego! A 

jeszcze większe przekleństwo dla tych, którzy – nie ulegając chwilowemu 

uniesieniu, bez powodu, z chłodnego ludzkiego wyrachowania – skazują 

[kogoś] na śmierć lub na hańbę więzienia. Jeśli bowiem temu, kto zabija 

człowieka - zabójcę, zostanie wymierzona kara siedem razy większa – a Pan 

powiedział, że tak byłoby z tym, kto zabiłby Kaina – to siedemdziesiąt siedem 

razy uderzy surowość Boża tego, który niesprawiedliwie skazuje, 

podporządkowując się szatanowi w szacie Wszechwładzy ludzkiej. To trzeba 

mieć zawsze przed oczyma, a szczególnie obecnie, o ludzie, którzy zabijacie się 

wzajemnie, aby z zabitych uczynić sobie fundament waszego tryumfu. Nie 

wiecie, że kopiecie sobie pod nogami dół, w który wpadniecie, przeklęci przez 
Boga i ludzi. Powiedziałem wam bowiem: “Nie zabijaj”.  
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Ewa wstępuje na swą drogę zadośćuczynienia. Skrucha wzrasta w niej w 

obliczu doświadczeń wynikających z jej grzechu. Chciała znać dobro i zło. 

Wspomnienie utraconego dobra jest dla niej jak wspomnienie słońca dla kogoś, 

kto nagle stracił wzrok. Zło natomiast znajduje się przed nią, jako zwłoki 

zabitego syna i jako pustka pozostawiona przez syna zabójcę i zbiega. 

I narodził się Set, a z Seta – Enosz. Pierwszy kapłan.  

Napełniacie sobie umysły rzekami waszej wiedzy i mówicie o ewolucji jako o 

dowodzie na wasze samoistne powstawanie. Człowiek-zwierzę – tak mówicie – 

na drodze ewolucji stanie się nadczłowiekiem. Tak. Jest tak. Ale dzięki Moim 

środkom. Na Moim polu. Nie na waszym. To [stanie się] jednak nie przez 

przejście od stadium czwororękich do stadium człowieka, lecz przez przejście 

od życia ludzkiego do duchowego. Im bardziej wzrośnie duch, tym bardziej 

będziecie się rozwijać. Wy którzy mówicie o gruczołach – pełne macie usta słów 

o przysadce mózgowej oraz o szyszynce i w niej sytuujecie siedlisko życia 

osiągniętego nie w czasach, w jakich żyjecie, lecz w czasach, które poprzedzały 

i które nastąpią po [stadium] waszego życia aktualnego – wiedzcie, że waszym 

prawdziwym „gruczołem‟, który czyni was wiecznymi posiadaczami Życia, jest 

wasz duch. Im bardziej on się rozwinie, tym więcej będziecie posiadać boskich 

świateł i przekształcicie się z ludzi w bogów, nieśmiertelnych bogów, dochodząc 

przez to – bez wykraczania przeciw Bożemu pragnieniu, przeciw Jego 

przykazaniu dotyczącemu drzewa Życia – do posiadania tego Życia naprawdę w 

taki sposób, w jaki Bóg chce, byście je posiadali. On bowiem dla was je 

stworzył, jako wieczne i jaśniejące – objęcie uszczęśliwiające Jego wiecznością, 
która wchłania was w siebie i przekazuje wam swe właściwości.  

Im bardziej duch się rozwija, tym bardziej poznajecie Boga. Znać Boga znaczy 

kochać Go i służyć Mu oraz być przez to zdolnym do wzywania Go dla siebie i dla 

innych – [to znaczy] stać się przez to kapłanami, którzy z ziemi modlą się za 

braci. Kapłanem jest ktoś wyświęcony. Ale jest nim także ten, kto wierzy z 

przekonaniem, z miłością, wiernie. Jest nim przede wszystkim dusza-ofiara, 

która w porywie miłości składa siebie w ofierze. To nie na szatę, lecz na ducha 

patrzy Bóg. I zaprawdę powiadam wam, że wielu [odzianych] w szaty 

kapłańskie ukazuje się Moim oczom jako ci, którzy z kapłaństwa mają tylko 

szatę. A wielu świeckich staje się kapłanami dzięki Olejowi konsekracyjnemu, 

którym jest miłość, ogarniająca ich i spalająca. Nie są oni znani światu, Ja 
jednak ich znam i błogosławię im.» 

27. JAN PRZYCHODZI PO MATKĘ 

Napisane 7 kwietnia 1944. A, 2485-2494 

Widzę umiłowanego [ucznia] – jeszcze bledszego niż wtedy, gdy był z Piotrem 

na dziedzińcu u Kajfasza. Być może tam blask rozpalonego ognia odbijał się 

ciepłem na policzkach. Teraz ma wygląd człowieka wychudzonego chorobą, 

poważną i pozbawiającą krwi. Jego twarz wyłania się z liliowej tuniki jak oblicze 

topielca, tak bardzo jego bladość jest sina. Oczy ma także przyćmione, włosy 

matowe, w nieładzie, a zarost, który pojawił się w tych godzinach, otacza jasną 

zasłoną policzki i brodę, nadając temu jasnowłosemu wygląd jeszcze bledszy. 

Nie ma w nim już nic ani z łagodnego, radosnego Jana, ani z Jana 

niespokojnego, który przed chwilą w porywie gniewu na twarzy ledwie 
powstrzymał się przed pobiciem Judasza. 

Puka do drzwi domu i – kiedy ktoś z wnętrza pyta, kto puka, w obawie, by nie 

znaleźć się znowu twarzą w twarz z Judaszem – odpowiada: 

«To ja, Jan.» 
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Drzwi się otwierają. Wchodzi. On także idzie od razu do wieczernika, nie 

odpowiadając pani [domu], która pyta: 

«Cóż to się dzieje w mieście?» 

Zamyka się od środka i upada na kolana przy miejscu, na którym siedział Jezus, 

i płacze, wzywając Go boleśnie. Całuje obrus w miejscu, gdzie Nauczyciel 

trzymał Swe złożone ręce, głaszcze kielich, który Jezus trzymał w Swych 

dłoniach... A potem mówi: 

«O, Boże Najwyższy, pomóż mi! Pomóż mi powiedzieć to Matce! Nie mam 

odwagi, a przecież muszę to powiedzieć. To ja muszę o tym powiedzieć, bo 
zostałem sam!» 

Wstaje i rozmyśla. Dotyka kielicha, aby zaczerpnąć sił z przedmiotu, który 

trzymał Nauczyciel. Rozgląda się wokół... Widzi w kącie, tam gdzie Jezus go 

położył, ręcznik, którym posłużył się Nauczyciel, aby wytrzeć ręce po obmyciu 

im nóg, i – jeszcze inny, którym się przepasał. Bierze je, składa, głaszcze, 

całuje. Stoi jeszcze, niepewny, pośrodku pustego pomieszczenia. Mówi: «No, 

dalej!» – ale nie idzie w stronę drzwi. Przeciwnie, powraca do stołu. Bierze 

kielich, a z kąta – połamany przez Jezusa chleb, którego kawałek wziął i podał 

umoczony Judaszowi. Całuje to i bierze razem z dwoma ręcznikami. Trzyma 

[zabrane rzeczy] przyciśnięte do serca jak relikwie. Powtarza: «No, dalej!» – i 

idzie ku małym schodkom. Wchodzi na górę, pochylony, krokiem niepewnym i 
chwiejnym. Otwiera, wychodzi. 

«Janie, przyszedłeś?» 

Maryja pojawiła się w drzwiach Swej izby, opierając się o futryny, jakby nie 

miała siły ustać. Jan podnosi głowę i patrzy na Nią. Chciałby mówić i otwiera 

usta, lecz nie udaje mu się [wydobyć słowa]. Dwie wielkie łzy płyną mu po 
policzkach. Pochyla głowę, zawstydzony swą słabością. 

«Chodź tutaj, Janie, nie płacz. Nie powinieneś płakać, bo Ty zawsze Go kochałeś 

i uszczęśliwiałeś. Niech to cię pocieszy.» 

Te słowa otwierają tamy jego łzom. Płacze tak silnie i tak głośno, że nadchodzi 

gospodyni, Maria Magdalena, małżonka Zebedeusza i inni... 

«Chodź do Mnie, Janie» – Maryja odrywa się od futryny, ujmuje go za przegub 

dłoni i ciągnie do środka Swej izby, jakby był dzieckiem. Zamyka cicho drzwi, 
aby zostać z nim sama. 

Jan nie reaguje. Lecz kiedy czuje na głowie drżącą dłoń Maryi, pada na kolana, 

kładąc na podłodze przedmioty, które przyciskał do serca. Z twarzą przy ziemi, 
trzymając kraj szaty Maryi przy wstrząsanej [płaczem] twarzy, szlocha: 

«Przebacz! Przebacz! Matko, przebacz!» 

Maryja stoi wyprostowana i smutna, z jedną ręką na sercu, a z drugą – 

zwieszoną wzdłuż ciała. Mówi do Jana głosem rozdzierającym: 

«Cóż Ja mam tobie wybaczyć – tobie, biedne dziecko? Co? Tobie!?» 

Jan podnosi głowę, ukazując się takim, jaki jest, bez jakiegokolwiek śladu 
męskiej dumy. To twarz biednego, zapłakanego dziecka, które krzyczy: 

«...że Go opuściłem!... że uciekłem!.. że Go nie broniłem! O, mój Nauczycielu! O, 

Nauczycielu, przebacz! Powinienem był umrzeć przed opuszczeniem Ciebie! 

Matko, Matko, kto mi teraz uspokoi sumienie?» 
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«Pokój, Janie. On ci przebacza, już ci przebaczył. On nigdy nie zważał na twoją 

słabość. On cię kocha.» 

Maryja wypowiada te krótkie zdania z przerwami, jakby oddychała z trudnością, 

trzymając rękę na głowie Jana, a drugą – na Swym biednym sercu, które bije 
mocno z niepokoju.  

«Ale ja wczoraj wieczorem nie potrafiłem Go nawet zrozumieć... i spałem, 

chociaż On prosił nas o wsparcie naszym czuwaniem. Zostawiłem Go samego, 

mojego Jezusa! A potem uciekłem, kiedy ten przeklęty przyszedł ze swymi 
łotrami...» 

«Janie, nie przeklinaj. Nie żyw nienawiści, Janie. Pozostaw Ojcu wydanie sądu. 

Posłuchaj: gdzie On teraz jest?» 

Jan znowu upada twarzą do ziemi i płacze jeszcze głośniej. 

«Odpowiedz, Janie. Gdzie jest Mój Syn?» 

«Matko... ja... Matko, On jest... Matko...» 

«Jest skazany, wiem o tym. Pytam cię: gdzie jest w tej chwili.» 

«Uczyniłem wszystko, co możliwe, ażeby mnie zobaczył... Usiłowałem udać się 

do możnych, aby uzyskać łaskę, aby On... aby mniej cierpiał... aby nie zadali Mu 
wiele cierpienia...» 

«Nie kłam, Janie, nawet z litości dla Matki. Nie uda ci się to... to daremne. Ja 

wiem. Od wczorajszego wieczora towarzyszyłam Mu w Jego bólu. Ty tego nie 

widzisz, ale Moje ciało jest porozrywane przez biczowanie, na Moim czole 

znajdują się ciernie, czułam uderzenia... wszystko. Ale teraz... już nie widzę. 

Teraz nie wiem, gdzie jest Mój Syn skazany na krzyż!... na krzyż!... na krzyż!... 

O, Boże, daj Mi siły! On musi Mnie widzieć. Nie powinnam odczuwać [i 

ujawniać] Mojego bólu dopóki trwa Jego ból. Kiedy potem wszystko... się 

skończy, wtedy odbierz Mi życie, Mój Boże, jeśli chcesz. Teraz, nie. Przez wzgląd 

na Niego – nie... aby Mnie widział. Chodźmy, Janie. Gdzie jest Jezus?» 

«Wyszedł z domu Piłata. Ta wrzawa to tłum, który krzyczy wokół Niego, 

związanego, stojącego na schodach Pretorium, czekającego na krzyż lub 
idącego już na Golgotę.» 

«Uprzededź twą matkę, Janie, i inne niewiasty. I chodźmy. Weź ten kielich, ten 

chleb, te ręczniki... Połóż je tutaj. Będą dla nas pociechą... później... i 
chodźmy.» 

Jan zbiera z podłogi przedmioty i wychodzi zawołać niewiasty. Maryja, czekając 

na niego, przykłada do twarzy ręczniki, jakby chciała na nich znaleźć pieszczotę 

ręki Swego Syna. Całuje kielich i chleb i układa wszystko na półce. Zakłada 

welon, okrywając nim głowę i owijając go wokół szyi, i otula się płaszczem, 

który opada Jej nawet na oczy. Nie płacze, lecz drży. Wydaje się, że brak Jej 

powietrza, tak ciężko oddycha, z otwartymi ustami. Jan wchodzi z zapłakanymi 
niewiastami. 

«Zamilknijcie, córki! Pomóżcie Mi nie płakać! Chodźmy.» 

I wspiera się na Janie, który prowadzi Ją i podtrzymuje, jakby była niewidoma. 

 

Wizja na tym się kończy. Jest 12.30 (to znaczy 11.30 według czasu 

słonecznego). Potem, od godziny 13.00 do 16.00 (czasu słonecznego), byłam 
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przygnębiona, nie w półśnie, lecz w wyczerpaniu tak silnym, że nie potrafiłam 

ani mówić, ani się poruszać, ani otworzyć oczu. Mogłam jedynie cierpieć i nic nie 

wiedzieć, choć w moim cierpieniu stale rozmyślałam nad agonią Jezusa. 

Niespodziewanie, o godz. 16.00, ujrzałam, myśląc o Jego przybitych dłonih, jak 

umierał Jezus – tylko to: [samą] śmierć. Odwraca głowę w lewo, w prawo, w 

ostatnim skurczu. Wydaje ostatnie, głębsze westchnienie. Porusza ustami, w 

próbie wypowiedzenia słowa, ale – ponieważ nie potrafi tego uczynić, zamienia 

się ono w głęboki lament, przechodzący w jęk, który zostaje przerwany przez 

śmierć. I tak pozostaje: z przymkniętymi oczami i z uchylonymi ustami. Przez 

chwilę ma głowę jeszcze wyprostowaną, sztywną na szyi, jakby w 

wewnętrznym spazmatycznym skurczu. Następnie opada do przodu, na prawo. 
Nic więcej.  

Potem odzyskałam siły, lecz bardzo nikłe, aż do 19.00; a później – [wszystko] 

na nowo, w półśnie straszliwym, aż do północy. Nie miałam pociechy przez 

żadną wizję. Jestem sama jak Maryja przy grobie. Nie ma wizji, nie ma słów i 

bardzo cierpię. Aby się trochę pocieszyć, opisuję wygląd Jezusa, który wczoraj 
wieczorem znowu pokazał mi Swoje pożegnanie z Maryją przed Wieczerzą. 

Jezus był już na kolanach, u stóp Maryi, i trzymał Ją w objęciach, kładąc głowę 

na Jej kolanach. Czasem podnosił głowę, by spojrzeć na Matkę. Światło lampy o 

trzech ramionach, postawionej w rogu stołu, blisko krzesła Maryi, całkowicie 

oświetlało twarz mojego Jezusa. Matka, przeciwnie, pozostawała bardziej w 
cieniu, bo światło było za Nią. Jezus jednak był dobrze oświetlony.  

Zatracałam się w kontemplowaniu Jego twarzy, obserwując najdrobniejsze 

szczegóły. I powtarzam to jeszcze raz. Włosy przedzielone na środku głowy i 

spadające długimi puklami na ramiona. Błyszczące, delikatne, uczesane, koloru 

płomieniście jasnego, szczególnie na końcach mają odcień miedzi. Czoło 

wysokie, bardzo piękne, gładkie. Skronie lekko wklęsłe, na których lazurowe 

żyły kładą się lekkim cieniem w kolorze indygo, przezierającym spod bardzo 

białej skóry, specyficznie białej, jak u niektórych osób, które mają jasne rudawe 

włosy: mleczna biel lekko przechodząca w kolor kości słoniowej, lecz z 

odcieniem błękitnawym. Skóra bardzo delikatna wygląda jak płatek białej 

kamelii. Jest tak delikatna, że widać przez nią najdelikatniejszą żyłkę; a tak 

wrażliwa, że wszelkie przeżycie wyraża się na niej przez intensywną bladość lub 

żywą czerwień. Jezusa zawsze widziałam bladego, tylko lekko opalonego przez 
słońce z powodu Jego stałych wędrówek po Palestynie.  

Maryja jest jeszcze bledsza, bo żyła bardziej ukryta w domu. Jej biel jest 

bardziej różowa, Jezusa zaś – w odcieniu kości słoniowej z błękitnawymi 

odbiciami. Nos – długi i prosty, lekko zakrzywiony w górze, na wysokości oczu: 

bardzo piękny nos, delikatny i dobrze ukształtowany. Oczy – głębokie i bardzo 

piękne, koloru, który zawsze określałam jako bardzo ciemny szafir. Brwi i rzęsy 

– gęste, lecz nie przesadnie, długie, piękne, błyszczące, ciemnokasztanowe, ze 

złotymi błyskami na końcu każdego włoska. U Maryi są bardzo 

jasnokasztanowe, delikatniejsze i o wiele jaśniejsze, tak jasne, że niemal blond. 

Jezus ma usta kształtne, raczej małe, wyraziste, podobne do [ust] Matki. Wargi 

normalnej wielkości, niezbyt wąskie (...) ani niezbyt wydatne. Pośrodku są 

okrągłe i zaznaczają się pięknym kształtem. Ich kąciki niemal znikają, 

sprawiając, że usta wydają się mniejsze, niż są w rzeczywistości, i bardzo 

piękne. Zdrowa czerwień [warg] kontrastuje z regularnym uzębieniem, silnym, 

o zębach raczej smukłych i bardzo białych. Zęby Maryi są mniejsze, regularne i 
tak samo ułożone. 

Policzki ma szczupłe, lecz nie wychudzone. Owal bardzo wąski, podłużny, 

bardzo piękny, z kośćmi jarzmowymi niezbyt wydatnymi. Zarost gęsty na 

brodzie, dzielący się w dwóch punktach; pofalowany, otacza usta, nie 
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przykrywając ich, aż do niższej wargi i wznosi się, coraz krótszy, ku policzkom. 

Na wysokości ust broda staje się bardzo krótka, ograniczając się do nadawania 

cienia, przypominającego miedziany pył na bladości policzków. Tam gdzie jest 

gęsta, ma kolor ciemnej miedzi: blond rudawy przyciemniony. Wąsy też są 

niezbyt gęste i krótkie, tak że ledwo przysłaniają górną wargę, między nosem a 

ustami, i kończą się w kącikach ust. Uszy – małe, ładnie uformowane i nie 
odstające.  

Moja miłość stawała się głębsza i pełna współczucia dla cierpienia Jezusa, kiedy 

patrzyłam na Niego, tak pięknego wczorajszego wieczoru, i przypominałam 

sobie, jak zniekształconego widziałam Go, kiedy ukazywał mi się podczas 

Swojej Męki lub po niej. I kiedy widziałam Go pochylonego, z twarzą na piersi 

Maryi, jak dziecko potrzebujące pieszczot, zadawałam sobie raz jeszcze pytanie, 

jak to zrobili ludzie, by rzucić się na Niego, tak łagodnego i tak dobrego we 

wszystkich Swych działaniach, zdobywającego serca już samym Swym 

wyglądem. Widziałam Jego piękne dłonie, smukłe i blade, otaczające biodra 

Maryi, talię Maryi, ramiona Maryi, i mówiłam sobie: “Wkrótce zostaną przebite 
gwoździami!”, i cierpiałam. Nawet mniej baczni obserwatorzy widzą, że cierpię. 

Tak pragnęłam, aby ojciec przyszedł, bo wydawało mi się, że w przeciwnym 

razie moje serce pękłoby lub ustało, i wydaje mi się, że minął wiek, odkąd 

przyjęłam Jezusa. Na szczęście to już druga nad ranem, sobota, i zbliża się 

godzina Komunii św. Jestem jednak sama. Jezus milczy, Maryja milczy, Jan 

milczy. Miałam przynajmniej nadzieję na jego [słowa]. Nic. Całkowita cisza i 
całkowita ciemność. To naprawdę pustka. 

28. Z PRETORIUM NA KALWARIĘ 

Napisane 26 marca 1945. A, 11633-11665 

[por. Mk 15,20, J`9,17]  

Po Swoim skazaniu Jezus stoi, strzeżony przez żołnierzy, oczekując na krzyż nie 

dłużej niż pół godziny, być może jeszcze mniej. Potem Longin, obarczony 
kierowaniem egzekucją, wydaje rozkazy. 

Zanim jednak wyprowadzono Jezusa na zewnątrz, na drogę, aby dać Mu krzyż i 

wyruszyć w drogę, Longin spojrzał na Niego dwa lub trzy razy, z ciekawością 

już zabarwioną współczuciem. Spojrzał jak ktoś, dla kogo pewne rzeczy nie są 

nowością. Podszedł do Jezusa z żołnierzem, ofiarowując Mu pokrzepienie: 

kubek wina, jak sądzę, bo wlewa z prawdziwej wojskowej manierki płyn koloru 
jasnoróżowego.  

«To Ci dobrze zrobi. Musisz być spragniony i na dworze jest słońce, a droga 

daleka.» 

Jezus odpowiada: 

«Niech Bóg wynagrodzi cię za litość, ale nie pozbawiaj się tego.» 

«Przecież jestem zdrowy i silny... a Ty... nie odmawiam sobie... A chętnie to 

zrobię w tym wypadku, aby Cię pokrzepić... Jeden łyk... aby mi pokazać, że nie 
nienawidzisz pogan.» 

Jezus już nie odmawia i pije łyk płynu. Ma rozwiązane ręce, nie ma już trzciny 

ani chlamidy, więc może to Sam uczynić. Potem odsuwa [manierkę], choć napój 

zimny i dobry przyniósłby ulgę w gorączce, która już ujawnia się w 

zaczerwienieniach, rozpalających Jego blade policzki i w Jego wargach 
wysuszonych i spękanych.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#20b
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#16b
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«Weź. Weź. To woda i miód. Wzmacnia. Gasi pragnienie... Budzisz we mnie 

litość... tak... litość... To nie Ciebie należałoby zabić spośród Hebrajczyków... 

Cóż!... Ja Ciebie nie nienawidzę... i postaram się, żebyś nie cierpiał bardziej niż 
to konieczne.» 

Jezus jednak już nie pije... a rzeczywiście jest spragniony... To straszliwe 

pragnienie tych, którzy utracili krew i gorączkujących... Wie, że to nie jest napój 

odurzający i chętnie by się napił. Nie chce jednak mniej cierpieć. Wiem – tak jak 

pojmuję, że to, co mówię jest dzięki wewnętrznemu światłu – iż bardziej niż 
woda z miodem umacnia Jezusa litość Rzymianina. 

«Niech Bóg ci wynagrodzi błogosławieństwami za to wsparcie» – mówi. I 

potrafi jeszcze się uśmiechnąć... bolejącym uśmiechem Swych ust 

opuchniętych, zranionych. Porusza nimi z trudnością także dlatego, że pomiędzy 

nosem a prawą kością jarzmową jest silna opuchlizna – [spowodowana przez] 

mocne uderzenie drągiem, które otrzymał na wewnętrznym dziedzińcu, po 
biczowaniu.  

[por. Łk 23,32] Przybywa dwóch łotrów, z których każdy otoczony jest jedną 

dekurią żołnierzy. To godzina wymarszu. Longin wydaje ostatnie rozkazy. 

Centuria rozstawiona w dwóch szeregach, w odległości trzech metrów od siebie, 

wychodzi na plac, gdzie druga centuria utworzyła kwadrat dla odepchnięcia 

tłumu, aby nie przeszkadzał pochodowi. Na małym placu znajdują się już ludzie 

na koniach: dekuria kawalerii z młodym podoficerem, który dowodzi. Mają 

oznaki [rzymskie]. Jakiś żołnierz idący pieszo trzyma za uzdę śniadego konia 

centuriona. Longin wsiada na siodło i zajmuje swe miejsce na przedzie, w 
odległości dwóch metrów od jedenastu kawalerzystów. 

[por. J 19,17] Przynoszą krzyże: dla dwóch łotrów – krótsze; dla Jezusa – o 

wiele dłuższy. Szacuję, że część pionowa ma nie mniej niż cztery metry. Widzę, 
jak przynoszą już cały krzyż. 

Czytałam na ten temat... kiedy [jeszcze mogłam] czytać... przed wielu laty, że 

krzyż został uformowany na Golgocie i że podczas drogi skazańcy nieśli na 

ramionach dwie belki. To możliwe, lecz ja widzę krzyż prawdziwy, już 

wykonany, solidny, z ramionami doskonale połączonymi z główną belką i dobrze 

umocowanymi gwoździami i śrubami. Jeśli pomyśli się, że krzyż musiał 

wytrzymać wielki ciężar, jakim jest ciało dorosłego człowieka, i utrzymywać go 

nawet w czasie ostatnich konwulsji, także mocnych, rozumie się, że nie mógł on 
być montowany na szczycie wąskim i niewygodnym, jakim jest Kalwaria. 

[por. J 19,19-22; Mt 27,37; Mk 15,26; Łk 23,38] Przed podaniem Jezusowi 

krzyża zawieszają Mu na szyi tabliczkę z napisem: “Jezus Nazarejczyk, Król 

Żydów”. Sznur, na którym ona wisi, zaczepia się o koronę powodując, że 

porusza się i drapie miejsca, w których jeszcze nie ma zadraśnięć, i wbija się w 

nowe miejsca, zadając nowy ból i sprawiając, że znowu płynie krew. Ludzie 
śmieją się sadystyczną radością, znieważają, bluźnią. 

Teraz są gotowi i Longin daje rozkaz wymarszu: 

«Najpierw Nazarejczyk, za Nim – dwóch złoczyńców. Jedna dekuria wokół 

każdego, siedem innych – na skrzydłach, jako wzmocnienie. Jeśli któryś żołnierz 

zrani śmiertelnie skazańców, odpowie za to.» 

Jezus schodzi po trzech schodach, prowadzących z sieni na plac. Od razu widać, 

że jest ogromnie osłabiony. Chwieje się schodząc po trzech stopniach. [Ruchy] 

krępuje Mu krzyż spoczywający na ramieniu, całym poranionym; tabliczka, 

która porusza się z przodu, i jej sznur wrzynający się w szyję; kołysanie, w jakie 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#32
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#17
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#37
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#26
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#38
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wprawia ciało długa część krzyża, podskakującego na stopniach i na 

nierównościach podłoża. 

Żydzi śmieją się, widząc Go zataczającego się jak pijany. Krzyczą do żołnierzy: 

«Popchnijcie Go! Niech upadnie! W proch bluźniercę!» 

Lecz żołnierze robią jedynie to, co muszą. To znaczy rozkazują Skazanemu iść 

środkiem drogi. Longin spina konia ostrogami i pochód powoli rusza w drogę. 

Longin chciałby też przejść jak najszybciej, idąc na Golgotę trasą najkrótszą, bo 

nie jest pewny wytrzymałości Skazańca. Lecz te rozwścieczone męty – a nazwać 

ich tak to jeszcze dla nich zaszczyt – nie chcą tego. Ci, którzy byli najbardziej 

przebiegli, są już na przedzie, na skrzyżowaniu, tam, gdzie droga się rozwidla, 

idąc albo przy murach, albo ku miastu. Są wzburzeni, wrzeszczą, widząc, że 
Longin zamierza iść drogą przy murach. 

«Nie wolno ci! Nie wolno! To niezgodne z prawem! Prawo mówi, że skazańcy 

muszą być widziani w mieście, w którym zgrzeszyli!» 

Żydzi zamykający pochód pojmują, że tam na przedzie próbuje się ich pozbawić 

ich prawa, i dołączają swe krzyki do wrzasku kompanów. 

Dla zachowania spokoju Longin skręca w drogę wiodącą ku miastu i przemierza 

kawałek. Daje jednak znak dekurionowi, aby się do niego zbliżył (mówię 

“dekurion” tylko dlatego, że to żołnierz z jakimś stopniem, być może 

nazwalibyśmy go ordynansem) i mówi mu coś po cichu. Ten wraca do tyłu 

kłusem i po kolei przekazuje rozkaz dowódcy każdej dekurii. Następnie powraca 

do Longina, aby powiedzieć, że wykonał [polecenie]. W końcu wraca na swe 

miejsce, do szeregu za Longinem. 

Jezus posuwa się naprzód, zadyszany. Każda dziura w drodze jest pułapką dla 

Jego chwiejącej się stopy i udręką dla Jego poranionych ramion, dla Jego głowy 

ukoronowanej cierniem, na którą pada prostopadle słońce, nadmiernie 

rozpalone. Chowa się ono wprawdzie od czasu do czasu za zasłonę z ołowianych 

chmur, lecz nawet ukryte nie przestaje palić. Jezus jest przekrwiony ze 

zmęczenia, od gorączki i od upału. Myślę, że nawet światło i krzyki muszą Go 

dręczyć. On jednak nie może zakryć sobie uszu, aby nie słyszeć wulgarnych 

krzyków. Przymyka oczy, by nie widzieć drogi oślepiającej z powodu silnego 

słońca... Musi je jednak otwierać, bo potyka się o kamienie i o dziury. Za 

każdym razem, kiedy się potyka, odczuwa ból, bo gwałtownie porusza krzyżem, 

który uderza o koronę, przemieszcza się na poranionym ramieniu, poszerza rany 
i zwiększa cierpienie. 

Żydzi nie mogą Go już uderzać bezpośrednio, a mimo to leci jeszcze jakiś 

kamień i dosięga uderzenie kijem. Kamienie – szczególnie na małych placach 

wypełnionych tłumem; uderzenia natomiast – na zakrętach, na małych 

uliczkach. Na nich Jezus pnie się w górę, pokonuje schody, czasem jeden, 

czasem trzy, czasem więcej, z powodu stałych różnic poziomów miasta. Tam 

pochód z konieczności zwalnia i zawsze jest kilku chętnych, którzy odważnie 

stawiają czoła rzymskim włóczniom, aby zadać nowe uderzenie Jezusowi 

udręczonemu już ponad miarę. 

Żołnierze osłaniają Go, jak mogą, ale nawet broniąc Go, uderzają Go, bo długie 

drzewce włóczni, którymi wywijają w tak niewielkiej przestrzeni, potrącają 

Jezusa i [sprawiają, że się] potyka. Lecz doszedłszy do pewnego punktu, 

żołnierze wykonują bezbłędny manewr i – pomimo krzyków oraz gróźb – 

pochód skręca nagle drogą prowadzącą bezpośrednio ku murom, co bardzo 

skraca wędrówkę do miejsca kaźni. 
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Jezus coraz bardziej dyszy. Pot płynie po Jego twarzy a także – krew, 

wypływająca z ran spowodowanych przez koronę cierniową. Kurz przykleja się 

do Jego wilgotnej twarzy i znaczy ją dziwnymi plamami, gdyż jest teraz i wiatr. 

Jego podmuchy są nagłe, po dłuższych przerwach. Wtedy opada pył, który z 

powodu tłumu wzbił się tumanami, wciskając brud do oczu i gardła. 

Przy Bramie Sędziowskiej znajduje się już wielu stłoczonych [ciekawskich]. Ci 

przewidujący już o wczesnej porze zajęli dobre miejsca, by widzieć. Przed 

dojściem tam Jezus już by się przewrócił. Jedynie szybkie działanie żołnierza, 

na którego niemalże upadł, przeszkodziło Jezusowi znaleźć się na ziemi. 
Motłoch śmieje się i krzyczy: 

«Zostawcie Go! Wszystkim mówił: “Powstańcie!”. Niech teraz sam się 

podniesie...» 

Za bramą znajduje się strumyk i mały most. To nowe utrudnienie dla Jezusa, 

który musi przejść po rozszczepionych deskach, powodujących silne 

podskakiwanie długiej belki krzyża. I nowe źródło pocisków żydowskich... 

Kamienie potoku lecą i uderzają biednego Męczennika... 

Zaczęła się wspinaczka na Kalwarię. Droga z rozrzuconych kamieni jest 
odsłonięta, bez jakiegokolwiek cienia.a. Prowadzi bezpośrednio do szczytu.  

Kiedy jeszcze mogłam czytać, wyczytałam, że Kalwaria miała tylko kilka metrów 

wysokości. Możliwe. Z pewnością nie jest to góra. Jest to jednak wzgórze nie 

niższe niż w Lungarni góra Krzyży – tam gdzie znajduje się Bazylika S. Miniato 

we Florencji. Powie się: “O! To nic takiego!” Tak, to nic takiego dla kogoś, kto 

jest zdrowy i silny. Wystarczy jednak mieć słabe serce, aby odczuć, czy to jest 

mało czy dużo!... Wiem, że po chorobie serca – a była to niewielka słabość – nie 

mogłam wejść na to wzniesienie bez wielkiego cierpienia i musiałam się 

zatrzymywać co chwila, a przecież nie miałam na ramionach tego brzemienia. A 

sądzę, że Jezus miał serce bardzo chore, zwłaszcza po ubiczowaniu i poceniu się 

krwią... i rozmyślam tylko nad tymi dwoma sprawami. 

Jezus odczuwa więc dotkliwy ból idąc w górę, a ponadto z powodu ciężaru 

krzyża, który – tak długi – musi być też bardzo ciężki. Natyka się na wysunięty 

kamień. Wyczerpany podnosi stopę niewystarczająco wysoko i upada. 

Przewraca się na prawe kolano, choć udaje Mu się podeprzeć przy pomocy lewej 
ręki. Tłum wydaje radosne okrzyki...  

Jezus wstaje. Idzie naprzód, coraz bardziej pochylony i zadyszany, przekrwiony, 

palony gorączką... 

Kołysząca ę przed Nim tabliczka zasłania Mu widok. Jego długa szata, teraz – 

gdy idzie pochylony – dotyka ziemi z przodu, przeszkadzając Mu w marszu. 

Jezus więc potyka się znowu i upada na dwa kolana, kalecząc się ponownie tam, 

gdzie jest już zraniony. Krzyż zaś, wysuwając Mu się z rąk, upada i uderza Go 

silnie w plecy. Zmusza Go to do pochylenia się. Jezus podnosi go i na nowo 

mozolnie wkłada na ramiona. Gdy to robi, widać wyraźnie na Jego prawym 

ramieniu ranę zadaną ocieraniem przez krzyż, który otwarł też liczne rany 

spowodowane biczowaniem. [Krzyż] zrobił z nich jedną [wielką ranę]. Sączy się 

z niej woda i krew, tak że tunika jest cała poplamiona w tym miejscu. Ludzie 
nawet klaszczą. Są szczęśliwi widząc Jego tragiczne upadki... 

Longin przynagla i żołnierze – lekkimi pchnięciami sztyletami – zmuszają 

biednego Jezusa do postępowania naprzód. Podejmują marsz, coraz 

powolniejszy mimo wszystkich wysiłków. Jezus tak się zatacza w Swym marszu, 

iż wydaje się zupełnie pijany. Uderza to o jeden, to o drugi szpaler żołnierzy, 
zajmujących całą drogę. Ludzie zauważają to i krzyczą: 
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«Jego nauka uderzyła Mu do głowy! Zobaczcie, zobaczcie, jak się chwieje!» 

Inni zaś – ci, którzy nie są zwykłym ludem, lecz kapłanami i uczonymi w Piśmie 

– śmieją się szyderczo: 

«Nie! To uczty w domu Łazarza jeszcze Mu uderzają do głowy. Dobre były? 

Teraz jedz nasz pokarm...» 

I [słychać] inne, podobne zdania. 

Longin, który odwraca się od czasu do czasu, lituje się i nakazuje kilkuminutowy 

postój. Pospólstwo tak go znieważa, że centurion rozkazuje oddziałom 

atakować. Tłum ustępuje na widok włóczni błyszczących i groźnych, odsuwa się 
z krzykiem i schodzi tu i tam z góry. 

Widzę, jak wychodzi zza ruin – być może są to jakieś zawalone murki – mała 

grupa pasterzy. Zrozpaczeni, wstrząśnięci, zakurzeni, obdarci. Przywołują do 

siebie Nauczyciela siłą swych spojrzeń. Jezus odwraca głowę. Widzi ich... Utkwił 

w nich wzrok, jakby to były oblicza aniołów. Wydaje się, że gasi pragnienie i 
wzmacnia się tymi łzami. Uśmiecha się...  

Ponownie pada rozkaz wymarszu. Jezus przechodzi tuż obok pasterzy i słyszy 

ich udręczony płacz. Odwraca z trudem głowę pod brzemieniem krzyża i znowu 
się uśmiecha.. 

Jego pociechy: dziesięć twarzy, postój w palącym słońcu... A potem zaraz ból 

trzeciego całkowitego upadku. Tym razem to nie jest potknięcie: Jezus 

przewraca się z powodu nagłej utraty sił, z powodu omdlenia. Upada, uderzając 

twarzą o porozrzucane kamienie. Pozostaje w pyle, pod krzyżem, który na Niego 

się przewrócił. Żołnierze usiłują Go podnieść, lecz On wydaje się martwy. Idą 

donieść o tym centurionowi. W czasie gdy idą i wracają, Jezus odzyskuje 

przytomność. Powoli z pomocą dwóch żołnierzy – z których jeden podnosi 

krzyż, a drugi pomaga Skazanemu wstać – podnosi się i staje na nogach. Jest 
naprawdę wyczerpany. 

«Zróbcie tak, żeby umarł dopiero na krzyżu!» – krzyczy tłum. 

«Jeśli wcześniej doprowadzicie do Jego śmierci, odpowiecie przed 

Prokonsulem, pamiętajcie! Winny musi żywy dojść na miejsce stracenia» – 

mówią żołnierzom najważniejsi z uczonych w Piśmie. 

Ci przeszywają ich okrutnymi spojrzeniami, lecz z powodu karności nie 

odzywają się. Longin odczuwa tę samą obawę, co żydzi, że Chrystus umrze w 

drodze, i nie chce mieć kłopotów. Nie ma potrzeby przypominania mu o tym. 

Wie, jakie jest jego zadanie jako dowodzącego egzekucją, i dopilnuje tego. 

Podejmuje odpowiednie kroki. Wprowadza w błąd żydów, którzy ze wszystkich 

stron góry weszli na drogę i pobiegli nią do przodu. Zlani potem, wdrapując się 

– ażeby przejść poprzez rzadkie i cierniste krzewy góry, wysuszonej i spalonej – 

wpadają na zwaliska, które ją tarasują, jakby to było miejsce wyrzucania śmieci 

z Jerozolimy. Nie troszczą się o nic więcej jak tylko o to, żeby nie przeoczyć 

żadnego dyszenia Męczennika, któremu zabrakło tchu, żadnego z Jego 

bolesnych spojrzeń, żadnej, nawet bezwiednej oznaki cierpienia. Nie lękają się 

o nic innego jak tylko o to, że nie zajmą dobrego miejsca. Longin daje rozkaz, 

żeby udać się dalej drogą najdłuższą, która wznosi się spiralnie na szczyt, i 
dlatego marsz jest dłuższy.  

Wydaje się ona ścieżką, która z powodu częstego chodzenia po niej 

przekształciła się w drogę dosyć wygodną. Skrzyżowanie z drugą drogą odbywa 

się gdzieś w połowie góry. Widzę, że wyżej droga bezpośrednia przecina się 
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cztery razy z tą, o wiele mniej stromą, która za to jest o wiele dłuższa. Na tej 

drodze również są ludzie. Idą nią w górę, lecz nie uczestniczą w okrutnej 

wrzawie opętańców, idących za Jezusem po to, ażeby cieszyć się z Jego udręk. 

Są to w większości niewiasty we łzach i z zasłonami na twarzach oraz kilka 

małych grup mężczyzn. Są naprawdę bardzo małe. Znajdują się o wiele bardziej 

w przedzie niż niewiasty. Tracę ich z oczu, gdy droga okrąża górę. Tutaj 

Kalwaria ma rodzaj wybrzuszenia z jednej strony, a z drugiej jakby się osuwała. 
Mężczyźni znikają za kamienistym miejscem i już ich nie widzę. 

Usiłuję dla oddania wyglądu tej góry narysować jej kształt. Potrzebowałabym 

jednak większej kartki, bo na tej mam zbyt mało miejsca. 

Ludzie, którzy szli za Jezusem, wyją wściekle. Piękniejszy był dla nich widok 

Jego upadków. Rozdzielają się [na grupy], nieprzyzwoicie złorzecząc 

Skazańcowi i tym, którzy Go prowadzą. Jedni udają się w pogoń za karnym 

pochodem, a inni – niemalże biegiem wspinają się drogą szybką, aby 
powetować sobie zawód zajęciem doskonałego miejsca na szczycie. 

[por. Łk 23,27-31] Niewiasty, które idą płacząc, odwracają się słysząc krzyki. 

Widzą, że pochód skręca w ich stronę. Zatrzymują się więc. Przywierają do 

stoku w obawie, że gwałtowni żydzi strącą je w dół. Jeszcze mocniej opuszczają 

zasłony na twarze. Jest też jedna, całkowicie zakryta jak muzułmanka. Ma 

odsłonięte tylko bardzo czarne oczy. Ich szaty są bogate i mają do swej obrony 

starszego człowieka potężnej budowy, owiniętego płaszczem tak, że nie 

rozpoznaję jego twarzy. Widzę jedynie długą brodę, raczej siwą, wysuwającą 

się spod ciemnego płaszcza. 

Kiedy Jezus podchodzi do nich, szlochają głośniej i pochylają się w głębokich 

ukłonach. Potem idą stanowczym krokiem naprzód. Żołnierze mają zamiar 

odepchnąć je włóczniami, lecz ta, która jest okryta jak muzułmanka, odchyla na 

chwilę zasłonę przed dowodzącym. Przybył on na koniu, żeby zobaczyć nową 
przeszkodę, lecz daje rozkaz, aby ją przepuścić.  

Nie mogę ujrzeć ani jej twarzy, ani jej szaty, bo odkryła zasłonę z szybkością 

błyskawicy, a jej szata jest całkowicie ukryta pod płaszczem, opadającym aż do 

ziemi, ciężkim, zupełnie zamkniętym całym rzędem zapinek. Widzę jedynie jej 

dłoń, którą na chwilę wysunęła spod niego, by odchylić zasłonę. Dłoń ma białą i 

piękną, oczy – bardzo ciemne. Tyle tylko widać. Musi to być z pewnością ważna 
dama i wpływowa, bo adiutant Longina natychmiast ulega. 

Niewiasty podchodzą z płaczem do Jezusa. Upadają na kolana u Jego stóp, On 

zaś zatrzymuje się, zdyszany... a jednak potrafi się jeszcze uśmiechnąć do tych 

współczujących niewiast i do męża, który je eskortuje i odkrywa oblicze, by się 

ukazać. To Jonatan. Jego jednak straż nie przepuszcza. Tylko niewiasty. Jedna z 

nich to Joanna, małżonka Chuzy. Jest bardziej wyniszczona niż wtedy, gdy była 

umierająca. Czerwone ma tylko ślady łez, a całe śnieżnobiałe oblicze z jej 

łagodnymi czarnymi oczyma, tak teraz błyszczącymi, stało się ciemnofioletowe 

jak niektóre kwiaty. Ma w dłoniach srebrną amforę i ofiarowuje ją Jezusowi, 

lecz On odmawia. Zresztą Jego zadyszka jest tak wielka, że nie mógłby nawet 

pić. Lewą ręką ociera pot i krew. Spływa Mu ona do oczu, sączy się po 

czerwonych policzkach i szyi, z żył nabrzmiałych przez dyszące bicie serca, 
moczy całą Jego szatę na piersi. 

Inna niewiasta – która ma obok siebie młodą służącą ze skrzyneczką w rękach – 

otwiera ją i wyciąga z niej bardzo biały, czworokątny ręcznik i ofiarowuje go 

Odkupicielowi. Jezus przyjmuje go. Ponieważ jednak nie może Swą jedyną 

wolną ręką otrzeć się sam, niewiasta, pełna litości, pomaga Mu. Uważając, żeby 

nie poruszyć Jego korony, przykłada tkaninę do twarzy. Jezus przyciska świeże 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#27
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płótno do biednej twarzy i trzyma je, jakby znajdował w tym wielkie 

pokrzepienie. Potem oddaje tkaninę i mówi: 

«Dziękuję, Joanno... dziękuję, Niko... Saro... Marcelo... Elizo... Lidio... Anno... 

Walerio... i tobie... Lecz... nie płaczcie... nade Mną... córki... Jerozolimy... lecz 

nad grzechami... waszymi i... waszego miasta... Błogosław... Joanno... że nie 

masz... już dzieci... Widzisz... to zmiłowanie Boga... nie... nie mieć teraz dzieci... 

bo... one cierpią... przez to. A ty też... Elizo... lepiej... tak... niż [żeby były] 

pomiędzy bogobójcami... A wy... matki... płaczcie nad... waszymi synami, bo... 

ta godzina nie przejdzie... bez kary... I to jakiej kary, skoro tak postępują z 

Niewinnym... Będziecie wtedy płakać... że poczęłyście... karmiłyście i... że 

miałyście jeszcze... dzieci... Matki... w tym momencie... zapłaczą, bo... 

zaprawdę, mówię wam... szczęśliwy będzie... kto wtedy... pierwszy... upadnie... 

pod ruinami. Błogosławię was... Idźcie... do domu... módlcie się... za Mnie. 
Żegnaj, Jonatanie... zabierz je stąd...» 

I Jezus rusza w dalszą drogę, pośród przenikliwego płaczu niewiast i 

przekleństw żydów. 

Jest znowu zlany potem. Żołnierze także są spoceni i dwóch innych skazańców, 

bo słońce tego burzowego dnia pali jak płomień, a rozpalone zbocze góry 

dołącza się do żaru słońca. Jakie musiało być działanie słońca na wełniane 

ubranie Jezusa, dotykające ran ubiczowania, można sobie łatwo wyobrazić i 

przerazić się... On jednak nie wypowiada ani jednej skargi. Jedynie – choć droga 

jest o wiele wolniejsza i nie ma na niej rozrzuconych kamieni, tak 

niebezpiecznych dla Jego wlokących się stóp – Jezus coraz bardziej się zatacza. 

Potrąca to jeden, to drugi rząd żołnierzy i pochyla się coraz bardziej ku ziemi. 

Wymyślają więc – żeby usunąć tę niedogodność – obwiązanie Go w pasie 

sznurem, którego dwa końce trzymają tak, jakby to były lejce. Tak, to Go 

podtrzymuje, ale nie odbiera Mu Jego brzemienia. Przeciwnie, sznur – 

zahaczając o krzyż – stale przesuwa go na ramieniu i sprawia, że uderza w 

koronę, która już uczyniła na czole Jezusa krwawiący tatuaż. W dodatku sznur 

ociera w pasie, gdzie znajduje się tak wiele zranień, i z pewnością muszą się 

one otwierać na nowo. Także biała tunika nabiera w pasie koloru różowego. 
Chcąc pomóc, zadają Mu jeszcze większe cierpienie. 

Droga prowadzi dalej, okrążając górę, Dochodzi do ścieżki stromej. Maryja z 

Janem znajduje się w miejscu, które zaznaczyłam na rysunku. Jan 

przyprowadził Ją w to zacienione miejsce chyba po to, aby trochę odpoczęła. To 

miejsce najbardziej strome na całej górze. Tu jest tylko ta droga. Zbocze opada 

stromo w dół, a w górę stromo się wznosi. Z tego powodu okrutnicy nią gardzą. 

Jest tutaj cień, bo to – jak się wydaje – strona północna. Maryja, oparta o stok, 

jest z dala od słońca. Stoi, opierając się o ziemię – [jeszcze] na nogach, lecz już 

wyczerpana. Jest w Swej ciemnoniebieskiej szacie, niemal czarnej. Ciężko 
oddycha, jest blada jakby była martwa.  

Jan patrzy na Nią z pełną rozpaczy litością. On także utracił wszelki ślad koloru. 

Jest ziemisty, ze zmęczonymi i mocno rozwartymi oczyma. Nieuczesany, 

policzki zapadnięte, jakby był chory. Inne niewiasty: Maria i Marta, siostry 

Łazarza, Maria Alfeuszowa i Maria, małżonka Zebedeusza, Zuzanna z Kany, pani 

domu [wieczernika] i jeszcze inne, których nie znam, stoją na środku drogi i 

patrzą, czy Pan nadchodzi. Zobaczywszy zbliżającego się Longina, biegną z tą 

wiadomością do Maryi. Maryja, podtrzymywana za łokieć przez Jana, odrywa 

się, dostojna w Swym bólu, od zbocza góry i pewnym krokiem wchodzi na 

środek drogi. Usuwa się dopiero po przybyciu Longina, który z wysokości konia 

patrzy na tę bladą niewiastę i tego, który Jej towarzyszy: jasnowłosego, 

bladego o łagodnych niebieskich oczach, jak Ona. Longin potrząsa głową, 

mijając Ją w grupie jedenastu jeźdźców.  



 207 

Maryja próbuje jeszcze przejść pomiędzy idącymi pieszo żołnierzami. Ci jednak 

– ponieważ jest im gorąco i śpieszą się – chcą Ją odepchnąć włóczniami, tym 

bardziej że z kamienistej drogi lecą kamienie w proteście dla tak wielkiej litości. 

To znowu żydzi rzucają je, dorzucając przekleństwa z powodu zatrzymania się z 

litościwymi niewiastami. Mówią: 

«Szybko! Jutro jest Pascha. Trzeba wszystko skończyć przed wieczorem! 

Wspólnicy! Lekceważycie nasze Prawo! Ciemięzcy! Śmierć najeźdźcom i ich 

Chrystusowi! Kochają Go! Patrzcie, jak Go kochają! Weźcie Go więc sobie! 

Weźcie Go do waszego przeklętego miasta! Odstępujemy wam Go! Nie chcemy 
Go! Padlina – bydlętom! Trąd – trędowatym!» 

Znużony Longin spina wierzchowca, a za nim podąża innych dziesięciu żołnierzy 

na koniach, ruszając na ujadającego i znieważającego go człowieka. Ten jednak 
po raz drugi ucieka.  

[por. Mt 27,32; Mk 15,21; Łk 23,26] W tym momencie Longin zauważa stojący 

wóz. Z pewnością podjechał tam z ogrodów znajdujących się u stóp góry i czeka 

ze swoim załadunkiem jarzyn, aż tłum przejdzie, aby dotrzeć do miasta. Sądzę, 

że również nieco ciekawości Cyrenejczyka i jego synów spowodowało, że doszli 

aż tutaj, bo wcale nie musieli tego robić. Dwaj synowie leżą na stosie jarzyn, 

patrzą i śmieją się z uciekających żydów. Mężczyzna zaś – mąż o potężnej 

budowie, mający jakieś czterdzieści, pięćdziesiąt lat – stoi przy ośle, który ze 
strachu chce się cofnąć. Patrzy uważnie na pochód.  

Longin przygląda mu się. Sądzi, że może mu się przydać i nakazuje mu: 

«Człowieku, podejdź tutaj.» 

Cyrenejczyk udaje, że nie słyszy, lecz z Longinem nie ma żartów. Powtarza 

rozkaz takim głosem, że mąż rzuca lejce synom i podchodzi do centuriona. 

«Widzisz tego człowieka?» – pyta go. Mówiąc to, odwraca się, aby pokazać 

Jezusa, i widzi, że Maryja błaga żołnierzy, aby pozwolili Jej przejść. Zdjęty 
litością woła: 

«Pozwólcie przejść tej Niewieście!» 

Potem dalej rozmawia z Cyrenejczykiem: 

«On już dalej nie może iść z takim brzemieniem. Jesteś silny. Weź jego krzyż i 

zanieś go na miejsce, na sam szczyt.» 

«Nie mogę... Mam osła... jest uparty... chłopcy nie potrafią go utrzymać.» 

Ale Longin mówi: 

«Ruszaj, jeśli nie chcesz stracić osła i zarobić dwudziestu razów za karę.» 

Cyrenejczyk już się nie ośmiela reagować. Woła do chłopców: 

«Idźcie szybko do domu i powiedzcie, że zaraz przyjdę!» 

Potem idzie w stronę Jezusa. Dochodzi do Niego akurat w chwili, gdy odwraca 

się On do Swojej Matki. Jezus dopiero teraz zauważył, że Maryja idzie w Jego 

kierunku. Szedł bowiem tak pochylony i z oczami niemal zamkniętymi, jakby był 

ślepy. Woła: 

«Mamo!» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#32
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#26
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To pierwsze słowo, odkąd jest dręczony, wyrażające Jego cierpienie. W tym 

bowiem słowie jest wyznanie wszystkiego: całej Jego straszliwej udręki ducha, 

psychiki i ciała. To przejmujący i rozdzierający krzyk dziecka, które umiera 

osamotnione, otoczone dręczycielami, pośród najgorszych tortur... i które boi 

się już nawet Swego własnego oddechu. To skarga dziecka, majaczącego, 

wstrząsanego przez wizje koszmarów... I chce mamy, mamy... bo już sam Jej 

pocałunek koi żar gorączki, Jej głos przegania zjawy, a Jej uścisk czyni śmierć 
mniej przerażającą... 

Maryja unosi rękę do serca, jakby zadano Jej cios sztyletem. Lekko się chwieje, 

lecz opanowuje się. Przyspiesza kroku i idzie z ramionami wyciągniętymi do 

Swego umęczonego Syna, wołając: 

«Synu!» 

A mówi to w taki sposób, że kto nie ma serca hieny, ten czuje, jak mu się ono 

kraje, pod wpływem takiego bólu. 

Widzę, że nawet pośród Rzymian jest pełne litości poruszenie... A przecież są to 

wojskowi, przyzwyczajeni do mordów, naznaczeni bliznami... Lecz słowa: 

“Mamo!” i “Synu!”, brzmią zawsze tak samo dla wszystkich, którzy – powtarzam 

– nie są gorsi od hien. Wszędzie są wypowiadane i rozumiane, wszędzie 

wywołują przypływ litości... 

Cyrenejczyk odczuwa tę litość... Widzi, że Maryja nie może pocałować Syna z 

powodu krzyża i że po wyciągnięciu ramion opuściła je, przekonana, że nie 

może tego uczynić. Patrzy tylko na Jezusa, próbuje się uśmiechnąć Swym 

męczeńskim uśmiechem, aby Go pocieszyć, podczas gdy Jej drżące wargi piją 

Jego łzy. On zaś, przekręcając głowę pod jarzmem krzyża, też usiłuje się do Niej 

uśmiechnąć i posłać pocałunek Swymi biednymi wargami, zranionymi i 

popękanymi od ciosów i gorączki. Cyrenejczyk, widząc to, spieszy się, aby wziąć 
krzyż. Robi to z delikatnością ojca, aby nie potrącić korony i nie ocierać ran.  

Maryja jednak nie może pocałować Swego Syna... Nawet najlżejsze dotknięcie 

byłoby męką dla porozrywanej skóry, dlatego powstrzymuje się od tego. Poza 

tym... najświętsze uczucia mają głęboką wstydliwość i pragną szacunku lub 

przynajmniej współczucia. Tutaj zaś jest ciekawość, a przede wszystkim – 

pogarda. Całują się tylko ich dwie udręczone dusze. Orszak ponownie rusza w 

drogę pod naporem napływającego tłumu wściekłych ludzi. Napierają oni i 

rozdzielają Ich. Odpychają Matkę w stronę zbocza góry, wystawiając Ją na 

pośmiewisko całego ludu... Teraz za Jezusem podąża Cyrenejczyk z krzyżem. 

Jezusowi, uwolnionemu od tego brzemienia, idzie się łatwiej. Bardzo głośno 

oddycha, często podnosi rękę do serca, jakby odczuwał wielki ból, ranę w 

okolicy mostkowo-sercowej. Teraz nie ma już związanych rąk, dlatego może 

odgarnąć za uszy włosy, które spadały z przodu, całkiem posklejane od krwi i 

potu. Robi to, aby odczuć powietrze na Swym posiniałym obliczu. Rozluźnia 

sznur na szyi, który sprawia Mu ból przy oddychaniu... Lecz Jego marsz jest już 
łatwiejszy. 

Maryja usunęła się z niewiastami. Potem idzie z tyłu pochodu, kiedy już 

przeszedł, a następnie, skrótem, kieruje się na szczyt wzniesienia, unikając 

obelg krwiożerczego motłochu. Teraz gdy Jezus jest swobodny, ostatni łuk góry 

pokonują już dość szybko i są blisko wierzchołka całkowicie przepełnionego 

wykrzykującymi ludźmi. 

Longin zatrzymuje się i rozkazuje, aby wszyscy, bez litości, zostali usunięci 

niżej po to, żeby szczyt, miejsce egzekucji, był wolny. Połowa centurii wykonuje 

bezlitośnie rozkaz, wbiegając na małą przestrzeń i spychając wszystkich, którzy 

się na niej znajdują, posługując się w tym celu sztyletami i włóczniami. Pod 



 209 

gradem uderzeń płazem i ciosów żydzi uciekają z wierzchołka. Chcieliby 

wszyscy znaleźć miejsce na wyrównanym terenie, który znajduje się poniżej. 

Jednak ci, którzy już tam są, nie ustępują i wśród ludzi dochodzi do okrutnych 
bójek. Wszyscy wydają się szaleni. 

Jak to powiedziałam w zeszłym roku, szczyt Kalwarii ma kształt nieregularnego 

trapezu, lekko wzniesionego jednym bokiem. Od niego góra stromo opada aż do 

połowy swojej wysokości. Na tym małym miejscu są już gotowe trzy głębokie 

dziury wyłożone cegłami lub łupkami. Specjalnie je wykonano. Blisko nich są 

kamienie i ziemia, gotowe dla zamocowania krzyży. Inne dziury natomiast są 

zasypane kamieniami. Domyślam się, że opróżniają je w zależności od tego, ile 

ich potrzeba.  

Na trapezoidalnym wierzchołku – od strony, gdzie góra nie opada [bardzo 

stromo] – jest coś w rodzaju platformy, formującej na łagodnym wzniesieniu 

drugi mały plac. Z niego wychodzą dwie szerokie ścieżki, które okrążają szczyt, 

tak że jest on odizolowany i wzniesiony [ponad nie] o co najmniej dwa metry ze 
wszystkich stron. 

Żołnierze, którzy zepchnęli tłum ze szczytu, kładą kres bójkom zdecydowanymi 

uderzeniami włóczni i torują przejście, aby orszak mógł bez przeszkód przejść 

pozostały ostatni odcinek drogi. Pozostają tam, tworząc zaporę. Tymczasem 

trzej skazańcy – otoczeni żołnierzami na koniach i chronieni z tyłu przez drugą 

połowę centurii – dochodzą do punktu, w którym muszą się zatrzymać: do stóp 
naturalnej płaszczyzny, podwyższonej, która formuje wierzchołek Golgoty. 

Kiedy to się dzieje, zauważam Maryję i – nieco w tyle – Joannę, małżonkę 

Chuzy, z czterema damami, które widziałam wcześniej. Inne wycofały się. 

Musiały to zrobić same, bo Jonatan jest tam, za swoją panią. Nie ma już tej, 

którą my nazywamy Weroniką – a do której Jezus mówił: “Niko”. Nie ma też jej 

służącej ani tej całkowicie zakrytej damy, której żołnierze byli posłuszni. Widzę 

Joannę, starszą kobietę, którą nazywają Elizą, Annę i dwie inne jeszcze, których 

nie potrafię zidentyfikować. Za tymi niewiastami i Mariami widzę Józefa i 

Szymona, synów Alfeusza, oraz Alfeusza, syna Sary, z grupą pasterzy. Walczyli 

z tymi, którzy chcieli ich odepchnąć, znieważając ich. Jednak siła tych mężczyzn 

– powiększona przez miłość i ból – okazała się tak gwałtowna, że zwyciężyli, 

tworząc wolne półkole. Tchórzliwi żydzi potrafili tylko wznosić pod ich adresem 

okrzyki [domagające się] śmierci i wyciągać pięści. Ale nic więcej, bo kije 

pasterzy mają sęki i są ciężkie... i nie brak siły i celów [uderzeń] tym dzielnym 

[ludziom]. I nie mylę się tak ich określając. Trzeba bowiem prawdziwej odwagi, 

żeby pozostać – przeciw wszystkim tym wrogim ludziom – w grupie tak 

nielicznej, rozpoznanej jako Galilejczycy lub wierni Galilejczykowi. To jedyne 
miejsce z całej Kalwarii, na którym nie bluźni się Chrystusowi! 

Góra o trzech zboczach, które łagodnie zstępują ku dolinie, jest jednym wielkim 

ludzkim mrowiskiem. Ziemi, żółtawej i ogołoconej, już nie widać. Pod słońcem, 

które się pojawia i znika, wydaje się ona ukwieconą łąką z różnokolorowymi 

koronami kwiatów, tak są stłoczone nakrycia głowy i płaszcze noszących je 

sadystów. Za strumieniem, na drodze, inne skupisko, poza murami – jeszcze 

inne. Na najbliższych tarasach – kolejne. Reszta miasta – naga... pusta... 

milcząca. Wszystko jest tutaj: cała miłość i cała nienawiść; całe Milczenie, które 
kocha i przebacza; cała Wrzawa, która nienawidzi i złorzeczy. 

Podczas gdy mężczyźni wyznaczeni do egzekucji przygotowują narzędzia i 

kończą opróżnianie dziur [w ziemi], żydzi – którzy schronili się w kącie, 

naprzeciw kilku Marii – ubliżają skazańcom czekającym w swoim kwadracie. 
Znieważają nawet Matkę:  
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«Śmierć Galilejczykom! Śmierć! Galilejczycy! Galilejczycy! Przeklęci! Śmierć 

galilejskiemu bluźniercy! Przybijcie do krzyża też łono, które Go nosiło! Precz 

stąd żmije, które rodzą demony! Na śmierć! Oczyśćcie Izrael z niewiast, które 
się łączą z kozłami!...» 

Longin, który zsiadł z konia, odwraca się i widzi Matkę... Rozkazuje uciszyć tę 

wrzawę. Połowa centurii, która była za skazanymi, naciera na motłoch i 

całkowicie oczyszcza drugą część placu. Żydzi umykają z góry, depcząc się 

nawzajem. Jedenastu jeźdźców schodzi z koni. Jeden z żołnierzy bierze 

wszystkie konie – oprócz tego, który należy do centuriona. Prowadzi je do 
cienia, za zbocze, które oznaczyłam [na rysunku] jako B. 

Centurion kieruje się ku szczytowi. Joanna, małżonka Chuzy, zatrzymuje go. 

Podaje mu amforę i sakiewkę, a potem odchodzi z płaczem w tę stronę, gdzie 
znajdują się inni. 

Tam, w górze, wszystko jest przygotowane. Wchodzą skazańcy. Jezus 

przechodzi jeszcze raz blisko Matki, która wydaje jęk. [Zaraz jednak] usiłuje go 

stłumić, podnosząc płaszcz do ust. Żydzi, widząc to, drwią z Niej. 

Jan, łagodny Jan, który obejmuje ramieniem Maryję, aby Ją podtrzymać, 

odwraca się z groźnym spojrzeniem. Jego oczy wręcz fosforyzują. Gdyby nie 

musiał chronić niewiast, sądzę, że rzuciłby się któremuś z tych nikczemników 

do gardła. Zaledwie skazani weszli na nieszczęsną płaszczyznę, a już otaczają 
ich żołnierze z trzech stron. Pozostaje wolna tylko strona najwyższa. 

Centurion daje Cyrenejczykowi polecenie oddalenia się. Ten odchodzi teraz 

niechętnie, nie z powodu sadyzmu, lecz z miłości. Staje przy Galilejczykach, 

dzieląc z nimi zniewagi, którymi tłum zasypuje niewielką liczbę wiernych 

Chrystusowi. 

Dwóch łotrów, bluźniąc, rzuca na ziemię krzyże. Jezus milczy. Bolesna droga 

zakończyła się. 

29. UKRZYŻOWANIE 

Napisane 27 marca 1945. A, 11666-11727 

[por. Mt 27,33-34; Mk 15,22-23] Czterech muskularnych mężczyzn, którzy 

wyglądają mi na żydów – i to żydów godnych krzyża bardziej niż skazańcy, z 

pewnością pochodzących z tej samej kategorii, co biczujący – wskakuje ze 

ścieżki na miejsce kary. Mają na sobie krótkie tuniki bez rękawów. W rękach – 

gwoździe, młotki i sznury. Pokazują je skazanym, drwiąc z nich. Tłum ogarnia 
szał okrucieństwa. 

Centurion podaje Jezusowi amforę, aby napił się mieszaniny wina z mirrą, 

łagodzącej ból. Jezus odmawia. Dwóch złoczyńców, przeciwnie, pije chciwie. 

Potem umieszczają amforę o szerokim brzegu blisko wielkiego kamienia, niemal 
na szczycie wzniesienia. 

Dają skazańcom nakaz rozebrania się. Dwaj łotrzy czynią to bez żadnego 

zawstydzenia. Zabawiają się nawet, zwróceni w kierunku tłumu, przybierając 

nieprzyzwoite pozy. [Odwracają się] szczególnie do grupy kapłanów, całych w 

bieli swych lnianych szat, którzy powrócili powoli na swe niewielkie miejsce, 

poniżej. Wykorzystali swe stanowiska, aby wcisnąć się na to miejsce. Do 

kapłanów przyłączyło się dwóch lub trzech faryzeuszy oraz inne wybitne 

osobistości, które nienawiść [do Chrystusa] czyni przyjaciółmi. I widzę osoby 

znane, takie jak faryzeusz Giokana i Izmael, uczony w Piśmie Sadok, Eliasz z 
Kafarnaum... 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#33
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#22
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Kaci podają skazańcom trzy szmaty, aby nimi przewiązali pachwiny. Łotrzy 

biorą je z najstraszliwszymi bluźnierstwami. Jezus, który rozbiera się powoli z 

powodu bólu zranień, odmawia. Być może myśli, że będzie mógł zachować 

krótkie spodenki, jakie miał na Sobie w czasie biczowania. Kiedy jednak 

nakazują Mu je zdjąć, wyciąga rękę, aby żebrać u katów o szmatę dla zakrycia 

Swojej nagości. To naprawdę Unicestwiony – aż do konieczności proszenia 
zbrodniarzy o gałgan. 

Maryja jednak ujrzała to i zdjęła długi, delikatny, biały welon, który osłaniał Jej 

głowę pod ciemnym płaszczem – a w który wylała już tyle łez. Zdejmuje go, nie 

upuszczając płaszcza. Daje go Janowi, aby go podał Longinowi dla Jej Syna. 

Centurion bierze welon bez stawiania przeszkód. Gdy Jezus ma się całkowicie 

rozebrać, odwraca się nie do tłumu, lecz w tę stronę, gdzie nie ma nikogo, 

ukazując plecy poorane siniakami, ciemnymi strupami i pęcherzami, 

krwawiącymi przez otwarte rany. Longin podaje Mu matczyny welon. Jezus go 

rozpoznaje. Owija nim biodra wiele razy i dobrze umocowuje, aby nie spadł... I 

na len skąpany dotąd jedynie łzami spadają pierwsze krople krwi, bo liczne 

zranienia ledwie osłonięte skrzepłą krwią otwarły się – gdy się pochylił, aby 
zdjąć sandały i odłożyć szaty – i krew zaczyna płynąć na nowo. 

Teraz Jezus odwraca się do tłumu i widać, że także klatka piersiowa, ramiona, 

nogi zostały uderzone biczami. Na wysokości wątroby – ogromnej wielkości 

siniec, a pod lewym łukiem żebrowym, we wnętrzu fioletowego koła, jest 

siedem wypukłych śladów, zakończonych siedmioma krwawiącymi 

rozdarciami... Okrutne uderzenie biczem w tej tak wrażliwej okolicy przepony... 

Kolana potłuczone przez powtarzające się upadki – które rozpoczęły się zaraz 

po ujęciu Jezusa, a skończyły się dopiero na Kalwarii – są czarne od krwiaków i 

otwarte na rzepce. Szczególnie na prawym kolanie jest wielkie krwawiące 
odarcie. 

Tłum naigrawa się z Niego, tworząc rodzaj chóru: 

«O, piękny! Najpiękniejszy z synów ludzkich! Córy Jeruzalem uwielbiają 

Ciebie...» 

I intonują na melodię psalmu: 

«Mój umiłowany jest promienny bielą i rumiany, wyróżnia się spośród tysięcy. 

Głowa Jego – to złoto, Jego włosy jak gałęzie palmy, jedwabiste jak pióra kruka. 

Oczy Jego są jak gołębice nad potokami, kąpiące się nie w wodzie, lecz w 

mleku. Policzki Jego jak zagony wonnych ziół, wargi Jego jak lilie ociekające 

najcenniejszą mirrą. Ręce Jego są jak praca złotnika, ozdobione różowym 

cyrkonem. Tors Jego to kość słoniowa, przetykana żyłkami szafiru. Jego nogi 

doskonałe kolumny z białego marmuru na podstawach ze złota. Dostojeństwo 

Jego równe Libanowi, wspanialszy jest od wysokiego cedru. Język Jego jest 
słodyczą i cały jest pełen powabu!» 

I śmieją się, i krzyczą: 

«Trędowaty! Trędowaty! Musiałeś uprawiać nierząd z jakimś bóstwem, skoro 

Bóg tak Cię uderzył? Szemrałeś może przeciw świętym Izraela jak Miriam, 

siostra Mojżesza, skoro tak zostałeś ukarany? O! O! Doskonały! Ty jesteś Synem 

Bożym? Ależ nie! Jesteś poronionym płodem szatana! Mamona jest silniejsza od 

Ciebie. Ty... Ty... jesteś szmatą bezsilną i odrażającą!» 

[por. Mt 27,38;  Mk 15, 27-28; Łk 23, 33; J 19,18] Złoczyńcy są już przyczepieni 

do krzyży i ustawieni na miejscach: jeden po prawej, a drugi po lewej stronie w 

odniesieniu do miejsca przeznaczonego dla Jezusa. Krzyczą, złorzeczą, 

przeklinają... zwłaszcza, gdy niosą ich [krzyże] do dziur, bo wtedy doznają 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#38
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#27
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#33
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#18


 212 

wstrząsów, a sznury rozcinają ich nadgarstki. Ich bluźnierstwa przeciw Bogu, 

przeciw Prawu, Rzymianom i żydom są straszliwe.  

Teraz kolej na Jezusa. On, Łagodny, kładzie się na drzewie. Dwaj złoczyńcy tak 

się buntowali, że czterech katów – którym nie udało się wykonać [zadania] – 

musiało wezwać na pomoc żołnierzy, aby ich trzymali, żeby kopnięciami nie 

odsuwali dręczycieli, przymocowujących ich przeguby. Lecz przy Jezusie nie 

potrzebują pomocy. On kładzie się i umieszcza głowę tam, gdzie Mu każą. 

Rozwiera ramiona tak, jak Mu nakazali; wyciąga nogi tak, jak Mu polecili. 
Troszczy się jedynie o odpowiednie umieszczenie welonu.  

Teraz Jego długie ciało, szczupłe i białe, odróżnia się od ciemnego krzyża i 

żółtawej ziemi. Dwóch oprawców siada Mu na piersiach, aby utrzymać Go 

nieruchomo. Myślę o ucisku i cierpieniu, jakie musi odczuwać pod ich ciężarem. 

Trzeci bierze Jego prawe ramię, trzymając je jedną ręką w pierwszej części 

przedramienia, a drugą – za czubki palców. Czwarty ma już w ręce długi 

zaostrzony gwóźdź, o trzonie czworokątnym, zakończony główką okrągłą i 

płaską, szeroką jak dawny grosz. Patrzy, czy wykonany już w drzewie otwór 

odpowiada złączu promieniowo-łokciowemu nadgarstka. Pasuje. Kat przykłada 
koniec gwoździa do przegubu, podnosi młotek i uderza po raz pierwszy. 

Jezus, który miał zamknięte oczy, wydaje okrzyk i kurczy się pod wpływem 

najwyższego bólu. Otwiera oczy zalane łzami. Musi odczuwać straszliwe 

cierpienie... Gwóźdź bowiem przenika, przerywając mięśnie, żyły, nerwy, 
krusząc kości... 

Maryja odpowiada na krzyk Swego torturowanego Syna jękiem, który ma w 

sobie coś ze skargi podrzynanego baranka, i zwija się, jak złamana, obejmując 

głowę rękoma. Jezus, aby Jej nie dręczyć, już więcej nie krzyczy. Trwają 

uderzenia, systematyczne, okrutne, żelaza w żelazo... a pomyślmy, że pod 
spodem przyjmują je żywe członki. 

Prawa ręka jest przybita. Przechodzą do lewej. Otwór nie odpowiada 

nadgarstkowi. Biorą więc sznur, związują lewy przegub i ciągną aż do 

wywichnięcia i rozerwania ścięgien i mięśni. Nie liczą się z tym, że rozrywają 

skórę, już poprzecinaną sznurami w czasie ujęcia. Druga ręka także bardziej 

cierpi, bo jest naciągana i wokół jej gwoździa powiększa się dziura. Teraz otwór 

jest już na początku śródręcza, blisko przegubu. Godzą się z tym i przybijają, 

gdzie mogą, to znaczy pomiędzy kciukiem a pozostałymi palcami, dokładnie w 

środku śródręki. Tam gwóźdź wchodzi łatwiej, lecz sprawia większy ból, gdyż 

musi przeciąć ważne nerwy. Palce [tej ręki] pozostają nieruchome, gdy 

tymczasem przez palce w ręce prawej przechodzą skurcze i drżenia, wskazując 

na ich żywotność. Jezus jednak nie wydaje już okrzyków, lecz tylko chrapliwy 

jęk, pod wargami mocno zaciśniętymi, a łzy bólu spadają najpierw na drewno, a 
potem – na ziemię. 

Teraz kolej na stopy. W odległości więcej niż dwóch metrów od krańca krzyża 

jest mały klin, z ledwością wystarczający na jedną stopę. Przykładają do niego 

stopy, aby zobaczyć, czy miara jest dobra, a ponieważ jest nieco za nisko i stopy 

dochodzą doń z trudnością, ciągną biednego Męczennika za kostki. Zranienia 

ocierają się o chropowate drewno, korona cierniowa zmienia położenie i 

wyrywa znowu włosy, grożąc upadkiem. Jeden z katów uderzeniem pięści 
umieszcza ją z powrotem na miejscu... 

Teraz ci, którzy siedzieli na piersi Jezusa, wstają, aby usiąść na kolanach. Jezus 

bowiem wykonuje mimowolny ruch, podkurczając nogi na widok błyszczącego 

w słońcu, bardzo długiego gwoździa. Jest on dwa razy dłuższy i grubszy od tych, 

które służyły do [przybicia] rąk. I kaci ciążą na poobdzieranych kolanach i 
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uciskają biedne nogi, pokryte ranami. Dwóch innych w tym czasie wykonuje 

swą pracę, o wiele trudniejszą, polegającą na przybiciu jednej nogi [założonej] 
na drugą. Usiłują połączyć razem dwa złączenia stępu.  

Chociaż uważają, by trzymać stopy nieruchomo przy kostkach i przy dziesięciu 

palcach, blisko klina, stopa, która jest na wierzchu, przemieszcza się z powodu 

wstrząsów wywołanych przybijaniem. Muszą więc niemal wyjąć gwóźdź, 

ponieważ trzeba go przesunąć trochę bardziej do środka. Z powodu przebicia 

prawej stopy, po zagłębieniu się w części miękkie [lewej stopy], gwóźdź jest już 

stępiony. I uderzają, uderzają, uderzają... Słychać tylko przeraźliwe odgłosy 

uderzania młota o główkę gwoździa, bo na całej Kalwarii są tylko oczy i uszy 

wysilone, by dostrzec jakiś gest lub odgłos i nimi się nacieszyć...  

Ponad głuchym odgłosem żelaza słychać niemą skargę gołębicy: ochrypły jęk 

Maryi, która się pochyla coraz bardziej i bardziej przy każdym uderzeniu, jakby 

młot uderzał Ją – Matkę - Męczennicę. I widać, że jest niemal złamana tą 

udręką. Ukrzyżowanie budzi przerażenie. Jest równe biczowaniu co do bólu, 

okrutniejsze jednak, kiedy się nań patrzy, widać bowiem gwoździe zagłębiające 

się w żywych tkankach. Jest jednak krótsze. Biczowanie wyczerpuje swą 
długością.  

Dla mnie agonia w Ogrodzie, Biczowanie i Ukrzyżowanie są najbardziej 

straszliwymi chwilami. Ukazują mi całą męczarnię Chrystusa. Jego śmierć 

przynosi mi ulgę, bo mówię sobie: “To koniec!”. Tamte [męczarnie] nie są 
końcem. One są dopiero początkiem nowych cierpień. 

Teraz wloką krzyż w pobliże dziury. Podskakuje on na nierównej ziemi, 

wstrząsając biednym Ukrzyżowanym. Podnoszą krzyż, który dwa razy 

wyślizguje się podnoszącym go. Jeden raz nagle wypada. Za drugim razem 

upada na prawe ramię. Zadaje to straszliwą męczarnię Jezusowi, gdyż wstrząs, 

jakiego doświadcza, przemieszcza zranione członki. Kiedy zaś pozwalają opaść 

krzyżowi do dziury, unieruchomiają go kamieniami i ziemią, kołyszą nim we 

wszystkie strony. Wywołuje to stałe przesuwanie się biednego Ciała, 
zawieszonego na trzech gwoździach. Cierpienie musi być przerażające. 

Cały ciężar ciała przesuwa się w przód i w dół, przez co dziury poszerzają się, 

szczególnie ta w lewej ręce. Powiększa się również dziura w stopach i krew 

płynie mocniej. Krew spływa ze stóp wzdłuż palców na ziemię i po drzewie 

krzyża. Krew zaś z dłoni płynie po przedramionach, bo – z powodu ułożenia – są 

wyżej niż przeguby i pachy. Spływa po łokciach i po pachach aż do pasa. Korona 

– którą krzyż kołysze, zanim zostanie umocowany – porusza się, gdyż głowa 

odciągana jest do tyłu. Powoduje to silniejsze wbijanie się w kark wielkiego 

węzła cierni, kończącego kolczastą koronę. Potem [korona] powraca i 

powoduje, że czoło jest bezlitośnie kłute i drapane. 

Wreszcie krzyż staje na miejscu i pozostaje już tylko męczarnia wiszenia na 

nim. Wstawiają też [krzyże] złoczyńców, którzy umieszczeni pionowo, drą się 

jakby ich zarzynano żywcem. Cierpią mękę zadawaną przez powrozy, które 

przecinają nadgarstki i sprawiają, że ręce stają się czarne, a żyły nabrzmiałe jak 

sznury. Jezus milczy. Tłum jednak nie milczy. Przeciwnie, podejmuje na nowo 

swój piekielny wrzask.  

[por. Mt 27,35-36; Mk 15,24; J 19,23-24] Teraz wzgórze Golgoty ma swe 

trofeum i swą gwardię honorową. Na krańcu najwyższym – krzyż Jezusa. Obok 

– dwóch rzezimieszków. Połowa centurii zbrojnych żołnierzy – u stóp, wokół 

szczytu. Wewnątrz tego kręgu uzbrojonych mężczyzn [widać] dziesięciu 
jeźdźców, którzy zeszli z koni i grają w kości o ubrania skazańców.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#35
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#24
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#23
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Między krzyżem Jezusa a tym z prawej stoi Longin. Wygląda jakby pełnił wartę 

honorową przy Królu Męczenników. Druga połowa centurii wypoczywa. Znajdują 

się pod wodzą adiutanta Longina na ścieżce po lewej stronie i na miejscu 

poniżej, gotowi do udzielenia pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Żołnierze 

okazują niemal całkowitą obojętność. Jedynie czasem ktoś podnosi wzrok na 
ukrzyżowanych.  

Longin, przeciwnie, obserwuje wszystko zaciekawiony i zainteresowany. 

Porównuje, osądza w umyśle. Porównuje ukrzyżowanych, a szczególnie – 

Chrystusa z widzami. Jego przenikliwe oko nie traci żadnego szczegółu i aby 
lepiej widzieć ręką przysłania oczy od słońca, które musi go razić. 

To słońce jest naprawdę dziwne: czerwieniejąco żółte jak pożar. A potem nagle 

wydaje się, że pożar zgasł, bo chmura czarna jak smoła wyłania się zza 

judejskich szczytów i szybko przebiega niebo, i znika za innymi górami. A kiedy 

słońce powraca, jest tak intensywne, że oko tylko z trudem może je znieść. 

Rozglądając się, widzi tuż pod uskokiem Maryję, z obliczem rozdartym i 

zwróconym ku Swemu Synowi. Woła jednego z grających żołnierzy i mówi: 

«Jeśli Matka chce podejść z synem, który Jej towarzyszy, niech przyjdzie. 
Przyprowadź Ją i pomóż Jej.» 

I Maryja z Janem, którego uważa się za Jej “syna”, wchodzi małymi schodkami, 

wykutymi w skale tufowej, jak sądzę. Przechodzi poza kordon żołnierzy, aby 

dojść do stóp krzyża. Stoi jednak w pewnej odległości od niego, żeby Jezus 

mógł Ją widzieć i żeby Ona mogła widzieć Syna. Tłum zaraz wylewa na Nią 

najbardziej obraźliwe zniewagi, dołączając je do bluźnierstw przeciw Jej 

Synowi. Ona jednak, z wargami drżącymi i sinymi, usiłuje tylko Jego umocnić, 

rozdartym uśmiechem, na którym osuszają się łzy, jakich żadna siła woli nie 
zdoła zatrzymać w oczach. 

[por. Mt 27,39-44; Mk 15, 29-33; Łk 23,35] Ludzie – począwszy od kapłanów, 

uczonych w Piśmie, faryzeuszy, saduceuszy, herodian i im podobnych – 

urządzają sobie dla rozrywki spacer, krążąc jakby na karuzeli: wchodzą do góry 

stromą ścieżką, idą wokół wzniesionego wierzchołka i schodzą inną drogą lub 

odwrotnie. Przechodząc blisko szczytu, po drugim małym placu, nie zaniedbują 

bluźnierczych słów skierowanych do Umierającego. Wszelka nikczemność, 

okrucieństwo, cała nienawiść i szaleństwo, wszystko, do czego zdolny jest 

ludzki język, wychodzi falami z tych piekielnych ust. Najbardziej rozwścieczeni 
są członkowie Świątyni i faryzeusze, którzy ich wspomagają.  

«I cóż? Ty, Zbawco rodzaju ludzkiego, dlaczego nie zbawiasz Siebie? Opuścił 

Cię Twój król Belzebub? Wyparł się Ciebie?» – krzyczy trzech kapłanów. 

A zgraja żydów woła: 

«Ty, który nie dalej niż pięć dni temu, z pomocą demona, kazałeś przemówić 

Ojcu... Cha! Cha! Cha! Miał Cię uwielbić! Czemu nie przypomnisz Mu o Jego 

obietnicy?» 

A trzej faryzeusze: 

«Bluźnierca! Zbawiał innych mówiąc, że robi to z Bożą pomocą! A nie potrafi 

ocalić samego Siebie! Chcesz, aby Ci wierzono? Uczyń więc cud. Nie potrafisz, 
co? Teraz masz przybite ręce i jesteś nagi.» 

I saduceusze oraz herodianie: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#39
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#29
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#35
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«Uważajcie na czary, wy, którzyście zabrali Jego odzienie! On ma w Sobie krew 

piekielną!» 

Tłum chóralnie: 

«Zstąp z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Ty, który burzysz Świątynię... 

Szaleniec!... Spójrz tam, na chwalebną i świętą Świątynię Izraela. Jest 
nietknięta, o profanatorze! A Ty umierasz.» 

Inni kapłani: 

«Bluźnierca! Ty, Synem Bożym? W takim razie zejdź stamtąd. Ciskaj w nas 

gromami, jeśli jesteś Bogiem. Nie boimy się Ciebie i plujemy na Ciebie.» 

Inni, którzy przechodzą i potrząsają głowami:  

«On potrafi tylko płakać. Ocal Siebie, jeśli to prawda, że jesteś Wybranym!» 

A żołnierze: 

«Ocal więc Siebie! Zmieć na proch tę straszliwą hołotę! Tak! Hołota imperium – 

tym jesteście, żydowskie kanalie. Zrób to! Rzym umieści Cię na Kapitolu i będzie 
Cię czcił jak bóstwo!» 

Kapłani wraz z ich kompanami: 

«Słodsze były ramiona niewiast niż krzyża, prawda? Ale spójrz: one już są 

gotowe Cię przyjąć, te Twoje... (tu wypowiadają haniebne słowo). Masz całe 

Jeruzalem, aby Ci służyło za swata.»  

I gwiżdżą jak woźnice. Inni ciskają kamieniami: 

«Zamień je w chleby, Ty, który rozmnażasz chleb.» 

Inni – przedrzeźniając „hosanna‟ z niedzieli palmowej – rzucają gałązki i 

krzyczą: 

«Przeklęty ten, który przychodzi w imię Demona! Przeklęte jego królestwo! 

Chwała Syjonowi, który wyrywa go spośród żyjących!» 

Jeden z faryzeuszy staje naprzeciw krzyża, wyciąga do Jezusa pięść, ustawiając 

palce w kształcie rogów, i odzywa się: 

«”Powierzam Cię Bogu Synaju” – mówiłeś. Teraz Bóg Synaju dla Ciebie 

przygotowuje ogień wieczny. Dlaczego nie wzywasz [pasterza] Jonasza, aby Ci 
oddał dobrą przysługę?» 

A inny: 

«Nie zniszcz krzyża uderzeniami Swej głowy. Musi służyć Twoim wiernym. Cały 

legion umrze na Twoim drzewie. Przysięgam Ci to na Jahwe. A na początek 

umieścimy na nim Łazarza. Zobaczymy, czy teraz odbierzesz go śmierci.» 

«Tak! Tak! Chodźmy po Łazarza. Przybijmy go z drugiej strony krzyża!»  

Potem jak papugi powtarzają powoli słowa Jezusa: «Łazarzu, mój przyjacielu, 

wyjdź na zewnątrz! Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić.» 

«Nie! On powiedział do Marty i Marii, Swoich kobiet: “Ja jestem 

Zmartwychwstaniem i Życiem!” Cha! Cha! Cha! Zmartwychwstanie nie potrafi 
odrzucić śmierci i Życie umiera!» 
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«Oto Maria i Marta. Zapytajmy je, gdzie jest Łazarz, i chodźmy go poszukać.» 

I podchodzą do niewiast, pytając zuchwale: 

«Gdzie jest Łazarz? W pałacu?» 

Przerażone niewiasty ukryły się za pasterzami, Maria Magdalena jednak 

podchodzi – odnajdując w cierpieniu dawną śmiałość z czasu grzechu – i mówi: 

«Idźcie! Znajdziecie w pałacu rzymskich żołnierzy i pięciuset uzbrojonych 

mężczyzn z moich ziem i oni wykastrują was jak stare kozły, przeznaczone na 

posiłki dla niewolników obracających młyńskie kamienie.» 

«Bezczelna! To tak mówisz do kapłanów?» 

«Świętokradcy! Niegodziwcy! Przeklęci! Odwróćcie się! Za wami macie już – ja 

je widzę – języki piekielnych płomieni!» 

Nikczemnicy odwracają się, naprawdę przerażeni, tak jest przekonywujące 

twierdzenie Marii [Magdaleny]. Za sobą nie mają jednak płomieni, lecz przy 

plecach – rzymskie włócznie dobrze naostrzone. Istotnie, Longin dał rozkaz 

drugiej części centurii, która odpoczywała, aby zainterweniowała. Kłują więc 

pośladki pierwszych lepszych, jakich znajdują. Ci uciekają z krzykiem. Połowa 

centurii pozostaje, by zatarasować wejście z dwóch dróg i uczynić zaporę dla 
małej polany. Żydzi złorzeczą, lecz Rzym jest silniejszy.  

Magdalena opuszcza swój welon – podniosła go bowiem, aby mówić do 

znieważających ją – i powraca na swoje miejsce. Inni dołączają do niej. 

[por. Łk 23,39-43; Mt 27,44; Mk 15,32]  Tymczasem łotr z lewej strony 

kontynuuje zniewagi z wysokości krzyża. Wygląda, jakby chciał zebrać wszelkie 

bluźnierstwa bliźnich. Wypowiada je wszystkie, mówiąc na koniec: 

«Zbaw Siebie i zbaw nas, jeśli chcesz, abyśmy Ci uwierzyli. Chrystus, Ty? Jesteś 

szaleńcem! Świat należy do spryciarzy, a Bóg nie istnieje. Ja istnieję. To 

prawda... i wszystko mi wolno. Bóg? Blagi! Wymyślone, abyśmy byli spokojni. 
Niech żyje nasze ja! Tylko ono jest królem i bogiem!» 

Drugi łotr – ten z prawej, który ma Maryję niemal u swych stóp, ale nie patrzy 

ani na Nią, ani na Chrystusa – od jakiejś chwili płacze, szepcząc: “matka”. 
Potem mówi [do drugiego złoczyńcy]: 

«Zamilcz. Nie boisz się Boga nawet teraz, gdy taką karę cierpisz? Dlaczego 

znieważasz Tego, który jest dobry? Jego kara jest większa od naszej, a On nic 
złego nie uczynił.» 

Drugi jednak nadal złorzeczy.  

Jezus milczy. Ciężko oddycha z powodu wysiłku, jaki wywołuje Jego pozycja, z 

powodu gorączki i stanu Jego serca oraz układu oddechowego – wyniku 

ubiczowania, któremu został poddany w tak gwałtownej formie, oraz z powodu 

krwawego potu, wywołanego głębokim lękiem [w Ogrójcu]. Usiłuje znaleźć 

ulgę, zmniejszając ciężar znoszony przez stopy, i podciąga się mocą ramion. Być 

może robi to dla przezwyciężenia kurczu, jaki już dręczy stopy i ujawnia się 

przez drżenie mięśni. To samo drżenie dotyka włókien ramion, które są w tej 

wymuszonej pozycji. Muszą być zlodowaciałe na końcach, bo są wyżej i nie 

ukrwione. Krew z trudem dochodzi do nadgarstków i wylewa się przez dziury po 

gwoździach, pozostawiając palce bez krążenia. Szczególnie palce lewej ręki są 

już jak obumarłe i pozostają bez ruchu, zamknięte ku dłoni. Nawet palce stóp 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#39
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#44
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#32b
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ujawniają męczarnię. Szczególnie wielkie palce – być może dlatego, że ich 

nerwy są mniej zranione – podnoszą się i opuszczają, odchylają. 

Następnie tułów ujawnia cały Swój ból ruchem szybkim, lecz nie głębokim, 

który bardziej męczy niż przynosi ulgę. Żebra, bardzo szerokie i [odpowiednio] 

oddalone od siebie – bo struktura tego Ciała jest doskonała – są teraz odchylone 

ponad miarę, z powodu pozycji przyjętej przez ciało i z powodu obrzęku płuc, 

który z pewnością już się utworzył w ich wnętrzu. Nie zmniejsza to jednak 

wysiłku związanego z oddychaniem i cały brzuch pomaga ruchem przeponie, 
coraz bardziej sparaliżowanej. 

Przekrwienie i duszenie się wzrasta z minuty na minutę. Wskazuje na to siny 

kolor, podkreślający wargi rozpalone różem przez gorączkę, i czerwono-

fioletowe naprężenia, które malują szyję wzdłuż napuchniętych żył. 

Powiększają się one na policzkach ku uszom i skroniom. Nos jest wyostrzony i 

pozbawiony krwi, a oczy zagłębiają się w kole – sinym tam, gdzie brak krwi, 
która wypłynęła z powodu korony. 

Pod lewym łukiem żebrowym widać ślad uderzenia, rozszerzający się od czubka 

serca, nieregularnie, lecz gwałtownie. Od czasu do czasu, z powodu 

wewnętrznej konwulsji, przepona drży głęboko. Ujawnia się to przez całkowite 

rozprężenie skóry w zależności od tego, gdzie może się ona rozciągnąć na tym 

biednym, poranionym i umierającym Ciele. 

Twarz ma już wygląd taki, jaki oglądamy na zdjęciach Całunu [Turyńskiego] – z 

nosem skrzywionym i spuchniętym z jednej strony. Również to – że prawe oko 

jest niemal zamknięte, z powodu opuchlizny tej strony – powiększa 

podobieństwo. Usta natomiast są otwarte. Na górnej wardze jest rana, teraz 
zamieniona w strup.  

Pragnienie wywołane utratą krwi, gorączką i słońcem musi być tak dotkliwe, że 

Jezus mimowolnym ruchem pije krople potu i łez, a także krople krwi, które 

spływają z czoła aż na wąsy. Dzięki temu zwilża język... Korona cierniowa 

przeszkadza Mu oprzeć się o trzon krzyża, aby mógł zawisnąć na ramionach i 

odciążyć stopy. Całe plecy i okolica nerek wyginają się. Powyżej miednicy są 

one oderwane od drzewa krzyża, z powodu siły bezwładu. Sprawia ona, że 

zawieszone ciało Jezusa ciąży do przodu. 

Żydzi, wyrzuceni poza małą polanę, nie zaprzestają zniewag, a nie skruszony 

łotr powtarza je jak echo. Drugi, patrząc teraz na Matkę z coraz większą litością, 
płacze i szorstko mu odpowiada. Zauważa bowiem, że i Ją dotykają obelgi: 

«Milcz! Przypomnij sobie, że też się zrodziłeś z niewiasty. Pomyśl, że nasze 

[matki] płakały z powodu swych synów... to były łzy wstydu... bo my jesteśmy 

łotrami. Nasze matki umarły... Chciałbym ją prosić o przebaczenie... Ale czy 

mogę? Była święta... Zabiłem ją bólem, jaki jej zadawałem... Jestem 

grzesznikiem... Kto mi wybaczy? Matko, w imię Twego umierającego Syna, 
proszę, módl się za mną.» 

Maryja podnosi na chwilę udręczoną twarz i patrzy na tego nieszczęśnika, który 

dzięki wspomnieniu o swej matce i patrzeniu na Matkę [Jezusa], zbliża się do 
nawrócenia. Maryja wydaje się głaskać go Swym gołębim spojrzeniem. 

Dyzma płacze mocniej, co jeszcze bardziej pobudza do szyderstw jego kompana 

i tłum. Ludzie z tłumu krzyczą:  

«Brawo! Weź Ją za matkę. W ten sposób będzie miała dwóch synów 

przestępców!» 
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A drugi łotr dodaje: 

«Ona cię kocha jako pomniejszoną kopię Swego umiłowanego.» 

[por. Łk 23,34] Jezus mówi po raz pierwszy: «Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, 

co czynią!» 

Ta modlitwa zwycięża wszelki strach u Dyzmy. Ośmiela się spojrzeć na 

Chrystusa i mówi: 

[por. Łk 23,42] «Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w Swoim królestwie. 

Ja słusznie tu cierpię. Okaż mi jednak miłosierdzie i daj mi pokój poza tym 

życiem. Jeden raz słyszałem Cię, jak przemawiałeś, lecz odrzuciłem Twe słowo. 

Teraz się nawracam. Z moich grzechów nawracam się przed Tobą, Synu 

Najwyższego. Wierzę, że przychodzisz od Boga. Wierzę w Twoją moc. Wierzę w 

Twe miłosierdzie. Chrystusie, przebacz mi w imię Twej Matki i Twego 
Najświętszego Ojca.» 

Jezus odwraca się i patrzy na niego z głęboką litością. Potem uśmiecha się – 

wciąż pięknie, choć usta są udręczone. Mówi: 

«Mówię ci: dziś będziesz ze Mną w Raju.» 

Nawrócony łotr uspokaja się, a nie znając już modlitw, których nauczył się w 
dzieciństwie, modli się powtarzając akt strzelisty: 

«Jezu Nazarejski, królu żydów, miej litość nade Mną. Jezu Nazarejski, królu 

żydów, ufam Tobie. Jezu Nazarejski, królu żydów, wierzę w Twoje Bóstwo.» 

Drugi [łotr] kontynuuje bluźnierstwa.  

[por. Mt 27,45; Mk 15,33; Łk 23,44] Niebo ogarnia coraz większy mrok. Trudno 

jest słońcu przebić się przez chmury. Nakładają się warstwami coraz 

ciemniejszymi, białymi, zielonawymi. Wznoszą się, rozdzielają, zgodnie z 

kaprysami zimnego wiatru, który co jakiś czas przemierza niebo, potem opada 

na ziemię, a następnie znowu milknie. Powietrze jest bardziej złowrogie, kiedy 
wicher milknie – zduszony i martwy – niż kiedy dmie, porywisty i szybki. 

Światło, najpierw nadmiernie żywe, staje się zielonawe. Twarze przyjmują 

dziwny wygląd. Żołnierze w hełmach i zbrojach – najpierw błyszczących, a teraz 

ogarniętych zielonawym światłem, pod spopielałym niebem – ukazują swe 

profile twarde, jakby wyrzeźbione. Żydzi o twarzach, włosach i brodach 

przeważnie brunatnych wydają się topielcami, tak ich twarze stają się ziemiste. 

Niewiasty są jak posągi z niebieskawego śniegu, z powodu bladości, którą 
podkreśla światło. 

Jezus staje się straszliwie siny, jakby zaczynał się rozkładać, jakby już był 

martwy. Głowa zaczyna Mu opadać na pierś. Gwałtownie zaczyna Mu brakować 

sił. Drży, pomimo spalającej Go gorączki. I w Swej słabości, szepcze słowo, 

jakie najpierw wypowiedział w głębi serca: “Mamo!” 

«Mamo!» 

Wyszeptuje to cicho, w westchnieniu, jakby już odczuwał lekkie majaczenie, 

przeszkadzające Mu w opanowaniu, jakiego chciałaby Jego wola. A Maryja za 

każdym razem nie może się powstrzymać, by nie wyciągnąć rąk do Niego, jakby 

Mu chciała pomóc.  

Okrutni ludzie śmieją się z tego dotkliwego bólu Umierającego i z Tej, która go 

dzieli. Zza pasterzy, którzy są na małym niskim placu, wychodzą i wspinają się 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#34
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#42
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http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#33
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#44
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znowu kapłani i uczeni w Piśmie. Kiedy żołnierze chcą ich zepchnąć, reagują 

mówiąc: 

«Czyż nie ma tam Galilejczyków? My też powinniśmy tam być, aby sprawdzić, 

czy sprawiedliwości stało się zadość. Nie możemy tego dojrzeć z daleka, w tym 
dziwnym świetle.» 

Rzeczywiście wielu zaczyna się przejmować światłem, które właśnie ogarnia 

wszystko, i niektórzy odczuwają strach. Żołnierze także spoglądają w niebo. 

Widzą rodzaj tak ciemnego stożka, że wygląda, jakby był z łupków. Wyrasta jak 

sosna zza szczytu. Wygląda jak trąba morska. Wznosi się, wznosi. Wydaje się 

wydzielać coraz czarniejsze chmury, jakby to był wulkan wypluwający dym i 
lawę.  

[por. J 19,26] To w tym świetle, zanikającym i przerażającym, Jezus oddaje 

Jana Maryi, a Maryję – Janowi. Pochyla głowę – bo Matka, aby lepiej widzieć, 
podeszła bliżej krzyża – i mówi do Niej: 

«Niewiasto, oto Twój syn.» 

[A do Jana:] 

«Synu, oto twoja Matka.» 

Maryja ma twarz jeszcze bardziej wstrząśniętą po tych słowach. Są one 

testamentem Jej Jezusa, który nic nie dał Swej Matce, tylko człowieka; a przez 

miłość do człowieka pozbawia Ją Człowieka-Boga, zrodzonego z Niej. Ale Ona, 

biedna Matka, usiłuje płakać tylko w milczeniu, bo przecież nie może, nie może 

płakać... Łzy płyną pomimo wysiłków, jakie czyni, by je zahamować, pomimo 

rozdzierającego uśmiechu, który utrwaliła na Swych wargach dla Jezusa, aby Go 
umocnić... 

Cierpienia nie przestają wzrastać, a światła coraz bardziej ubywa. W tym 

świetle, już ciemnogranatowym, wychodzą zza żydów Nikodem i Józef. Mówią: 

«Usuńcie się!» 

«To niemożliwe! Czego chcecie?» – pytają żołnierze. 

«Przejść. Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa.» 

Przywódcy kapłanów odwracają się: 

«Kto ośmiela się określać przyjacielem buntownika?» – pytają oburzeni. 

A Józef odpowiada śmiało: 

«Ja, dostojny członek Wielkiej Rady, Józef z Arymatei, Starszy, i mam ze sobą 

Nikodema, przywódcę żydów.» 

«Kto staje po stronie buntownika, jest buntownikiem.» 

«A kto staje po stronie morderców jest mordercą, Eleazarze, synu Annasza. 

Żyłem sprawiedliwie. Teraz jestem stary i bliski śmierci. Nie chcę stać się 

niesprawiedliwym teraz, kiedy Niebo zniża się już nade mną, a z nim – Sędzia 

Przedwieczny.» 

«A ty, Nikodemie? Zadziwiasz mnie!» [ – mówi Eleazar.] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#26
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«Ty mnie też... i to jedną rzeczą: że Izrael jest tak zepsuty, iż nie umie 

rozpoznać Boga» [– odpowiada Nikodem.] 

«Napawasz mnie wstrętem.» 

«Zatem odsuń się i pozwól mi przejść. Proszę tylko o to.» 

«Abyś się bardziej zanieczyścił?» 

«Jeśli nie zanieczyściłem się pozostając przy was, nic nie może mnie już 

bardziej zanieczyścić. Żołnierzu, dla ciebie jest sakiewka i pismo jako 

przepustka» [– mówi Nikodem] i podaje najbliżej stojącemu dekurionowi 
sakiewkę i tabliczkę woskową. 

Dekurion czyta i mówi do żołnierzy: 

«Pozwólcie przejść tym dwom.» 

Józef i Nikodem podchodzą do pasterzy. Nie wiem nawet, czy Jezus ich widzi, w 

tej gęstniejącej mgle, Swoimi oczyma już ogarniętymi agonią. Oni jednak widzą 
Go i płaczą, nie zważając na nikogo, choć na nich spadają obelgi kapłanów.  

Cierpienia Jezusa są coraz silniejsze. Ciało doświadcza pierwszych wygięć 

tężcowych, a każdy wrzask tłumu jeszcze je pogłębia. Zamieranie włókien 

mięśni i nerwów rozszerza się od umęczonych kończyn do tułowia, coraz 

bardziej utrudniając oddychanie, osłabiając ruchy przepony i czyniąc 

nierównomiernym uderzenia serca. Barwa twarzy Chrystusa przechodzi kolejno 

od intensywnie czerwonej do bladozielonkawej, jak u człowieka umierającego 

od utraty krwi. Usta poruszają się z coraz większym trudem, bo nadwerężone 

nerwy [i mięśnie] szyi oraz samej głowy – które dziesiątki razy służyły jako 

dźwignia dla całego ciała, opierając się na poprzecznej belce krzyża – 

rozszerzają skurcz aż do szczęki. Gardło, nabrzmiałe z powodu zatkanych tętnic 

szyjnych, musi boleć i rozszerzać obrzęk aż do języka. Jest on jakby 

powiększony, a Jego ruchy – powolne. Kręgosłup – nawet wtedy gdy skurcze 

tężcowe nie wyginają go w całkowity łuk od karku do bioder, opartych jako 

najwyższe punkty o trzon krzyża – wygina się coraz bardziej do przodu, bo 
członki stają się coraz cięższe, jak w martwym ciele.  

Ludzie widzą niewiele i niewyraźnie, bo światło jest teraz w kolorze 

ciemnopopielatym. Jedynie ci, którzy stoją u stóp krzyża, mogą jeszcze widzieć 
dobrze.  

Jezus w pewnej chwili całkiem bezwładnie [osuwa się] do przodu i w dół, jakby 

był martwy. Nie oddycha już, nieruchoma głowa zwisa do przodu. Ciało powyżej 
bioder jest całkowicie odchylone i wraz z ramionami tworzy kąt. Maryja krzyczy: 

«On umarł!» 

To tragiczny krzyk, który rozchodzi się w ciemnym powietrzu. I Jezus naprawdę 

wygląda jak umarły. Inny krzyk niewieści odpowiada [okrzykowi Maryi] i w 

grupie niewiast widzę poruszenie. Potem jakieś dziesięć osób oddala się. Niosą 

coś, czego nie potrafię dojrzeć. Odchodzą. Zamglone światło jest bardzo słabe. 

Można by rzec, że wszystko otacza gęsty obłok wulkanicznego popiołu. 

«To niemożliwe – krzyczą kapłani i żydzi. – To tylko pozór, abyśmy się oddalili. 

Żołnierzu, ukłuj Go włócznią! To dobre lekarstwo, żeby Mu przywrócić głos.» 

Ponieważ żołnierz tego nie robi, grad kamieni i brył ziemi leci ku krzyżowi, 

uderzając Męczennika i spadając na rzymskie zbroje. 
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“Lekarstwo” – jak mówią ironicznie żydzi – dokonało “cudu”. Z pewnością jakiś 

kamień uderzył bezpośrednio w ranę dłoni lub nawet głowy, bo ciskano nimi w 

górę. Jezus wydaje żałosny jęk i odzyskuje przytomność. Klatka piersiowa 

zaczyna poruszać się z wielkim trudem. Odwraca głowę ze strony prawej na 

lewą, szukając pozycji, w której by mniej cierpiał. Nie znajduje nic poza jeszcze 
większym cierpieniem. 

Wspiera się znowu z wielkim trudem na Swych umęczonych stopach, znajdując 

siłę w Swej woli, tylko w niej. Jezus zastyga na krzyżu. Potem prostuje się, 

jakby był człowiekiem zdrowym, w pełni sił. Podnosi oblicze, patrząc z 

otwartymi oczyma na ludzi u Swych stóp, na odległe miasto, które ledwie widać. 

To niewyraźna biel we mgle. Widzi czarne niebo, z którego znikł wszelki lazur i 
jakikolwiek ślad światła.  

I ku niebu zamkniętemu, zwartemu, niskiemu, wydającemu się ogromną płytą 

ciemnego łupku, kieruje głośny okrzyk. Siłą Swej woli i potrzebą Swej duszy 

pokonuje przeszkodę, wywołaną przez zesztywniałe szczęki, powiększony 
język, napuchnięte gardło, i woła: 

[por. Mt 27,46; Mk 15,34] «Eloi, Eloi, lamma sebakteni!» (Słyszę, że tak 

wymawia). 

Żeby takim krzykiem dać poznać ojcowskie opuszczenie, musi czuć, iż umiera – 

i to w całkowitym opuszczeniu przez Niebo. Ludzie śmieją się i drwią. 
Znieważają Jezusa: 

«Bóg nie wie, co z Tobą zrobić! Demony są przeklęte przez Boga!» 

Inni krzyczą: 

[por. Mt 27,49; Mk 15,36] «Zobaczymy, czy Eliasz, którego wzywa, przyjdzie Go 

ocalić.» 

A inni: 

[por. Łk 23,36] «Dajcie Mu trochę octu, aby sobie przepłukał gardło. To dobre 

na głos! Eliasz czy Bóg – a nie wiadomo, czego chce ten szaleniec – są daleko... 
Trzeba [silnego] głosu, aby usłyszeli!» 

I śmieją się jak hieny lub jak demony. Jednak żaden żołnierz nie podaje octu i 

nikt z Nieba nie przychodzi Go pocieszyć. To agonia Wielkiej Ofiary: samotna, 
całkowita, okrutna, nawet nadprzyrodzenie okrutna. 

Rozpaczliwy ból, który przytłoczył Go już w Getsemani, nadciąga jak lawina. 

Zalew grzechów całego świata uderza niewinnego rozbitka, aby Go zalać 

goryczą. A przede wszystkim powraca odczucie, że Bóg opuścił Go, że Jego 

modlitwa nie wznosi się ku Niemu... Uczucie to jest bardziej krzyżujące niż sam 

krzyż, bardziej budzące rozpacz niż wszelka tortura. I to jest końcowa udręka: 

ta, która przyspiesza śmierć. Wyciska bowiem z porów ostatnie krople krwi, 

miażdży ostatnie włókna serca, dopełnia tego, co pierwsze poznanie tego 
opuszczenia rozpoczęło: śmierć. 

To jest pierwsza przyczyna śmierci mojego Jezusa, o Boże, któryś uderzył Go z 

powodu nas! Czymże staje się stworzenie opuszczone przez Ciebie?... z powodu 

Twojego opuszczenia? Albo szaleje, albo umiera. Jezus nie mógł oszaleć, bo 

Jego inteligencja była Boska. Ta Jego duchowa inteligencja zwyciężyła nad 

całkowitym urazem Uderzonego przez Boga. Umarł więc. Śmierć, Najświętsza 

Śmierć, Śmierć całkowicie niewinnego. Umarł ten, który był Życiem, zabity przez 
opuszczenie i przez nasze grzechy.  
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Ciemność stała się jeszcze gęstsza. Jerozolima całkowicie ukryła się. Nawet 

zbocza samej Kalwarii wydają się znikać. Widać tylko szczyt, jakby ciemności go 

wznosiły, aby przyjął jedyne, ostatnie ocalałe światło, umieszczając je – jak na 

ofiarę ze swoim Boskim trofeum – na obrusie z ciekłego onyksu, aby widziała ją 

i miłość, i nienawiść.  

I z tej światłości, która nie jest już światłem, dochodzi bolesny głos Jezusa:  

[por. J 19,28-30] «Pragnę!»  

Rzeczywiście jest wiatr, rozbudzający pragnienie nawet u zdrowych. Wiatr 

stały, teraz gwałtowny, nasycony pyłem, zimny, przerażający. Myślę o bólu, jaki 

zadał swoim gwałtownym podmuchem płucom, sercu, gardłu Jezusa, Jego 

członkom zlodowaciałym, zdrętwiałym, zranionym. Zaprawdę wszystko się 
sprzysięgło, aby dręczyć Męczennika.  

[por. Mt 27,48; Mk 15,36; J 19,29-30] Żołnierz podchodzi do wazy, do której 

pomocnicy katów wlali ocet z żółcią. Płyn ten przez swą gorycz wzmaga 

wydzielanie śliny u skazańców. Bierze gąbkę, macza ją w cieczy, wkłada ją na 

cienką, ale sztywną trzcinę, która stoi przygotowana w pobliżu. Podaje gąbkę 

Umierającemu. Jezus wypręża się, spragniony, ku zbliżającej się gąbce. Można 
by rzec: głodne dziecko, szukające matczynej piersi.  

Maryja widzi to i z pewnością o tym myśli, bo jęczy, wspierając się na Janie:  

«O! A Ja nie mogę Mu dać nawet kropli Moich łez... O! Moje piersi, dlaczego już 

nie dajecie mleka? O! Boże, dlaczego, dlaczego tak nas opuszczasz? Jeden cud 

dla Mojego Syna! Niech Mnie uniesie, abym zaspokoiła Jego pragnienie Moją 

krwią, bo nie mam już mleka...»  

Jezus, który ssał chciwie cierpki i gorzki napój, odwraca głowę ze wstrętem. 

Napój ten musi palić Jego poranione i popękane wargi. Odwraca się, osuwa się, 

opada. Całe ciało ciąży na stopach i ku przodowi. Zranione kończyny odczuwają 

straszliwy ból, otwierając się pod ciężarem wiotczejącego ciała. Nie ma już 

żadnego ruchu dla ulżenia w tej boleści. Od miednicy w górę wszystko jest 

oderwane od drewna i tak pozostaje.  

Głowa zwisa ku przodowi tak ciężko, że szyja wydaje się podcięta w trzech 

miejscach: na gardle, całkowicie zapadniętym, oraz w dwóch miejscach mięśnia 

mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Oddech jest coraz bardziej dyszący i 

przerywany. To już raczej nierównomierne rzężenie niż oddech. Od czasu do 

czasu atak dotkliwego kaszlu wywołuje pojawienie się na wargach piany w 

kolorze lekko różowym. Przerwy pomiędzy dwoma wydechami stają się coraz 

dłuższe. Brzuch już się nie porusza. Jedynie tors jeszcze się podnosi, lecz z 
wielką trudnością i bólem... Paraliż płucny zaznacza się coraz mocniej.  

I nadchodzi coraz cichsze, zamieniające się w dziecięcą skargę wołanie: 

«Mamo!»  

A Nieszczęśliwa szepcze:  

«Tak, Mój Skarbie, jestem tutaj.»  

A kiedy coraz bardziej zamglony wzrok sprawia, że Jezus mówi: «Mamo, gdzie 

jesteś? Nie widzę Cię już. Czy Ty też Mnie opuściłaś?» – to już nie jest nawet 

słowo, lecz szept z ledwością słyszany przez kogoś, kto raczej sercem niż 

słuchem, zbiera wszystkie westchnienia Umierającego. Maryja odpowiada:  
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«Nie, nie, Synu! Ja Cię nie opuszczam! Posłuchaj Mnie, Mój umiłowany... Mama 

jest tutaj, Ona jest tutaj... i jedyną Jej męką jest to, że nie może podejść tam, 
gdzie jesteś...»  

To udręka... I Jan płacze, nie panując nad sobą. Jezus musi słyszeć jego szloch, 

lecz nic nie mówi. Myślę, że bliska śmierć sprawia, iż mówi, jakby majaczył, i nie 

wie nawet, co mówi, i nie pojmuje, niestety, ani matczynej pociechy, ani miłości 
Umiłowanego.  

[por. Mt 27,54; Mk 15,39; Łk 23,47] Longin bezwiednie porzucił postawę 

spoczynku. Najpierw z rękoma skrzyżowanymi na piersi i przestępując z nogi na 

nogę, z powodu długości oczekiwania, dawał odpoczynek to jednej, to drugiej 

nodze. Teraz zaś wyprężył się w pozycji na baczność. Lewą rękę trzyma na 

mieczu, prawą – przy boku, jakby był na stopniach cesarskiego tronu. Usiłuje 

nie okazywać wzruszenia. Jednak jego twarz zmienia się w wysiłku, jaki czyni, 

aby przezwyciężyć wzruszenie. W jego oczach błyszczy łza, którą powstrzymuje 
jedynie żelazna dyscyplina.  

Inni żołnierze przestali grać w kości. Wstali, nakładają hełmy, które służyły do 

potrząsania kośćmi. Stoją w grupie, milczący, uważni, blisko małych schodów, 

wyżłobionych w tufowej skale. Inni pełnią służbę i nie wolno im zmieniać 

pozycji. Wyglądają jak posągi. Jednak jeden z najbliżej stojących, który słyszy 

słowa Maryi, mruczy coś pod nosem i potrząsa głową.  

[por. J 19, 30] Cisza. A potem wyraźne w całkowitej już ciemności słowa:  

«Wszystko jest wykonane!»  

I potem dyszenie coraz bardziej rzężące, z coraz dłuższymi przerwami 

milczenia. Czas mija w tym niespokojnym rytmie. Życie powraca, gdy powietrze 

przeszywa ciężki oddech Umierającego... Życie zamiera, gdy tego bolesnego 
dźwięku już nie słychać.  

Cierpi się słysząc Go... cierpi się nie słysząc Go... Mówi się: “Dość już tego 

cierpienia!” i mówi się też: “O, Boże! Żeby to nie był Jego ostatni oddech!”  

Wszystkie Marie płaczą z głowami skierowanymi ku ziemistemu wzniesieniu. 

Słychać dobrze ich szloch, bo teraz cały tłum zamilkł, aby uchwycić rzężenie 

Umierającego. Jeszcze chwila milczenia, a potem – modlitewne słowa, 

wypowiedziane z nieskończoną słodyczą:  

[por. Łk 23,46] «Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha Mego!»  

Znowu chwila ciszy. Rzężenie staje się lekkie. To już tylko westchnienie, które 

wydobywa się z warg i gardła.  

A potem ostatnia konwulsja Jezusa – konwulsja straszna. Wydaje się, że chce 

zerwać z drzewa ciało, które jest do niego przytwierdzone trzema gwoździami. 

Przebiega trzy razy od stóp do głowy, ogarnia wszystkie biedne udręczone 

nerwy, podnosi niezwyczajnie trzy razy brzuch. Powiększa się on, jakby 

wywróciły się w nim wnętrzności, a potem obniża się i zapada, jakby był pusty. 

[Konwulsja] podnosi, napina, [a potem] tak mocno ściska klatkę piersiową, że 

skóra zapada się między żebra. Te, naprężone, pokazują się spod skóry i 

otwierają na nowo rany po biczowaniu. Jezus odrzuca gwałtownie w tył głowę – 

jeden, dwa, trzy razy – uderzając nią mocno o drzewo. Zaciskają się w jednym 

skurczu wszystkie mięśnie twarzy, wywołując wykrzywienie ust na prawo. 

Otwierają się, rozszerzają i powiększają powieki, pod którymi widać krążące 

gałki oczne i ukazuje się twardówka. Całe ciało napręża się. W ostatnim z trzech 
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skurczów jest ono wygiętym, drgającym łukiem, na który trudno patrzeć bez 

przerażenia.  

[por. Mt 27,50; Mk 15,37] A potem potężny, tak niespodziewany okrzyk wyrywa 

się z tego wyczerpanego ciała. Przeszywa powietrze ten “donośny głos”, o 
którym mówią Ewangelie, a który jest pierwszą sylabą słowa:  

«Mamo!...»  

A potem nic...  

Głowa opada Mu na pierś, ciało przechyla się do przodu, drżenie ustaje i nie ma 

już oddechu. Skonał.  

[por. Mt 27,51] Ziemia odpowiada na krzyk Tego, którego zabito, budzącym lęk 

hukiem. Wydaje się, jakby tysiąc gigantycznych rogów wydawało jeden dźwięk. 

Na ten przerażający akord nakładają się oddzielne i rozdzierające nuty 

błyskawic – znaczących niebo we wszystkich kierunkach. Spadają na miasto, na 

Świątynię, na tłum. Sądzę, że byli ludzie rażeni piorunami, gdyż biły one w tłum. 
Błyskawice są jedynym, nieregularnym światłem, pozwalającym coś widzieć.  

A potem nagle, gdy trwają jeszcze wyładowania piorunów, ziemia trzęsie się w 

wirze cyklonowej wichury. Trzęsienie ziemi i trąba powietrzna łączą się, by 

spuścić apokaliptyczną karę na bluźnierców. Szczyt Golgoty kołysze się i tańczy, 

jak taca w ręku szaleńca. Wstrząsy wywołują drżenie i falowanie i tak 

potrząsają trzema krzyżami, iż wydaje się, że je przewrócą.  

Longin, Jan, żołnierze chwytają się, czego mogą, jak mogą, żeby nie upaść. Jan 

jedną ręką trzyma się krzyża, a drugą podtrzymuje Maryję, która z powodu bólu 

i wstrząsów, opadła na jego pierś. Inni żołnierze – zwłaszcza ci z boku 

wzniesienia – musieli uciec na środek, aby nie spaść ze wzgórza. Złoczyńcy 

krzyczą z przerażenia. Tłum woła jeszcze głośniej i chciałby uciec, lecz nie 

może. Ludzie upadają jedni na drugich, depczą się, wpadają w szczeliny ziemi, 
odchodzą od zmysłów.  

Trzy razy powtarza się trzęsienie ziemi i trąba powietrzna, a potem martwy 

świat całkowicie nieruchomieje. Tylko błyskawice, lecz bez grzmotów, znaczą 

jeszcze niebo i oświetlają żydów. Uciekają we wszystkich kierunkach, z rękami 

we włosach lub wyciągniętymi przed siebie, lub wzniesionymi ku niebu, aż 

dotąd pogardzanemu, którego teraz się lękają. Ciemność zmniejsza się nieco 

pod wpływem przebłysku światła, wspomaganego przez milczące i magnetyczne 

wyładowania. Pozwala to zobaczyć wielu leżących na ziemi – nie wiem, czy 

martwych, czy też nieprzytomnych. Jeden dom płonie w obrębie murów. 

Płomienie wznoszą się prosto w nieruchomym powietrzu, wyrzucając swą 
żywoczerwoną barwę w ciemny popiel atmosfery.  

Maryja podnosi głowę z piersi Jana i patrzy na Swego Jezusa. Woła Go, bo źle 

Go widzi w słabym świetle Swymi biednymi oczyma, zalanymi łzami. Trzy razy 
woła Go:  

«Jezu! Jezu! Jezu!»  

Po raz pierwszy, odkąd jest na Kalwarii, woła Go Jego imieniem. Wreszcie w 

błysku, tworzącym jakby koronę wokół Golgoty, widzi Go znieruchomiałego, 

całego pochylonego do przodu. Głowę ma tak wygiętą do przodu i na prawo, że 

policzkiem dotyka ramienia, a żeber – Swą brodą. Wtedy pojmuje. Wyciąga 

ręce, które drżą w mrocznym powietrzu, i wydaje okrzyk:  

«Mój Synu! Mój Synu! Mój Synu!»  
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Potem słucha... Ma otwarte usta, wydaje się, że chce usłyszeć nawet nimi. Tak 

samo i oczy ma szeroko otwarte, aby widzieć, widzieć... Nie może uwierzyć, że 

Jej Jezusa już nie ma... Również Jan patrzy i słucha, i rozumie, że wszystko jest 
skończone. Chwyta rękami Maryję i usiłuje Ją oddalić, mówiąc:  

«Już nie cierpi.»  

Zanim jednak apostoł skończył to zdanie, Maryja, która zrozumiała, wyzwala 

się, robi obrót, pochyla się ku ziemi i podnosi ręce do oczu z okrzykiem:  

«Nie mam już Syna!»  

Potem chwieje się i upadłaby, gdyby Jan nie przygarnął Jej do serca. Uczeń 

siada następnie na ziemi, aby Ją lepiej podtrzymać, dopóki nie zastąpią go 

Marie. Istotnie, już nie zatrzymują ich stojący wyżej kołem żołnierze. Teraz, gdy 

żydzi już pouciekali, zgromadzili się na małym placu, który jest niżej, i 
komentują wydarzenie.  

[por. Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; Łk 23,49; J 19,25] Magdalena siada tam, gdzie 

był Jan, i niemal kładzie Maryję na swych kolanach. Obejmuje rękoma Jej 

ramiona i klatkę piersiową, całuje Jej blade oblicze, wsparte o litościwe ramię. 

Marta i Zuzanna obmywa Jej skronie i nozdrza gąbką i płótnem umoczonymi w 

occie. Szwagierka całuje Jej ręce, wołając Ją rozdzierającym głosem. A kiedy 

Maryja otwiera oczy i patrzy na nią spojrzeniem przytępionym boleścią, [Maria 
Alfeuszowa] mówi do Niej:  

«Córko, umiłowana córeczko, posłuchaj... powiedz mi, że mnie widzisz... Ja 

jestem twoją Marią... Nie patrz tak na mnie!...»  

Kiedy pierwszy szloch otwiera usta Maryi i kiedy spadają pierwsze łzy, ona, 

dobra Maria Alfeuszowa, mówi:  

«Tak, tak, płacz... Tutaj, razem ze mną... jak przy mamie, moja biedna, święta 

córko.»  

A kiedy słyszy, że Maryja mówi: «O, Mario! Mario! Czy widziałaś?» – Maria 

Alfeuszowa odpowiada: «Tak! Tak... ale... ale... córeczko, o! Córko!...»  

Stara Maria nie potrafi zrobić nic innego, więc płacze łzami rozpaczy. Jak echo 

wtórują jej inne, to znaczy Marta i Maria [Magdalena], matka Jana oraz 
Zuzanna.  

Innych litościwych niewiast już nie ma. Myślę, że odeszły – a z nimi pasterze – 

kiedy usłyszały krzyk Maryi...  

[por. Łk 23,48] Żołnierze rozmawiają między sobą.  

«Widziałeś żydów? Teraz się bali.»  

«I bili się w piersi!»  

«Najbardziej przerażeni byli kapłani!»  

«Co za strach! Przeżyłem już trzęsienia ziemi, ale takiego jak to – nigdy. 

Popatrz, na ziemi pozostało wiele pęknięć.»  

«I ziemia osunęła się o kawał wzdłuż całej drogi.»  

«A na niej są ciała.»  
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«Zostaw je! O tyle węży mniej.»  

«O! Inny pożar! Na polach...»  

«Ale czy On rzeczywiście nie żyje?»  

«Nie widzisz? Wątpisz w to?»  

[por. Mt 27,57-58; Mk 15,42-45; Łk 23,50-52, J 19,38]  Zza skały ukazuje się 

Józef i Nikodem. Z pewnością ukryli się za górą, aby umknąć przed piorunami. 
Idą do Longina.  

«Chcemy [zabrać] Ciało.»  

[por. J 19,31] «Jedynie Prokonsul je przyznaje. Idźcie. I to szybko. Słyszałem, 

że żydzi zamierzają udać się do Prokonsula i otrzymać pozwolenie na połamanie 
Mu nóg. Nie chciałbym, żeby Go znieważyli.»  

«Skąd o tym wiesz?»  

«Z raportu chorążego. Idźcie. Czekam na was.»  

Obydwaj idą pośpiesznie w stronę stromej drogi i znikają.  

[por. J 19,34-37] Wtedy Longin podchodzi do Jana i mówi mu coś, czego nie 

rozumiem. Potem bierze włócznię od żołnierza. Patrzy na niewiasty. Wszystkie 

zajmują się Maryją, która powoli odzyskuje siły. Wszystkie zwrócone są plecami 
do krzyża.  

Longin staje naprzeciw Ukrzyżowanego, dobrze rozważa cios, a potem zadaje 

go. Szeroka włócznia wnika głęboko od dołu w górę, od prawej strony na lewą. 

Jan – który walczy pomiędzy pragnieniem patrzenia i przerażeniem tym 
widokiem – odwraca na chwilę głowę.  

«Zrobione, przyjacielu – mówi Longin. – Tak będzie lepiej... To jak jeźdźcowi... i 

bez łamania kości... To naprawdę był Sprawiedliwy!»  

Z rany sączy się wiele wody i zaledwie strużka krwi, która już krzepnie. Sączy 

się – powiedziałam. Zaledwie bowiem wydobywa się przez wyraźne cięcie, które 

pozostaje nieruchome. Gdyby Jezus jeszcze oddychał, wtedy to rozcięcie 
otwierałoby się i zamykało przez ruch klatki piersiowej i brzucha.  

[por. Mt 27,51-53; Mk 15,38; Łk 23,45]    ...Podczas gdy na Kalwarii wszystko 

zachowuje swój tragiczny wygląd, ja dołączam do Józefa i Nikodema, którzy 

schodzą skrótem, najszybciej jak mogą. Są niemal na dole, gdy spotykają 

Gamaliela. Nieuczesany, bez nakrycia głowy, bez płaszcza, we wspaniałej szacie 

ubrudzonej ziemią i porozrywanej przez ciernie. Gamaliel wspina się, biegnąc i 

dysząc, z rękami we włosach, rzadkich i raczej siwych, jak u starszego 

człowieka. Rozmawiają ze sobą, nie zatrzymując się.  

«Gamalielu! Ty?»  

«Ty, Józefie! Opuszczasz Go?»  

«Ja? Nie. Ale dlaczego tutaj i w takim stanie?»  

«Straszna rzecz! Byłem w Świątyni! Znak! Świątynia cała otwarta! Zasłona 

purpurowa i hiacyntowa zwisa rozdarta! Święte Świętych jest odsłonięte! 

Klątwa na nas!»  
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Mówił, cały czas biegnąc w kierunku szczytu, oszalały przez to, czego 

doświadczył.  

Obydwaj patrzą, jak się oddala... patrzą na siebie... mówią razem:  

«”Te kamienie zadrżą na Moje ostatnie słowa!” Obiecał mu to!...»  

Przyspieszają kroku, zdążając do miasta. Na polach, pomiędzy wzgórzem a 

murami i dalej jeszcze błąkają się, w nadal trwających ciemnościach, ludzie o 
otępiałym wyglądzie... Krzyki, płacze, skargi... Kilku mówi:  

«Jego Krew spłynęła ogniem!»  

Inni:  

«Pośród piorunów Jahwe się objawił, aby przekląć Świątynię!»  

[por. Łk 27,52-53] Inni jęczą:  

«Groby! Groby!»  

Józef chwyta kogoś, kto uderza głową o mur. Woła go po imieniu, ciągnąc przez 

chwilę za sobą przez miasto:  

«Szymonie, cóż ty opowiadasz?»  

«Zostaw mnie! Ty też jesteś umarły! Wszyscy umarli! Wszyscy wyszli [z 

grobów]! I przeklinają mnie!»  

«Oszalał» – mówi Nikodem.  

Zostawiają go i idą szybko do Pretorium. Miasto jest wydane na pastwę 

przerażenia. Ludzie biegają, bijąc się w piersi, odskakują w tył lub odwracają 
się przerażeni, słysząc za sobą głos lub krok.  

W jednej z tak licznych mrocznych archiwolt zjawienie się Nikodema, odzianego 

na biało – bo, aby iść szybciej, zdjął na Golgocie swój ciemny płaszcz – sprawia, 

że jakiś faryzeusz wydaje okrzyk trwogi i ucieka. Potem widząc, że to Nikodem, 

obejmuje go za szyję z dziwną wylewnością, wołając:  

«Nie przeklinaj mnie! Moja matka mi się ukazała i powiedziała: “Bądź przeklęty 

na zawsze!”»  

A potem słania się na ziemię ze słowami:  

«Boję się! Boję się!»  

«Ależ oni są wszyscy szaleni!» – mówią obydwaj.  

Dochodzą do Pretorium i dopiero tutaj, podczas oczekiwania na przyjęcie przez 

Prokonsula, Józefowi i Nikodemowi udaje się poznać przyczynę tego 

przerażenia. Wiele grobów otwarło się przez trzęsienie ziemi. Niektórzy ludzie 

przysięgali, że widzieli szkielety, które na krótką chwilę przybierały ludzki 

wygląd i odchodziły, oskarżając winnych bogobójstwa i przeklinając ich. 

Pozostawiam tych dwóch przyjaciół Jezusa w atrium Pretorium. Weszli tu bez 

jakichkolwiek problemów i głupiej odrazy lub lęku przed zanieczyszczeniem.  

...Powracam na Kalwarię, przyłączając się do Gamaliela, który – już wyczerpany 

– pokonuje ostatnie metry. Zbliża się, bijąc się w piersi. Dochodzi do pierwszego 

z dwóch małych placów i rzuca się na ziemię. Długa biała sylwetka na żółtawej 
ziemi. Jęczy:  
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«Znak! Znak! Powiedz mi, że mi wybaczasz! Jeden jęk, tylko jeden jęk, żeby mi 

powiedzieć, że mnie słyszysz i że mi wybaczasz.»  

Mam wrażenie, że – według niego – Jezus jeszcze żyje. Z błędu wyprowadza go 

dopiero żołnierz, trącając go włócznią i mówiąc do niego:  

«Wstań i zamilknij. To daremne. Trzeba było o tym myśleć wcześniej. A ja, 
poganin, mówię ci: Ten, któregoście ukrzyżowali, był naprawdę Synem Boga!»  

«Umarł? Umarłeś? O!...»  

Gamaliel podnosi przerażoną twarz, usiłuje coś zobaczyć – tam, na szczycie, w 

świetle zachodu. Widzi mało, ale wystarczająco dużo, żeby zrozumieć, iż Jezus 

nie żyje. Dostrzega też litościwą grupę, pocieszającą Maryję: Marie i Jana, 

stojących po lewej stronie, pod krzyżem, całych zapłakanych. Longin zaś stoi po 
prawej, w postawie podniosłej i pełnej szacunku.  

Gamaliel rzuca się na kolana, wyciąga ramiona i krzyczy:  

«To byłeś Ty! To byłeś Ty! Nie możemy uzyskać przebaczenia. Domagaliśmy się 

Twojej Krwi na nas... I ona wznosi okrzyk ku Niebu, a Niebo nas przeklina... O! 

Lecz Ty byłeś Miłosierdziem!... Mówię Ci, ja – złamany rabbi Judy: “Twoja Krew 

na nas – z litości”. Pokrop nas nią! Bo jedynie ona może nam wyjednać 
przebaczenie...»  

I płacze. A potem, ciszej, wyznaje swą tajemną udrękę:  

«Mam wymagany znak... Lecz całe wieki ślepoty duchowej pozostają na moim 

wewnętrznym wzroku i – wbrew obecnej woli – podnosi głos moja pyszna myśl 

wczorajsza... Litości dla mnie! Światłości świata! W ciemnościach, które Cię nie 

zrozumiały, spuść jeden z Twoich promieni! Jestem starym żydem wiernym 

temu, co uznawałem za sprawiedliwe, a co było błędem. Teraz jestem 

wypalonym wrzosowiskiem bez żadnego ze starych drzew dawnej Wiary, bez 

żadnego zasiewu, bez łodygi nowej Wiary. Jestem wysuszoną pustynią. Zdziałaj 

cud! Niech w tym biednym sercu starego upartego Izraelity wyrośnie kwiat, 

który ma Twoje imię. Ty, Wyzwoliciel, przeniknij moje biedne myśli, więźniarki 

formułek. Izajasz rzekł: “...Za grzechy nasze zapłacił i wziął na Siebie grzechy 
wielu.” O! Mój także, Jezusie z Nazaretu...»  

Wstaje. Patrzy na krzyż, który widać coraz wyraźniej w powracającym świetle. 

Potem odchodzi pochylony, postarzały, upokorzony, złamany. Na Kalwarię 

powraca cisza, przerywana tylko czasem łzami Maryi. Dwaj łotrzy, wyczerpani 

strachem, już się nie odzywają.  

[por. Mk 15,45]  Nikodem i Józef powracają szybko mówiąc, że mają zgodę 

Piłata. Jednak Longin, który nie ufa łatwo, wysyła do Prokonsula żołnierza na 

koniu, aby się też dowiedział, co ma uczynić z dwoma łotrami. Żołnierz 

odjeżdża. Powraca szybko z rozkazem wydania [ciała] Jezusa i połamania nóg 
pozostałym – z woli żydów.  

[por. J 19,32] Longin woła czterech katów, którzy tchórzliwie przykucnęli pod 

skałą i jeszcze są przerażeni wydarzeniem. Nakazuje im uśmiercić dwóch łotrów 

uderzeniami maczug. Dyzma nie protestuje. Kiedy – po połamaniu mu goleni – 

zadają mu gwałtowny cios maczugą w serce, kończy swoje rzężenie w 

wypowiadając w połowie imię “Jezus”. Drugi – wypowiada straszliwe 
przekleństwa. Ich rzężenie jest straszliwe...  

[por. Mk 15,46, Łk 23,53] Czterech katów chciałoby się też zająć Jezusem i 

zdjąć Go z krzyża, lecz Józef i Nikodem nie pozwalają na to. Józef zdejmuje 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#45
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http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#46
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#53


 229 

płaszcz i mówi Janowi, by uczynił to samo. Ma trzymać drabiny, na które 

wspinają się z prętami do wyciągania gwoździ i obcęgami. Maryja wstała 

drżąca, podtrzymywana przez niewiasty. Podeszła do krzyża. W tym czasie 

żołnierze odchodzą, po wypełnieniu zadania. Longin, przed odejściem stamtąd 

na niższy plac, odwraca się z wysokości konia, aby spojrzeć na Maryję i 
Ukrzyżowanego.  

Potem słychać tętent kopyt brzmiący na kamieniach i uderzenia broni o zbroję. 

Oddala się coraz bardziej.  

Zdjęli lewą rękę. Ramię opada wzdłuż Ciała, które teraz zwisa oderwane w 

połowie [od krzyża]. Mówią Janowi, aby także się wspiął, pozostawiając drabiny 
niewiastom.  

Jan wchodzi na drabinę, na której dotąd stał Nikodem. Przekłada sobie ramię 

Jezusa na szyję i trzyma je tak, całkowicie oparte na swoim ramieniu. Obejmuje 

swoim ramieniem ciało Jezusa w pasie. Jego rękę trzyma za koniuszki palców, 

aby nie dotknąć straszliwego rozdarcia lewej ręki, które jest niemal otwarte. 

Gdy wyjęto gwóźdź z nóg Jezusa, bardzo trudno jest już Janowi trzymać i 

podnosić Ciało swego Nauczyciela, między krzyżem a własnym ciałem. Maryja 

usiadła już u stóp krzyża, odwrócona do niego plecami, aby przyjąć Swego 
Jezusa na kolana.  

Najtrudniej jednak jest zdjąć prawe ramię. Pomimo wszystkich wysiłków Jana 

Ciało Jezusa zwisa całkowicie do przodu. Główka gwoździa jest głęboko 

zanurzona w ciele. Dwóch współczujących mężczyzn wyciąga gwóźdź z trudem, 

jakby nie chcąc bardziej zranić Jezusa. Wreszcie chwytają go obcęgami i 
wyjmują bardzo powoli...  

Jan trzyma cały czas Jezusa pod pachami, z głową opuszczoną na swe ramię, 

podczas gdy Nikodem i Józef chwytają Go: jeden za uda, a drugi za kolana. 
Trzymając Go w ten sposób, ostrożnie schodzą po drabinach.  

Po zejściu na ziemię chcieliby położyć Go na prześcieradle, jakie umieścili na 

płaszczach. Ale Maryja chce Go [przyjąć]. Rozpięła Swój płaszcz w ten sposób, 

że zwisa z jednej strony i na rozchylonych kolanach, by przygotować kołyskę 

dla Swego Jezusa. Uczniowie zawracają, by Jej dać Syna, którego ukoronowana 

głowa opada w tył, a ramiona zwisają ku ziemi. Poranione ręce ocierałyby się o 

ziemię, gdyby litościwe niewiasty nie przytrzymały ich ze współczuciem, aby 

temu zapobiec.  

Teraz jest na kolanach Matki... Wygląda jak duże, zmęczone dziecko, śpiące 

spokojnie na matczynych kolanach. Maryja obejmuje Go prawym ramieniem, 

które przełożyła pod rękami Swego Syna, a lewym – objęła Mu brzuch, aby 

podtrzymać Go w biodrach. Głowa spoczywa na matczynym ramieniu. Woła 

Jezusa... Woła Go rozdzierającym głosem. Potem odrywa Go od ramienia i 

głaszcze lewą ręką. Chwyta i rozkłada ręce, a przed ich skrzyżowaniem, całuje 

je i płacze nad ranami. Potem głaszcze policzki, szczególnie tam, gdzie są sińce i 

opuchlizna. Całuje zapadnięte oczy, usta, które pozostały lekko wykrzywione na 

prawo i uchylone. Chciałaby uporządkować Mu włosy, jak zrobiła to z brodą, na 

której skrzepła krew. Robiąc to jednak napotyka ciernie. Kłuje się, zdejmując 

koronę. Chce to jednak zrobić sama, tylko Ona, jedyną ręką, którą uwolniła. 
Odpycha wszystkich, mówiąc:  

«Nie! Nie! Ja! Ja!»  

I czyni to z taką delikatnością, że wydaje się, jakby miała w dłoni delikatną 

główkę nowo narodzonego dziecka. A kiedy już zdjęła tę straszliwą koronę, 

pochyla się, aby wyleczyć pocałunkami wszystkie zadraśnięcia wywołane 
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cierniami. Swą drżącą ręką rozdziela włosy znajdujące się w nieładzie, układa 

je, płacze i przemawia cichutko. Palcami wyciera łzy, które spadają na biedne, 

zlodowaciałe ciało, okryte krwią. Myśli, że oczyści je Swymi łzami i welonem, w 

który Jezus ma nadal owinięte lędźwie. Ciągnie ku Sobie jeden jego kraniec i 

zaczyna czyścić i osuszać święte Ciało. Nie przestaje głaskać Mu twarzy, a 

potem rąk, a następnie potłuczonych kolan, a potem znowu wraca, by osuszyć 

Ciało, na które spadają Jej liczne łzy. Kiedy to czyni, Jej ręka napotyka na 

otwarty bok. Mała dłoń, okryta delikatnym płótnem, niemal cała wchodzi do 

szerokiego otworu rany. Maryja pochyla się, aby w zapadającym półmroku 

spojrzeć i widzi... widzi otwarty bok i serce Swego Syna. I wtedy wydaje 

przejmujący okrzyk. Wydaje się, jakby miecz otwierał Jej serce. Wydaje okrzyk, 

a potem opada na Syna i Ona także wydaje się martwa. Idą Jej z pomocą, 

pocieszają, chcą odebrać Boskiego Umarłego. Ona jednak krzyczy:  

[por. Mt 27,59; J 19,38] «Gdzie, gdzież Cię położę? W jakim miejscu, które 

byłoby bezpieczne i godne Ciebie?»  

Józef – cały pochylony w pełnym szacunku ukłonie i z otwartą dłonią przy piersi 

– mówi:  

«Chcę Cię pocieszyć, Niewiasto! Mój grób jest nowy i godny kogoś wielkiego. 

Daję Mu go. A Nikodem, mój przyjaciel, już zaniósł do grobu wonności, które 

chce sam ofiarować. Jednak proszę Cię, ponieważ zapada zmrok, pozwól nam to 
uczynić... To dzień Przygotowania. Bądź dobra, o święta Niewiasto!»  

Także Jan i niewiasty proszą w podobny sposób i Maryja pozwala im wziąć 

Swego Syna z kolan i wstaje, zatroskana. Oni tymczasem owijają Go w 
prześcieradło. Prosi tylko:  

«O! Róbcie to ostrożnie!»  

Podnoszą Zwłoki owinięte w prześcieradło i leżące na płaszczach, spełniających 

rolę noszy. Nikodem i Jan trzymają za ramiona, a Józef – za nogi.  

Idą drogą w dół. Schodzą w kierunku grobu: Maryja podtrzymywana przez Swą 

szwagierkę i przez Magdalenę, a za Nią – Marta, Maria, żona Zebedeusza, i 
Zuzanna. Niewiasty te zabrały gwoździe, obcęgi, koronę, gąbkę i trzcinę.  

Na Kalwarii pozostają trzy krzyże. Środkowy jest pusty. Na dwóch pozostałych 

widać ich umierające trofea.  

«A teraz – mówi Jezus – dobrze uważajcie. Oszczędzę Ci [dziś] opisu złożenia 

do grobu. Zrobiłaś to zresztą dobrze ubiegłego roku 19 lutego 1944. Użyjcie 

więc go i ojciec M. niech umieści na jego końcu płacz Maryi, który przekazałem 

kiedyś: 4 października 1944. Następnie umieścisz to, co jeszcze zobaczysz. To 

są nowe fragmenty Męki. Trzeba je umieścić bardzo dobrze, na właściwym 

miejscu, aby nie spowodować zamieszania lub nie pozostawić jakiejś przerwy.»  

30. GRÓB JÓZEFA Z ARYMATEI.  

STRASZLIWA UDRĘKA MARYI. NAMASZCZENIE CIAŁA ZBAWICIELA 

Napisane 19 lutego i 4 października 1944. A, 1913-1921 i 3733-3749. 

[por. Mt 27,59-61; Mk 15,46-47; Łk 23,53-55; J 19,40-42] Mówić o tym, co ja 

odczuwam, byłoby daremne. Zrobiłabym jedynie wykład o moim cierpieniu, 

które nie ma żadnej wartości w porównaniu z cierpieniem, jakie widzę. Opisuję 
je więc bez komentarzy na swój własny temat.  

Towarzyszę w złożeniu do grobu naszego Pana. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#59
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#38
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-27.htm#59
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-15.htm#46
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-23.htm#53
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-19.htm#40b


 231 

Mały orszak po zejściu z Kalwarii, znajduje u jej stóp, wykuty w górze, grób 

Józefa z Arymatei. Wchodzą tam pełni czci z Ciałem Jezusa.  

Widzę grób wykonany następująco.  

Jest to pomieszczenie wykute w kamieniu, w głębi ukwieconego ogrodu. 

Przypomina grotę, jednak wykonała go ludzka ręka. Jest tu pomieszczenie 

grobowe, w ścisłym tego słowa znaczeniu, z wnękami (wykonanymi odmiennie 

niż w katakumbach). Są to rodzaje okrągłych otworów, które wnikają w kamień, 

jak – aby to sobie jakoś wyobrazić – dziury w ulu. Na razie wszystkie są puste. 
Widać pusty oczodół każdej wnęki: czarna plama na szarości kamienia. 

Przed tym pomieszczeniem grobowca jest coś w rodzaju przedsionka. Pośrodku 

– kamienny stół do namaszczeń. Na nim układają Ciało Jezusa w całunie. 

Wchodzi tu też Jan i Maryja. Nikt więcej, bo to pomieszczenie przygotowawcze 

jest małe i gdyby weszły też inne osoby, nie można by się już poruszyć. 

Pozostałe niewiasty są przy drzwiach lub raczej przy otworze wejściowym, bo 
nie ma rzeczywistych drzwi.  

Dwaj niosący odsłaniają Jezusa. Podczas gdy przy świetle dwóch pochodni 

przygotowują na rodzaju półki, w kącie, opaski i wonności, Maryja pochyla się 

nad Swym Synem i płacze. Znowu ociera Go welonem, którym On ma wciąż 

opasane lędźwie. Ciało Jezusa doznaje tego jedynego obmycia: matczynymi 

łzami. Nawet jeśli są wielkie i obfite, służą jedynie do powierzchownego i 
częściowego usunięcia kurzu, potu i krwi z tego umęczonego Ciała. 

Maryi wciąż nie dość głaskania zlodowaciałego Ciała. Z delikatnością jeszcze 

większą niż gdyby dotykała nowo narodzonego dziecka bierze biedne, 

rozerwane dłonie, ściska je w Swoich rękach, całuje palce, prostuje je. Usiłuje 

połączyć wargi rozchylone przez rany, jakby po to, by je uleczyć, aby mniej 

bolały. Dotyka Swych policzków tymi dłońmi, które już nie potrafią głaskać, i 

jęczy, jęczy w Swym straszliwym bólu. Prostuje i łączy stopy, które są tak 

zwiotczałe, jakby były śmiertelnie znużone z powodu długiej drogi pokonanej 

dla nas. Ale zostały zbytnio przesunięte na krzyżu – szczególnie lewa stopa, 

która pozostaje płaska, jakby nie było w niej kostki. Potem powraca do Ciała i 
głaszcze je, tak zimne i tak już zesztywniałe.  

Znowu widzi rozerwanie od włóczni. Teraz, gdy Zbawiciel leży na plecach na 

płaskim kamieniu, rana jest odkryta i otwarta jak usta. Pozwala lepiej zobaczyć 

jamę klatki piersiowej. Koniuszek serca widać dokładnie pomiędzy mostkiem i 

lewym łukiem żebrowym. Około dwa centymetry wyżej znajduje się nacięcie, 

spowodowane ostrzem włóczni w osierdziu i w sercu, długie na dobre półtora 

centymetra. Zewnętrzne otwarcie prawego boku ma co najmniej siedem 

centymetrów. 

Maryja znowu wydaje okrzyki jak na Kalwarii. Odnosi się wrażenie, że to Ją 

przeszywa włócznia, tak zwija się w bólu, podnosząc ręce do serca, przebitego 
jak serce Jezusa. Ileż pocałunków dla tej rany! Biedna Mama! 

Potem powraca do odwróconej głowy i prostuje ją, bo pozostała lekko odgięta w 

tył i silnie – na prawo. Usiłuje zamknąć powieki, które uporczywie lekko się 

otwierają. Zamyka otwarte usta, skurczone i lekko wykrzywione na prawo. 

Czesze włosy, które jeszcze wczoraj były piękne, a teraz stały się plątaniną, 

ciężką od krwi. Rozplątuje kosmyki najdłuższe, wygładza je palcami, zwija, aby 

im nadać formę delikatnych włosów Jej Jezusa, tak jedwabistych i skręconych. I 

nie przestaje jęczeć, bo przypomina Go sobie, jak był dzieckiem... To główny 

powód Jej boleści: wspomnienie dzieciństwa Jezusa, Jej miłości do Niego, Jej 

troskliwości o Niego, która lękała się nawet żywszego powiewu powietrza na 
małe Boskie stworzonko, i porównanie z tym, co Mu teraz uczynili ludzie. 
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Zadaje mi ból Jej skarga i gest, kiedy mówi, jęcząc: 

«Co oni Ci zrobili, co Ci zrobili, Synu Mój?» 

Ponieważ nie może patrzeć na Niego, zesztywniałego, nagiego, leżącego na 

kamieniu, bierze Go w ramiona. Wsuwa jedno ramię pod Jego barki, a drugą 

ręką przyciska Go do Swej piersi i kołysze Go takim ruchem, jak w grocie 

narodzenia. Wszystko to wywołuje mój płacz i ból taki, jakby ktoś ręką dotykał 

mi serca. 

Straszliwa duchowa udręka Maryi. 

Matka stoi przy kamieniu namaszczenia i głaszcze, rozważa, jęczy i płacze. 

Drżące światło pochodni oświetla chwilami Jej twarz. Widzę wielkie łzy toczące 

się po bardzo bladych policzkach wyniszczonej twarzy. I słyszę bardzo wyraźnie 

wszystkie słowa, choć zaledwie szeptane wargami... Prawdziwa rozmowa 
matczynej duszy z duszą Swego. Otrzymuję nakaz zapisania jej: 

«Biedny Synu! Ileż ran!... Jakżeś Ty cierpiał! Spójrz, co Ci zrobili!... Jakżeś Ty 

zimny, Synu! Twoje palce są lodowate i tak nieruchome! Wydają się połamane. 

Nigdy – nawet w najgłębszym śnie dziecięcym ani w okresie Twego trudu 

rzemieślnika – nie były tak bezwładne... I jakże są zlodowaciałe! Biedne ręce! 
Daj je Twojej Mamie, Mój Skarbie, miłości święta, Moja  

miłości! Spójrz, jak one są przebite! Ależ, spójrz, Janie, jakie rozdarcie! O! 

Okrutni! Tu, tutaj, daj Twej Mamie tę poranioną rękę. Niech Ci ją uleczę. O! Nie 

zadam Ci bólu... Użyję pocałunków i łez, i Mojego oddechu, i Mojej miłości, i 

ogrzeję Ci je. Daj Mi pieszczotę, Synu! Ty jesteś lodem, a Ja płonę od gorączki. 

Moją gorączkę złagodzi Twój lód, a Twój lód zniknie pod wpływem Mojej 

gorączki. Jedną pieszczotę, Synu! Od tak niewielu godzin Mnie nie głaszczesz, a 

one wydają Mi się wiekami. Bywały miesiące bez Twoich pieszczot, a zdały Mi 

się godzinami. Zawsze bowiem czekałam na Twój powrót i z każdego dnia 

robiłam godzinę, a z każdej godziny – minutę, aby sobie powiedzieć, że byłeś 

daleko nie od jednego czy kilku miesięcy, lecz tylko od kilku dni, lecz tylko od 

kilku godzin. Dlaczego teraz czas tak się wlecze? O! Nieludzka udręka! Bo Ty 

jesteś martwy! Zabili Cię! Nie ma Ciebie już na ziemi! Już nie! Dokąd poślę Moją 

duszę, ażeby szukała Twojej i objęła ją? Bo znaleźć Ciebie, posiadać Ciebie, 

odczuwać Ciebie było życiem Mojego ciała i Mojego ducha. W jakimkolwiek 

miejscu szukam Ciebie na fali Mojej miłości, nie znajduję Cię już, już Cię nie 

znajduję! Pozostają Mi po Tobie te zimne zwłoki, te zwłoki bez duszy! O, duszo 

Mojego Jezusa, o duszo Mojego Chrystusa, o duszo Mojego Pana, gdzie jesteś? 

Dlaczego odebraliście duszę Memu Synowi, okrutne hieny zjednoczone z 

szatanem? A dlaczego Mnie nie ukrzyżowaliście razem z Nim? Czy się lękaliście 

drugiej zbrodni? (Jej głos staje się coraz mocniejszy, bardziej rozdzierający.) A 

czymże by było dla was zabicie biednej niewiasty, skoro nie zawahaliście się 

zabić Boga, który stał się Ciałem? Nie popełniliście drugiej zbrodni? Czyż jest 

coś okrutniejszego od pozostawienia przy życiu matki, po zabiciu jej syna?» 

Matka, która – podnosząc głos, wzniosła też oblicze – teraz znów się pochyla 

nad zgaszoną twarzą [Jezusa] i znowu mówi cichutko, tylko do Niego samego: 

«W grobie, przynajmniej tutaj, w środku, bylibyśmy razem, jak byliśmy razem 

w agonii na drzewie. Razem wędrowalibyśmy – poza to życie, na spotkanie 

Życia. Ale skoro nie mogę iść za Tobą w podróży poza życie, mogę pozostać 
tutaj i czekać na Ciebie.» 

Prostuje się i mówi głośno do obecnych: 
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«Oddalcie się, wszyscy. Ja zostaję. Zamknijcie Mnie tutaj z Nim. Czekam na 

Niego. Co mówicie? Że to niemożliwe? A dlaczego to niemożliwe? Gdybym 

umarła, czyż nie leżałabym tutaj u Jego boku, czekając na rozpad ciała? Będę u 

Jego boku, lecz na kolanach. Tak trwałam, gdy On kwilił, delikatny i różowy, w 

noc grudniową. Będę tu teraz w tę noc świata, który nie ma już Chrystusa. O, 

prawdziwa noc! Nie ma już Światła!... O! Noc lodowata! Miłość umarła! Co 

mówisz, Nikodemie? Że się zanieczyszczam? Jego krew nie jest nieczysta. Nie 

zanieczyściłam się rodząc Go. Ach! Jakże przyszedłeś, Ty, Kwiat Mojego łona, 

nie rozrywając włókien, lecz naprawdę jak wonny narcyz, który rozkwita z 

duszy macierzystej bulwy i wydaje kwiat, nawet jeśli ziemia jej nie dotknęła. 

Dziewicze kwitnienie, które w Tobie się wypełnia, o Synu! Przyszedłeś z objęcia 
Niebios i zrodziłeś się w wylaniu niebieskiego blasku.» 

Bolejąca Matka pochyla się znowu nad Synem. Pozostaje odizolowana od 

wszystkiego, co nie jest Nim. Szepcze cichutko: 

«Ale Ty, Synu, czy Ty sobie przypominasz tę wspaniałą szatę, która ogarniała 

wszystko, kiedy Twój uśmiech rodził się dla świata? Czy pamiętasz to 

błogosławione światło, które Ojciec zesłał z Niebios dla otoczenia tajemnicą 

Twego zakwitnięcia i ukazania Ci mniej odrażającym tego mrocznego świata – 

Tobie, który jesteś Światłością i przychodziłeś od Światłości Ojca i Ducha 

Pocieszyciela? A teraz?... Teraz jest noc i chłód... Jaki chłód! Jaki chłód! Cała 

drżę od niego. Jest zimniej niż w tę noc grudniową. Wtedy radość z posiadania 

Ciebie ogrzewała Mi serce. I było dwoje kochających Ciebie... Teraz... Teraz... 

Jestem sama... i Ja też umieram. Będę Cię jednak kochać podwójnie: za tych, 

którzy tak mało Cię umiłowali, że opuścili Cię w chwili boleści, i będę Cię kochać 

za tych, którzy Cię znienawidzili. Za cały świat będę Cię kochać, o Synu. Nie 

będziesz odczuwał chłodu świata. Nie, nie odczujesz go. Nie otworzyłeś Mi 

wnętrzności, aby się narodzić. Aby Ci jednak nie było zimno, jestem gotowa 

rozerwać je sama i zamknąć Cię w objęciu Mojego łona. Pamiętasz, jak to łono 

Cię kochało, mały pulsujący kiełku?... To zawsze to samo łono. O! To Moje 

prawo i Mój obowiązek Matki. To Moje pragnienie. Tylko Matka może je posiadać 
i może mieć dla Syna miłość wielką jak wszechświat.» 

Głos Jej stopniowo się podnosił i teraz z całą mocą mówi: 

«Idźcie. Ja zostaję. Powrócicie za trzy dni... a My wyjdziemy razem, o, aby 

ujrzeć świat... Ja wsparta na Twoim ramieniu, o Mój Synu! Jakże piękny będzie 

świat w świetle Twego zmartwychwstałego uśmiechu! Świat drżący na odgłos 

kroków Swego Pana! Ziemia zadrżała, gdy śmierć wyrwała Ci duszę i z Twego 

serca wyszedł Twój duch. Teraz również zadrży... O! Już nie z przerażenia i 

bólu... Będzie to słodkie drżenie, którego nie znam, lecz które przeczuwa Moja 

natura kobiety... drżenie, które porusza dziewicę, gdy po długiej nieobecności 

słyszy kroki oblubieńca, przychodzącego na zaślubiny. Ziemia zadrży świętym 

drżeniem, jakim byłam poruszona w największej głębi Mojego Ja, kiedy miałam 

w sobie Pana Jedynego i Troistego, kiedy wola Ojca ogniem Miłości utworzyła 

ziarno, z którego przyszedłeś Ty, o Mój święty Mały, Moje Dzieciątko, cały Mój! 

Cały! Cały Twojej Mamy! Mamy!... Każde dziecko ma ojca i matkę... nawet 

dziecko nieślubne ma ojca i matkę. Ty jednak... Ty miałeś tylko Matkę, by mogło 

się utworzyć Twoje ciało róży i lilii; aby się utkały Twe lazurowe żyły, podobne 

do naszych rzek w Galilei; i te wargi jak granaty, i te włosy, pełniejsze wdzięku 

niż białe runo kóz z naszych wzgórz; i te oczy – dwa rajskie jeziorka. Nie, są 

raczej wodą z Jedynej i Poczwórnej Rzeki z Miejsca radości, niosącej w czterech 

odnogach złoto, onyks, beryl i kość słoniową, i diamenty, i palmy, i miód, i róże, 

i nieskończone bogactwa. O, Piszon, o, Gichon! O, Tygrysie i Eufracie! Drogo dla 

aniołów radujących się w Bogu! Drogo dla królów, którzy Cię uwielbiają! Olejku 

znany lub nie znany, lecz Żyjący, lecz Obecny, nawet w najbardziej mrocznym 

sercu! To jedynie Twoja Mama uczyniła Ciebie – Swoim “tak”... Z muzyki i z 
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miłości uformowała Ciebie, z czystości i z posłuszeństwa uczyniła Ciebie, o Moja 

radości! Twoje serce, czymże jest? Płomieniem Mojego serca, które się 

podzieliło, aby się zagęścić w [formie] korony wokół pocałunku Boga dla Jego 
Dziewicy. Oto czym jest Twoje serce. Ach!»  

Głos Maryi jest tak rozdzierający, że Magdalena i Jan biegną równocześnie, aby 

Ją podtrzymać. Inne niewiasty nie ośmielają się. Płacząc, zakryte zasłonami, 
spoglądają przez otwór wejścia. 

«Ach! Oni Ci porozrywali ciało! To dlatego jesteś taki zimny i dlatego Ja jestem 

taka zimna! Ty już nie masz w sobie płomienia Mego serca, a Ja nie mogę żyć 

dalej, odbijając ten płomień, który był Moim, a który Ja dałam Tobie, aby Ci 

utworzyć serce. Tu, tu, tutaj, na Mojej piersi! Zanim śmierć Mnie zabije, chcę Cię 

ogrzać, chcę Cię kołysać. Śpiewałam Ci: “Nie ma domu, nie ma jedzenia, jest 

tylko ból”. O, prorocze słowa! Ból, ból, ból dla Ciebie, dla Mnie! Śpiewałam Ci: 

“Śpij, śpij, na Moim sercu”. Nawet teraz: tutaj, tu, tu...» 

I siadając na brzegu kamienia bierze Go na Swe kolana, kładąc jedno ramię 

Syna na własnych ramionach, opierając głowę Syna na ramieniu, a Swoją głowę 

– na Jego głowie. Trzyma Go tak przyciśniętego do piersi, kołysze Go i całuje, 
udręczona i wywołująca udrękę. 

Nikodem podchodzi z Józefem. Umieszczają na czymś w rodzaju stołka – który 

jest po drugiej stronie kamienia – wazy, opaski, czysty całun i miskę napełnioną 

wodą, jak mi się wydaje, oraz tampony z tkaniny, tak myślę. Maryja widzi to i 

pyta głośno: 

«Co robicie? Czego chcecie? Przygotować Go? Po co? Zostawcie Go na kolanach 

Jego Mamy. Jeśli uda Mi się Go ogrzać, szybciej zmartwychwstanie. Jeśli uda Mi 

się pocieszyć Ojca i Jego pocieszyć za bogobójczą nienawiść, Ojciec wcześniej 
przebaczy, a On wcześniej powróci» – Bolejąca niemal majaczy. 

«Nie, nie dam wam Go! Dałam Go raz, jeden raz Go dałam światu, lecz on Go nie 

chciał. Zabił Go, bo Go nie chciał. Teraz już Go nie dam! Co mówicie? Że Go 

kochaliście? Dobrze! Dlaczego więc Go nie broniliście? Żeby Mu powiedzieć, że 

Go kochacie, czekaliście na chwilę, kiedy już nie mógł was usłyszeć. Jakże 

biedna jest ta wasza miłość! Ale skoro boicie się świata do tego stopnia, żeby 

nie ośmielić się bronić Niewinnego, powinniście oddać Go Mnie – Mnie, Matce, 

abym broniła Mego Dziecka. Ona wiedziała, Kim On był, i na co zasługiwał! 

Wy!... Mieliście Go za Nauczyciela, lecz niczego się nie nauczyliście. To może 

nieprawda? Może kłamię? Czyżbyście nie zauważali, że nie wierzycie w Jego 

Zmartwychwstanie? Wierzycie w nie? Nie. Po co tu jesteście, przygotowując 

opaski i wonności? Bo sądzicie, że to biedny zmarły, dziś lodowaty, jutro 

zepsuty... i to dlatego chcecie Go zabalsamować. Zostawcie tam wasze balsamy. 

Przyjdźcie adorować Zbawcę czystym sercem pasterzy z Betlejem. Patrzcie! W 

Swoim śnie jest tylko kimś zmęczonym, kto wypoczywa. Ileż się utrudził w 

Swoim życiu! Trudził się coraz bardziej. A w ostatnich godzinach!... Teraz 

odpoczywa. Dla Mnie, Jego Mamy, to tylko duże, zmęczone Dziecko, które śpi. 

Bardzo biedne jest Jego łóżko i pokój! Lecz Jego pierwsza kołyska nie była 

piękniejsza... ani nie była milsza Jego pierwsza siedziba. Pasterze adorowali 

Zbawcę w Jego śnie Dziecka. Adorujcie Zbawcę we śnie Zwycięzcy nad 

szatanem. A potem, jak pasterze, idźcie powiedzieć światu: “Chwała Bogu! 

Grzech umarł! Szatan został pokonany! Niech pokój będzie na ziemi i w 

Niebiosach, pomiędzy Bogiem i człowiekiem!”. Przygotowujcie drogi na Jego 

powrót. Wysyłam was Ja, którą Macierzyństwo czyni obrzędową kapłanką. 

Idźcie! Powiedziałam, że nie chcę. Obmyłam Go Moimi łzami i to wystarczy. 

Reszta nie jest potrzebna i nie myślcie, że to na Nim położycie. Łatwiej Mu 

będzie się podnieść, uwolnionemu od tych zbędnych pogrzebowych opasek. 
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Dlaczego tak na Mnie patrzysz, Józefie? A ty, Nikodemie? Dlaczego? Czy 

potworność tego dnia uczyniła was otępiałymi? Czy straciliście pamięć? Już nie 

pamiętacie? “Temu pokoleniu złemu i cudzołożnemu, które szuka znaku, 

zostanie dany tylko znak Jonasza... Tak, Syn Człowieczy pozostanie trzy dni i 

trzy noce w sercu ziemi”. Nie pamiętacie? “Syn Człowieczy zostanie wydany w 

ręce ludzi i zabiją Go, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Nie 

przypominacie sobie? “Zburzcie tę świątynię Boga prawdziwego, a w trzy dni ją 

wskrzeszę.” Świątynią było Jego Ciało, o ludzie. Potrząsasz głową? Żal Ci Mnie? 

Uważasz, że oszalałam? Jak to? On wskrzeszał umarłych, czyż więc nie może 
wskrzesić samego Siebie? Janie?» 

«Matko!» 

«Tak, nazywaj Mnie “matką”. Nie mogłabym żyć myśląc, że nie będę już tak 

nazywana! Janie, byłeś przy wskrzeszeniu przez Niego córeczki Jaira i 

młodzieńca z Nain. Byli istotnie martwi, prawda? To nie był tylko głęboki letarg? 
Odpowiedz.» 

«Byli martwi. Dziewczynka od dwóch godzin, a młodzieniec – więcej niż półtora 

dnia.» 

«I powstali na Jego polecenie?» 

«I powstali na Jego polecenie.» 

«Słyszeliście? Wy dwaj, słyszeliście? Dlaczego potrząsacie głowami? Ach, 

chcecie może powiedzieć, że życie powraca szybciej do tego, kto był niewinny i 

młody. Ależ Moje Dziecko jest Niewinne! On jest Zawsze Młody. On jest Bogiem, 

Mój Syn!...» 

Matka rzuca spojrzenie, udręczone i rozgorączkowane, na dwóch pierwszych, 

którzy – przygnębieni, lecz nieugięci – układają rulony opasek już zamoczone w 

wonnościach. Maryja kładzie Syna na kamieniu z delikatnością, z jaką wkłada 

się noworodka do kołyski. Robi dwa kroki. Pochyla się do stóp pogrzebowego 

łoża, gdzie Magdalena płacze na kolanach. Chwyta ją za ramię, potrząsa nią i 

woła: 

«Mario, odpowiedz. Oni myślą, że Jezus nie może zmartwychwstać, bo jest 

[dorosłym] mężczyzną i umarł od ran. A twój brat czyż nie był starszy od 

Niego?» 

«Tak.» 

«Czyż nie był jedną raną?» 

«Tak.» 

«Czyż nie rozkładał się już przed złożeniem w grobie?» 

«Tak.» 

«A więc?» 

Poważna cisza przeciąga się. Maryja chwieje się, podnosząc rękę do serca. 

Podtrzymują Ją, lecz Ona ich odpycha. Wydaje się odrzucać litujących się. A tak 

naprawdę to odrzuca tego, którego tylko Ona sama widzi. Maryja krzyczy: 

«Precz! Precz! Okrutniku! Nie ta zemsta! Zamilcz! Nie chcę cię słyszeć! Milcz! 

Ach! On kąsa Mi serce!» 
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«Kto, Matko?» 

«O, Janie, to szatan! Szatan mówi: “On nie zmartwychwstanie. Żaden prorok 

tego nie powiedział.” O, Boże Najwyższy! Pomóżcie Mi wszyscy, o wy, duchy 

dobrych, o wy, mężowie pobożni! Mój rozum się chwieje! Już nic sobie nie 

przypominam. Co mówią prorocy? Co mówi psalm? O! Kto Mi powtórzy wersety, 
mówiące o Moim Jezusie?» 

Magdalena – swym głosem, brzmiącym jak organy – odmawia psalm Dawida 

mówiący o Męce Mesjasza. Matka płacze silniej, podtrzymywana przez Jana. Jej 

łzy spadają na martwego Syna, który jest nimi zalany. Maryja widzi to, ociera 

Go i mówi cicho: 

«Tyle łez! A kiedy tak bardzo byłeś spragniony, nie mogłam Ci dać ani jednej 

kropli. A teraz... zalewam Cię! Wyglądasz jak krzew obficie oblany rosą. Tu 

Mama Cię wytrze, Synu! Skosztowałeś takiej goryczy! Niech na Twe zranione 
wargi nie pada nawet gorycz i sól matczynych łez!...» 

Potem głośno mówi: 

«Mario, Dawid nie mówi... Znasz Izajasza? Powiedz, co on mówi...» 

Magdalena recytuje fragment o Męce i kończy szlochając: 

«Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On 

poniósł grzechy ludzi i modlił się za grzeszników.» 

«O! Milcz! Śmierć, nie! Nie wydany na śmierć! Nie! Nie! O, jakąż wątpliwość 

wsącza w Moje serce wasza niewiara połączona z kuszeniem przez szatana! I 

miałabym Ci nie wierzyć, o Synu? Nie wierzyć Twemu Świętemu Słowu?! O! 

Powiedz je Mojej duszy. Mów. Z odległych brzegów – ku którym odszedłeś, aby 

wyzwolić czekających na Twoje przybycie – rzuć Twój głos Mojej duszy, która 

nań czeka, Mojej duszy, która jest tutaj, gotowa na przyjęcie Twego głosu. 

Powiedz Twej Matce, że powrócisz. Powiedz: “Na trzeci dzień 

zmartwychwstanę.” Błagam Cię, Synu i Boże! Pomóż Mi zachować wiarę. Szatan 

okręca Mnie swymi splotami, aby ją zadusić. Szatan odsunął swe wężowe usta 

od ciała człowieka, bo Ty wyrwałeś mu tę zdobycz, i teraz zagłębił swoje 

jadowite zęby w ciele Mojego serca i paraliżuje jego bicie, jego siłę i ciepło. 

Boże! Boże! Boże! Nie pozwól Mi nie dowierzać! Nie pozwól zmrozić Mnie 

wątpliwością! Nie daj szatanowi wolności, by mógł Mnie doprowadzić do 

rozpaczy! Synu! Synu! Połóż rękę na Moim sercu. Ona przepędzi szatana. Połóż 

ją na Mojej głowie. Ona przyniesie jej Światło. Uświęć Moje wargi Swą 

pieszczotą, aby miały siłę mówić: “wierzę”. Nawet przeciw całemu światu, który 

nie wierzy. O! Jakiż to ból: nie wierzyć! Ojcze! Trzeba wiele przebaczać temu, 

kto nie wierzy. Bo kiedy już się nie wierzy... kiedy się nie wierzy... wszelka 

okropność staje się łatwa. Ja Ci to mówię... Ja, która cierpię tę udrękę. Ojcze! 

Litości dla pozbawionych wiary! Udziel jej, Święty Ojcze, w Imię pochłoniętej 
Ofiary i Mnie, ofiary, która jeszcze się pali. Daj Twoją wiarę niewierzącym!» 

Długie milczenie.  

Nikodem i Józef dają znak Janowi i Magdalenie. 

«Chodź, Matko» – mówi Magdalena, usiłując oddalić Maryję od Syna i oddzielić 

palce Jezusa, splecione z palcami Maryi, która je z płaczem całuje. 

Matka prostuje się. Jest uroczysta. Po raz ostatni rozciąga biedne, pozbawione 

krwi palce, kładzie nieruchomą rękę wzdłuż ciała. Potem opuszcza ramiona i – 

wyprostowana, z głową lekko pochyloną – modli się i ofiarowuje. Nie słychać 
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słów, lecz Jej postawa daje do zrozumienia, że się modli. To naprawdę Kapłanka 

przy ołtarzu, Kapłanka w chwili ofiarowania: “Offerimus praeclarae majestati 

tuae de tuis donis, ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam 
immaculatam...” 

Potem odwraca się: 

«A więc zróbcie to. Lecz On zmartwychwstanie. Na próżno wzbudzacie 

nieufność w Moim umyśle i jesteście ślepi wobec Prawdy, jaką On wam 

powiedział. Daremnie szatan usiłuje zaatakować Moją wiarę. Dla odkupienia 

świata brak jeszcze tej udręki, którą pokonany szatan zadaje Mojemu sercu. Ja 

ją cierpię i ofiarowuję za tych, którzy przyjdą. Żegnaj, Synu! Żegnaj, Moje 

Dziecko! Żegnaj, Mój mały! Żegnaj... Żegnaj... Święty... Dobry... Umiłowany i 

miły... Piękności... Radości... Źródło zbawienia... Żegnaj... Na Twoich oczach... 

na Twoich wargach... na Twoich złotych włosach... na Twoich lodowatych 

członkach... na Twoim przebitym sercu... o! na przebitym sercu... Mój 

pocałunek... Mój pocałunek... Mój pocałunek... Żegnaj... Żegnaj!... Panie! Miej 
litość nade mną!» 

 

Jezus mówi: 

«I udręka ta trwała, w formie okresowych ataków, aż do świtu Niedzieli. Ja 

miałem w czasie Męki jedną pokusę. Matka, Niewiasta, bardzo wiele razy 

wynagrodziła za niewiastę, winną wszelkiego zła. I szatan rzucił się na 

Zwycięską, ze stukrotnym okrucieństwem. Maryja go pokonała. Dla Maryi – 

najsroższa pokusa: pokusa przeciw ciału Matki, pokusa przeciw sercu Matki, 

pokusa przeciw duchowi Matki. Świat sądzi, że [cierpienie] Odkupienia 

zakończyło się z Moim ostatnim tchnieniem. Nie. Matka go dopełniła. Dodała 

Swą potrójną udrękę dla odkupienia potrójnej pożądliwości. Walczyła przez trzy 

dni z szatanem, który chciał Ją doprowadzić do zwątpienia w Moje Słowo i do 

porzucenia wiary w Moje Zmartwychwstanie. Maryja była jedyną, która nadal 
wierzyła. Jest wielka i błogosławiona także dzięki tej wierze. 

Poznałaś też udrękę, jaka mieści się w udręczeniu Mojego Getsemani. Świat nie 

pojmie tej stronicy. Ale “ci, którzy są na świecie, lecz nie są ze świata”, 

zrozumieją i będą mieć silniejszą miłość do Matki Bolesnej. To dlatego ci to 

ukazałem. Idź w pokoju z Naszym błogosławieństwem.»  

 

Dwaj mężczyźni zajmujący się [ciałem] skończyli przygotowywanie opasek. Idą 

do stołu i obnażają Jezusa nawet z welonu. Myją Ciało gąbką, tak mi się wydaje, 

lub kawałkiem płótna. Pośpiesznie przygotowują je, ociekające w tysiącu 

miejscach, [do namaszczenia]. Potem smarują całe Ciało jakąś pomadą. 

Chowają Go niemal pod jej warstwą. Najpierw podnieśli Go, aby oczyścić 

kamienny stół, na którym kładą całun, zwisający od strony głowy. Kładą Go na 

piersiach i smarują całe plecy, nogi. Potem delikatnie Go odwracają, uważając, 

aby nie spadła warstwa wonności. Następnie namaszczają też część przednią. 

Najpierw tułów, potem kończyny, stopy, a na końcu dłonie, które łączą na 

lędźwiach. Mieszanina wonności musi być klejąca, bo widzę, że ręce pozostają 

na miejscu, choć wcześniej wciąż się ześlizgiwały z powodu bezwładu martwych 

członków. Stopy – nie. Zachowują swoją pozycję: jedna bardziej wyprostowana, 

druga – wydłużona. Na sam koniec – głowa. Po starannym namaszczeniu jej, 

tak że rysy znikają pod warstwą maści, obwiązują szczękę, aby była stale 
zamknięta. 
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Maryja jęczy głośniej. Potem podnoszą zwisający brzeg całunu i kładą go na 

Jezusie. Znika pod wielkim kawałkiem płótna całunu. To już tylko jakiś kształt 
okryty płótnem. 

Józef patrzy, czy wszystko jest na właściwym miejscu. Kładzie jeszcze na 

Twarzy, na całunie, inne płótna, przypominające krótkie i szerokie prostokątne 

bandaże. Przechodzą one na ciele od prawej do lewej strony, utrzymują na 

miejscu Całun, dobrze przylegający do ciała. To nie jest bandaż, jaki widzi się na 

mumiach, ani [taki, jaki widziałam] w czasie wskrzeszenia Łazarza. To coś w 
rodzaju bardzo małego bandaża. 

Jezus już zniknął [zakryty płótnami]. Nawet Jego kształt zmieszał się z 

opaskami. Wygląda jak długi pakunek sukna, węższy na krańcach, a szerszy 
pośrodku, położony na szarym kamieniu. Maryja płacze głośniej.  

31. POWRÓT DO WIECZERNIKA 

Napisane 28 marca 1945. A, 11727-11755 

Józef z Arymatei gasi jedną z pochodni. Rzuca okiem po raz ostatni i kieruje się 

ku wyjściu grobowca, trzymając płonącą dużą pochodnię, która mu pozostała. 

Maryja pochyla się raz jeszcze, by pocałować Syna poprzez okrycia. Chciałaby 

równocześnie zapanować nad Swoim bólem, aby zachować rodzaj szacunku 

wobec Zwłok, które – już zabalsamowane – do Niej nie należą. Kiedy jednak jest 

całkiem blisko twarzy, nie panuje już nad Sobą i ogarnia Ją nowy atak rozpaczy. 

Podnoszą Ją nie bez trudu, odsuwają z wielkim wysiłkiem od pogrzebowego 

łoża. Układają na miejsce poruszone tkaniny i raczej niosą biedną Matkę, niż Ją 

podtrzymują. Maryja oddala się z twarzą zwróconą w tył, aby jeszcze spojrzeć, 
aby widzieć Swego Jezusa, który pozostaje sam w ciemnościach grobu. 

W świetle wieczoru wychodzą do milczącego ogrodu. Względna jasność, która 

powróciła już po tragedii Golgoty, znowu słabnie z powodu zapadającej nocy. W 

sadzie Józefa półmrok jest jeszcze większy niż gdzie indziej. Tu bowiem gałęzie 

są gęste, chociaż jeszcze pozbawione liści. Jedynie białe pączki znajdują się na 

jabłoniach, dziwnie opóźnione, bo gdzie indziej są na nich już rozwinięte kwiaty, 
a nawet pokrywają je drobne owoce. 

Toczą ciężki kamień na grób. Długie gałęzie potarganego krzewu różanego 

spadają z wysokości groty ku ziemi i wydają się pukać w te wrota, pytając: 
“Dlaczegóż to zamykacie się przed Matką pogrążoną we łzach?” 

Wydaje się, że i one płaczą kroplami krwi czerwonych, spadających płatków 

oraz koronami, kładącymi się wzdłuż ciemnego kamienia, i ściśniętymi 

pączkami, które pukają w bezlitosne zamknięcie. Zaraz te wrota grobu zostaną 

skropione inną krwią i innymi łzami. Maryja bowiem – aż dotąd podtrzymywana 

przez Jana i dość spokojna w Swym szlochu – wyzwala się z rąk apostoła i z 

krzykiem, z powodu którego, jak sądzę, drżą nawet włókienka roślin, rzuca się 

na zamknięcie, naciera na wystającą część, aby ją usunąć. Zdziera Sobie skórę z 

dłoni, łamie paznokcie, lecz nie udaje się Jej. Napiera nawet głową, pchając 

ostry występ. A Jej jęk ma w sobie coś z ryku lwicy omdlewającej przy pułapce, 

w której są Jej małe – pełna czułości i groźna w swej matczynej miłości. Nie ma 

w Sobie nic z łagodnej Dziewicy z Nazaretu, niewiasty cierpliwej, jaką dotąd 

znali. To tylko matka i po prostu matka, przywiązana w Swojej miłości do 

Swego dziecka wszystkimi włóknami i wszystkimi nerwami Swego ciała. To 

najprawdziwsza “Pani” tego ciała, które zrodziła: jedyna Pani po Bogu, która nie 

chce, aby Ją pozbawiono tej własności. To “Królowa” broniąca Swego diademu: 
Syna, Syna, Syna. 
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Wszelki bunt i wszelkie bunty, jakie przez trzydzieści trzy lata każda inna 

kobieta zgromadziłaby w sobie przeciw niesprawiedliwości świata wobec jej 

dziecka, wszelkie okrucieństwa, święte i godziwe, jakimi każda inna matka 

posłużyłaby się, aby uderzyć i zabić własnymi rękami i własnymi zębami 

zabójców Swego dziecka, wszystko, co przez miłość do rodzaju ludzkiego 

zawsze poskramiała, wzbiera teraz w Jej sercu, gotuje się w Jej krwi. Jest 

równocześnie łagodna w Swoim bólu, który przyprawia Ją o majaczenie. Nie 

czyni wyrzutów, nie burzy się, prosi tylko kamień, aby się otworzył i pozwolił Jej 

przejść, bo Jej miejsce jest w środku, gdzie On jest. Prosi tylko mężczyzn, 
bezlitosnych w swoim współczuciu, aby byli Jej posłuszni i otworzyli. 

Pukała, zakrwawiła ręce o kamień, który nie ustępuje. Teraz zaś odwraca się, 

opiera, obejmując kamień rozwartymi ramionami. Straszliwa w dostojeństwie 
Bolejącej Matki nakazuje: 

«Otwórzcie! Nie chcecie? Dobrze więc, tutaj zostaję. Nie w środku? Zatem na 

zewnątrz. To tu jest Mój chleb i Moje posłanie. Tutaj jest Moja siedziba. Nie 

mam innych domów ani innych celów. Wy odejdźcie. Wróćcie to tego 

potwornego świata. Ja zostaję tutaj, gdzie nie ma żądzy ani zapachu krwi.» 

«Nie możesz, Niewiasto!» 

«Nie możesz, Matko!» 

«Nie możesz, droga Maryjo!» 

Usiłują oderwać Jej ręce od kamienia, przerażeni tymi oczyma, których jeszcze 

nie znają, z błyskiem, który czyni je twardymi, oczyma władczymi, szklistymi, 

fosforyzującymi. 

Gwałtowność nie jest cechą łagodnych ani pokorni nie potrafią trwać w pysze... 

I Maryja traci nagle zapalczywość Swej woli i władczy styl Swego rozkazu. 

Powraca Jej łagodne spojrzenie udręczonej gołębicy, Jej gest traci 
dostojeństwo. Na nowo czyni błagalny gest i składa obie ręce, prosząc: 

«O! Zostawcie Mnie! W imię waszych umarłych, w imię żyjących, których 

kochacie, miejcie litość nad biedną Matką!... Posłuchajcie... Posłuchajcie Mego 

serca. Potrzebuje pokoju, aby znikło to okrutne bicie. Zaczęło tak bić na 

Kalwarii. Młot walił bum... bum... bum... a każde uderzenie raniło Moje 

Dziecko... i odbijało się echem w Moim mózgu i w Moim sercu... Moja głowa 

przepełniona jest tymi uderzeniami... Moje serce biło z taką szybkością jak to 

bum... bum... bum... w ręce, w stopy Mojego Jezusa... Mojego małego Jezusa... 

Mojego Dziecka! Mojego Dziecka!» 

Powraca cała udręka, która wydawała się już ukojona po modlitwie do Ojca, 

przy stole namaszczenia. Wszyscy płaczą. 

«Mam potrzebę nie słyszeć już tych krzyków i tych uderzeń. A świat pełen jest 

głosów i wrzawy. Każdy głos wydaje mi się “donośnym okrzykiem” [Jezusa], 

przez który skamieniała krew w Moich żyłach. Wszelki hałas wydaje Mi się 

odgłosem młotka uderzającego w gwoździe. Nie mogę widzieć twarzy ludzi. A 

świat pełen jest twarzy... To niemal od dwunastu godzin widzę twarze 

zabójców... Judasza... katów... kapłanów... żydów... Wszyscy, wszyscy 

zabójcy!... Precz, precz!... Nie chcę już widzieć nikogo... W każdym człowieku 

jest wilk i wąż. Czuję odrazę i lęk przed człowiekiem... Zostawcie Mnie tutaj, 

pod tymi spokojnymi drzewami, na tej ukwieconej trawie... Wkrótce będą 

gwiazdy... One zawsze były Jego przyjaciółkami i Moimi... Wczoraj wieczorem 

dotrzymywały Nam towarzystwa w Naszej samotnej agonii... One wiedzą o tak 



 240 

wielu rzeczach... Pochodzą od Boga... O! Boże! Boże!... – płacze i klęka. – 

Pokoju, Mój Boże! Tylko Ty Mi pozostajesz!» 

«Chodź, Moja córko! Bóg udzieli Ci pokoju. Ale chodź. Jutro jest szabat 

paschalny. Nie będziemy mogli przynieść Ci tutaj jedzenia...» 

«To nic! Nic! Ja nie chcę jedzenia! Ja chcę Mojego Dziecka! Nakarmię się Moim 

bólem i napoję Moimi łzami... Tutaj... Słyszycie, jak śpiewa ta sówka? Płacze ze 

Mną, a wkrótce zapłaczą też słowiki. A jutro w słońcu zapłaczą skowronki i 

gajówki, i wszystkie ptaki, które On tak miłował. Synogarlice przyjdą uderzać ze 

Mną w tę skałę i mówić, mówić: “Wstań, Moja miłości, i pójdź! Miłości, która Cię 

trzyma w zagłębieniu skały, w szczelinie stoku, pozwól Mi ujrzeć twą twarz, 

pozwól mi usłyszeć twój głos!” Ach! Co mówię? Oni także, oni także, źli zabójcy, 

przypomnieli mi to słowami Kantyku! Tak, przyjdźcie, o córki Jerozolimskie, aby 

ujrzeć waszego Króla z diademem, w jaki Jego ojczyzna przystroiła Go na dzień 

Jego zaślubin ze śmiercią, dzień Jego tryumfu Odkupiciela!» 

«Spójrz, Maryjo! Strażnicy świątynni przybywają. Chodźmy stąd, aby Ci nie 

okazywali pogardy.» 

«Strażnicy? Ich pogarda? Nie. To są tchórze, tchórze. I jeśli bym po nich 

stąpała, straszliwa w Mojej boleści, uciekaliby jak szatan przed Bogiem. Ale 

przypominam sobie, że jestem Maryją... i nie uderzę ich tak, jak miałabym 

prawo to uczynić. Pozostanę dobra... oni nawet Mnie nie zobaczą. A jeśli Mnie 

ujrzą i zapytają: “Czego chcesz?”, powiem im: “Jałmużny oddychania 

powietrzem nasyconym balsamem, który wychodzi z tej szczeliny”. Powiem: “W 
imię waszej matki”... Wszyscy mają matki... Dobry łotr też to powiedział...» 

«Ależ ci ludzie są gorsi od łotrów. Znieważą Cię.» 

«O!... Czy jest jeszcze jakaś zniewaga, której nie znam po tym, czego doznałam 

dzisiaj?» 

Magdalena znajduje argument zdolny skłonić Bolejącą do posłuszeństwa. 

«Ty jesteś dobra, Ty jesteś święta i Ty wierzysz, i Ty jesteś odważna. Ale my, 

czymże my jesteśmy?... Widzisz to! Większość z nas uciekła, a ci, którzy zostali 

– drżą. Wątpliwość, która już w nas jest, pokonałaby nas. Ty jesteś Matką. Nie 

masz tylko praw i obowiązków w stosunku do Twego Syna. Masz także 

obowiązki i prawa w odniesieniu do tych, którzy do Niego należą. Musisz z nami 

wrócić, do nas, aby nas zgromadzić, aby nas umocnić, aby w nas wlać Swoją 

wiarę. Powiedziałaś to, po słusznym wytknięciu nam naszej bojaźliwości i 

niedowiarstwa: “Będzie Mu łatwiej zmartwychwstać, jeśli nie będzie miał na 

sobie tych niepotrzebnych chust”. Mówię Ci: “Jeśli uda nam się zjednoczyć w 

wierze w Jego zmartwychwstanie, to wtedy szybciej powstanie z martwych. 

Wezwiemy Go naszą miłością...” Matko, Matko mojego Zbawiciela, miłości Boga, 

powróć do nas, aby dać nam tę miłość, którą Ty posiadasz! Czy chcesz, żeby na 
nowo się zagubiła Maria z Magdali, którą On ocalił z tak wielką litością?» 

«Nie. Wyrzucano by Mi to. Masz rację. Muszę wrócić... poszukać apostołów... 

uczniów... krewnych... wszystkich... Powiedzieć... powiedzieć: wierzcie. 

Powiedzieć: On wam wybacza... Komu to już powiedziałam?... A! Iskariocie... 

Trzeba... Tak, trzeba go poszukać, nawet jego... bo to największy z 

grzeszników...» 

Maryja trwa tak z głową spuszczoną, drży jakby ze wstrętu, a potem mówi: 

«Janie, poszukasz go i przyprowadzisz. Musisz to zrobić i Ja muszę to zrobić. 

Ojcze, niech nawet to będzie dla Odkupienia Ludzkości. Chodźmy.» 
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Wstaje. Wychodzą z ogrodu pogrążonego w półmroku. Strażnicy patrzą na nich, 

bez reakcji. Droga zakurzona i poruszona rzeką ludzi, którzy nią przeszli, i 

uderzona stopami, kamieniami i kijami, okrąża Kalwarię, aby dojść do drogi 

głównej równoległej do murów. I tu są jeszcze wyraźne ślady wydarzeń. Dwa 

razy Maryja wydaje okrzyk i pochyla się, aby przyjrzeć się ziemi w tym słabym 

świetle. Wydaje Jej się, że widzi krew, i myśli, że to krew Jej Jezusa. Sądzę 
jednak, że są to tylko kawałki sukna, rozdartego w zamęcie ucieczki.  

Mały strumyk, biegnący wzdłuż ulicy, szemrze łagodnie w wielkiej ciszy, która 

wszystko ogarnia. Oto mały most, prowadzący stromą ścieżką na Kalwarię, 

naprzeciw bramy Sędziowskiej. Maryja – zanim zniknie za nią – odwraca się, 

aby spojrzeć na szczyt Kalwarii... i wylewa łzy rozpaczy. Potem mówi: 

«Chodźmy. Ale prowadźcie Mnie, bo nie chcę widzieć Jerozolimy, jej ulic, jej 

mieszkańców.» 

«Tak, tak, ale pospieszmy się. Zamkną bramy... Widzisz?... Wzmocnili straże. 

Rzym boi się zamieszek.» 

«Ma rację. Jerozolima to kryjówka tygrysów! To plemię morderców! To 

mnóstwo rozbójników. Uzurpatorzy wyciągają swe drapieżne szpony nie tylko 

ku dobrom materialnym, lecz i – ku życiu. To już od trzydziestu dwóch lat 

zastawiają pułapki na Moje Dziecko... To był baranek jak mleko i róża... to był 

mały baranek o złotych kręconych włoskach... Ledwie umiał powiedzieć “Mama” 

i zrobić pierwsze kroki, i śmiać się usteczkami, w kolorze jasnego koralu, i 

małymi ząbkami, kiedy przybyli, aby Go poderżnąć... Teraz zaś mówią, że 

bluźnił, że pogwałcił szabat i nakłaniał do buntu, i chciał tronu, i grzeszył z 

kobietami... Ale cóż On wtedy mógł uczynić? Jakie bluźnierstwo mógł wygłosić, 

kiedy potrafił z trudem zawołać Swą Mamę? Jakże mógł pogwałcić Prawo, jeśli 

On, Odwieczny Niewinny, był wtedy też małym niewinnym człowieczkiem? Jaki 

bunt mógł wzniecić, skoro nie potrafił nawet kaprysić? O jaki tron się ubiegał? 

On miał Swój tron na ziemi i w Niebie, i nie domagał się innego. W Niebie – na 

łonie Ojca; a na ziemi – na Moich kolanach. Nigdy nie spojrzał zmysłowo, i wy, 

piękne i młode niewiasty, możecie to potwierdzić. A zatem... a zatem... 

Doświadczenie Jego zmysłów ograniczało się do potrzeby ciepła i pokarmu. Tak, 

był pełen miłości i przykładał Swoją małą główkę do Mojej ciepłej piersi, aby na 

niej spać i aby pić z niej Moją miłość, która wylewała się wraz z mlekiem... 

O! Moje Dzieciątko!... I oni chcieli Cię uśmiercić! Chcieli Ci odebrać życie! Twój 

jedyny skarb. Matce [chcieli odebrać] Syna, a Synowi – Matkę, aby nas uczynić 

najuboższymi i najbardziej zrozpaczonymi na całym świecie. Po co odbierać 

życie Żyjącemu? Dlaczego ktoś przypisuje sobie prawo do odbierania czegoś tak 

dobrego, jak życie? Przecież ono jest dobrem dla kwiatu i zwierzęcia, dobrem 

dla człowieka. On, Mój Jezus, niczego od was nie żądał. Ani pieniędzy, ani 

klejnotów, ani domów. Miał jeden mały i święty dom. Opuścił go z miłości do 

was, ludzi-hien. Z siedziby, jaką ma nawet najmniejsze ze zwierząt, On 

zrezygnował dla was. I poszedł, ubogi i samotny, w świat. Nie miał już posłania, 

które uczynił Mu Sprawiedliwy [Józef], nie miał nawet chleba, jaki 

przygotowywała Mu Jego Mama. I spał, gdzie mógł, i jadał, co mógł. W domach 

ludzi dobrych... w każdym domu syna człowieczego... na posłaniu z trawy, na 

łące, strzeżony przez gwiazdy... siedząc za stołem lub dzieląc z ptakami Bożymi 

ziarna pszenicy i owoce dzikich krzewów. O nic was nie prosił, przeciwnie – 

dawał wam. Chciał tylko życia, aby dawać wam Życie, przez Swoje słowo. A wy, 

a ty, Jerozolimo, wy pozbawiliście Go życia. Czy jesteś napojona i nasycona 

Jego Krwią i Jego Ciałem? Albo może Ci to jeszcze nie wystarczy? A ty, hieno – 

która wcześniej byłaś nietoperzem i sępem – czy chcesz paść się teraz Jego 

Zwłokami? Czy chcesz – nie nasycona Jego hańbą i męczarniami – rzucić się i 

weselić pohańbieniem Jego ziemskiej powłoki i ponownym ujrzeniem Jego 
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katuszy, Jego drżenia, Jego łkania, Jego konwulsji we Mnie, w Matce Tego, 

którego zabiliście?  

Czy już przybyliśmy? Dlaczego się zatrzymujecie? Czego ten człowiek chce od 

Józefa? Co mówi?» 

Józef zatrzymał się z jednym z rzadkich przechodniów i w absolutnej ciszy 
opuszczonego miasta dobrze słychać ich słowa. 

«Wiemy, że wszedłeś do domu Piłata, profanatorze Prawa. Odpowiesz za to. 

Pascha jest ci zabroniona! Jesteś zanieczyszczony» [– odzywa się do Józefa z 

Arymatei.]  

«Ty też, Elchiaszu. Dotknąłeś mnie, a jestem pokryty krwią Chrystusa i Jego 

śmiertelnym potem!» 

«Ach! Potworność! Precz! Precz! Ta krew, precz!» 

«Nie bój się. On Cię już opuścił i przeklął.» 

«Ale Ciebie też, przeklęty. Nie myśl jednak, że teraz – gdy jesteś w dobrych 

stosunkach z Piłatem – będziesz mógł ukryć ciało. Podjęliśmy już działania, aby 
ta gra się skończyła.» 

Nikodem podszedł powoli, a niewiasty zatrzymały się z Janem, opierając się o 

zamknięty portal. 

«Widzieliśmy – odpowiada Józef – Tchórze! Boicie się nawet umarłego! Ale z 

moim ogrodem i z moim grobem uczynię, co mi się wyda dobre.» 

«Zobaczymy.» 

«Zobaczymy. Odwołam się do Piłata.» 

«Tak. Teraz układasz się z Rzymem.» 

Nikodem podchodzi: 

«Lepiej z Rzymem niż z demonem, jak wy [to czynicie], bogobójcy! Ale powiedz 

mi, jak to się stało, żeś odzyskał odwagę? Przed chwilą uciekałeś w przerażeniu. 

Już ci przeszło? Czy to, co ci się przydarzyło, jeszcze nie wystarczy? Czyż jeden 

z twoich domów nie spłonął? Drżyj! Kara nie skończyła się, przeciwnie – 

nadchodzi. Zagraża ci bardziej niż pogańska Nemezis. Ani stróże, ani pieczęcie 
nie przeszkodzą Mścicielowi powstać i uderzyć ciebie.» 

«Przeklęty!» – Elchiasz rzuca się do ucieczki i potrąca niewiasty. Zauważa 

Maryję i wypowiada straszliwą zniewagę pod Jej adresem. Jan nic nie mówi, 

tylko skokiem pantery rzuca się i przewraca go. Przygniata go kolanami, zaciska 

mu ręce wokół szyi i mówi: 

«Proś Ją o przebaczenie albo cię uduszę, demonie.» 

Nie puszcza go dopóty, dopóki tamten, przygnieciony i na wpół uduszony 

rękami Jana, nie mówi: 

«Przepraszam.» 

Jego krzyk przyciągnął jednak straże. 

«Puść go! Co się dzieje? Znowu zamieszki? Wszyscy się zatrzymajcie albo 

uderzymy was. Kim jesteście?» 
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«Józef z Arymatei i Nikodem, uprawnieni przez Prokonsula do pogrzebania 

uśmierconego Nazarejczyka. Powracamy od grobu z Matką, synem i krewnymi 
oraz przyjaciółmi. A on znieważył Matkę. Zmusiliśmy go do przeprosin.» 

«Tylko tyle? Trzeba go było udusić. Idźcie. Żołnierze, zatrzymać tego człowieka. 

Czegóż chcą jeszcze te wampiry? Nawet serca matek? Żegnajcie, żydzi!» 

«To straszne! Ale oni już nie są ludźmi... Janie, bądź dla nich dobry. Wspomnij 

na Mojego i twojego Jezusa. On głosił przebaczenie.» 

«Matko, masz rację. Ale to są przestępcy i sprawiają, że tracę głowę. Kiedy 

Ciebie znieważają, to świętokradztwo i nie mogę na to pozwolić.» 

«To są przestępcy i oni wiedzą, że nimi są. Spójrz, jak ich jest mało na ulicach i 

jak szybko skręcają ukradkiem w inne drogi. Zbrodniarze boją się po zbrodni. 

Kiedy ich widzę, jak uciekają, jak wchodzą do domów, jak ze strachu się 

barykadują, to budzi to we Mnie odrazę. Widzę ich wszystkich winnych 

bogobójstwa. Spójrz tam, Mario, na tego starca. Gdy go teraz oświetla światło 

tych otwierających się drzwi, wydaje Mi się, że widziałam go, jak przechodził na 

Kalwarii oskarżając Jezusa, tam na górze... a przecież sam stoi już nad grobem. 

Nazwał Go łotrem. Mój Jezus, łotrem!?... A ten chłopiec, który ledwie przestał 

być dzieckiem, wypowiadał odrażające bluźnierstwa, wzywając Jego Krwi na 

siebie... O! Nieszczęsny!... A ten człowiek – tak muskularny i tak silny – czy 

powstrzymał się przed uderzeniem Go? O! Nie chcę patrzeć! Spójrzcie! Na ich 

twarzach odbija się obraz ich dusz i... oni nie mają już twarzy ludzi, lecz 

demonów... Odważni byli wobec Człowieka związanego, ukrzyżowanego... A 

teraz uciekają, kryją się, zamykają się. Boją się. Kogo? Umarłego. Dla nich to 

tylko umarły, bo nie uznają, że jest Bogiem. Czegóż zatem się boją? Przed kim 

zamykają drzwi? Przed wyrzutami sumienia, przed karą. Na próżno! Wyrzuty 

sumienia są w was i będą was dręczyć wiecznie. Kara nie jest [karą] ludzką. I 

żeby się przed nią [ukryć], na nic się zdadzą zamki i kije, drzwi i sztaby. Ona 

zstępuje z Niebios, od Boga, Mściciela Swego Ofiarowanego. Ona przeniknie 

przez mury i drzwi i naznaczy was swym niebieskim płomieniem. Naznaczy was 

nadprzyrodzoną karą, która was czeka. Świat przyjdzie do Chrystusa. Przyjdzie 

do Tego, który jest Synem Boga i Moim. Przyjdzie do Tego, któregoście przebili, 

lecz wy... wy będziecie na zawsze naznaczeni jako Kainowie Boga, naznaczeni 

jako hańba rasy ludzkiej. Ja, która z was się zrodziłam, Ja, która jestem Matką 

wszystkich, muszę powiedzieć, że dla Mnie, waszej Córki, byliście kimś gorszym 

niż ojczymami. A w bezgranicznej liczbie Moich dzieci, wy jesteście tymi, 

których przyjęcie sprawia Mi najwięcej trudu. Was bowiem plami zbrodnia 

[popełniona] na Moim Dziecku. I nie nawracacie się, nie mówicie: “Ty byłeś 
Mesjaszem. Rozpoznajemy Cię i adorujemy Ciebie.”  

Oto nowy patrol rzymski. Nie ma już Miłości na ziemi. Nie ma już Pokoju między 

ludźmi. Nienawiść i wojna burzą się jak te kopcące pochodnie. Sprawujący 

władzę boją się rozszalałego tłumu. Wiedzą z doświadczenia, że kiedy ta bestia 

– nazywająca się człowiekiem – zakosztowała smaku krwi, staje się żądna 

rzezi... Ale nie bójcie się ich. To nie są prawdziwe lwy ani prawdziwe pantery, to 

są bardzo tchórzliwe hieny. Rzucają się na bezbronnego baranka, lecz boją się 

lwa uzbrojonego we włócznię i władzę. Nie lękajcie się tych pełzających szakali. 

Wasz żelazny krok zmusza ich do ucieczki, a błysk waszych włóczni sprawia, że 

stają się łagodniejsi od zajęcy. Te włócznie! Jedna z nich otwarła serce Mojego 

Syna! Która? Widzieć je... to mieć strzałę [utkwioną] w sercu... A jednak 

chciałabym mieć je wszystkie w drżących rękach, aby zobaczyć, która z nich ma 

jeszcze ślady krwi, i powiedzieć: “To ta! Daj Mi ją, żołnierzu! Daj ją Matce przez 

wspomnienie na twą oddaloną matkę, a Ja będę się modlić za nią i za ciebie.” I 

żaden żołnierz nie odmówiłby Mi, bo oni, ludzie wojny, byli lepsi [od was] w 

agonii Syna i Matki. O! Dlaczego tam, na górze, nie pomyślałam o tym? Czułam 
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się tak, jakbym otrzymała cios w głowę. Ogłuszyły Mnie te uderzenia... O! Jakie 

uderzenia! Kto sprawi, że nie będę ich już więcej słyszeć w tej Mojej biednej 
głowie? Włócznia... Jakże chciałabym ją [mieć]!...» 

«Możemy ją odnaleźć, Matko. Centurion wydawał się bardzo dobry wobec nas. 

Sądzę, że mi jej nie odmówi. Pójdę jutro.» 

«Tak, tak, Janie. Jestem biedna, mam niewiele pieniędzy, lecz wyzbędę się 

ostatniej monety, aby mieć to żelazo... O! Jak mogłam nie pomyśleć o tym 
wtedy?» 

«Maryjo, Moja droga, nikt z nas nie zauważył tej rany... Kiedy ją ujrzałaś, 

żołnierze byli daleko.» 

«To prawda... Jestem otępiała przez ból. A szaty? Nic nie mam po Nim! 

Oddałabym Moją krew, aby je otrzymać...» 

Maryja wylewa znowu łzy rozpaczy. I tak dochodzi do drogi, przy której 

znajduje się wieczernik. Jest już czas, bo Maryja jest wyczerpana i naprawdę 

wlecze się jak ledwie chodząca staruszka, o [czym zresztą sama] mówi. 
[Pocieszają Ją]: 

«Odwagi! Już doszliśmy!» 

«Doszliśmy? Tak krótka jest droga, która dziś rano wydała Mi się tak długa? 

Dziś rano? Czy to było dziś rano? Nie wcześniej? Ileż godzin albo stuleci minęło, 

odkąd weszłam tu wczoraj wieczorem i wyszłam dziś rano! Czy Ja naprawdę 

jestem pięćdziesięcioletnią Matką? A może jestem niewiastą już stuletnią? Może 

żyłam wiele lat i całe stulecia ciążą na Moich przygarbionych ramionach i na 

siwych włosach? Wydaje Mi się, że przeżyłam całą boleść świata i że ona cała 

znajduje się na Moich barkach, uginających się pod tym ciężarem. Krzyż 

niematerialny, lecz jakże ciężki! Z kamienia. Być może jeszcze cięższy niż krzyż 

Mojego Jezusa. Ja bowiem niosę Mój i Jego [krzyż] – ze wspomnieniem Jego 

udręki i z rzeczywistością Mojej. Wejdźmy, bo wejść musimy. Ale to nie jest 

pociecha, lecz powiększenie bólu. To przez te drzwi wszedł Mój Syn na ostatni 

posiłek. To przez nie wyszedł, aby iść na spotkanie śmierci. I musiał postawić 

nogę tam, gdzie zdrajca postawił swoją, aby wezwać tych, którzy mieli ująć 

Niewinnego. To w tych drzwiach ujrzałam Judasza... ujrzałam Judasza! I nie 

przeklęłam go. Przemówiłam do niego jak matka, umęczona, udręczona z 

powodu Syna dobrego i syna złego... Widziałam Judasza! To demona w nim 

ujrzałam! Zawsze trzymałam Lucyfera pod Moją piętą i patrzyłam wyłącznie na 

Boga. Nigdy nie spuściłam wzroku na szatana. Teraz poznałam jego twarz, 

patrząc na Zdrajcę. Rozmawiałam z demonem... I uciekł, bo on nie znosi Mojego 

głosu. Czy teraz porzucił [Judasza]? W taki sposób, żebym mogła przemówić do 

tego umarłego; żebym Ja, Matka, mogła począć go na nowo we krwi Boga i 

zrodzić go dla Łaski? Janie, przysięgnij Mi, że go poszukasz i że nie będziesz dla 

niego okrutny. Ja nie jestem taka... Ja, która przecież miałabym prawo... O! 

Pozwólcie Mi wejść do tego pokoju, w którym Mój Jezus spożył ostatni posiłek: 
tam, gdzie głos Mojego Dziecka wypowiedział w spokoju Swe ostatnie słowa!» 

«Tak, pójdziemy tam. Ale teraz, spójrz, chodź tutaj, gdzie byliśmy wczoraj. 

Odpocznij. Pożegnaj odchodzącego Józefa i Nikodema.» 

«Pożegnam ich, tak. O! Żegnam ich, dziękuję im, błogosławię im!» – mówi 

Maryja.  

«Ależ chodź, chodź... wejdziesz tam w wolnej chwili.» 
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«Nie. Teraz... Józefie... O! Nie znałam nikogo o tym imieniu, kto by Mnie nie 

kochał...» – mówi Maryja. 

Maria, małżonka Alfeusza, wybucha płaczem. 

«Nie płacz... Nawet Józef... To z miłości twój syn się mylił... On chciał Mi po 

ludzku zapewnić spokój... Ale dziś!... Widziałaś go... O! Wszyscy Józefowie są 

dobrzy dla Maryi... Józefie, dziękuję ci... i tobie również, Nikodemie... Moje serce 

upada do waszych stóp, tak zmęczonych z powodu tej długiej drogi, jaką 

przeszliście dla Niego... Za ostatni hołd, jaki Mu złożyliście, mogę wam dać tylko 

Moje serce... I daję je wam, wierni przyjaciele Mego Syna... i... i wybaczcie 

słowa, które przeszyta bólem Matka powiedziała wam u grobu...» 

«O! Święta! Ty przebacz!» – mówi Nikodem. 

«Bądź teraz tak dobra i odpocznij, w wierze. Jutro przyjdziemy» – dodaje Józef. 

«Tak, przyjdziemy, jesteśmy na Twoje rozkazy.» 

«Jutro jest szabat...» – zauważa pani domu. 

«Szabat umarł. Przyjdziemy. Żegnaj. Niech Pan będzie z wami» – odchodzą. 

«Chodź, Maryjo.» 

«Tak, Matko, chodź.» 

«Nie. Otwórzcie. Obiecaliście Mi to uczynić po pożegnaniu. Otwórzcie te drzwi! 

Nie możecie ich zamykać przed Matką, przed tą Matką, która usiłuje wdychać 

powietrze z wonią oddechu i ciała Jej Dziecka. Czy nie wiecie, że ten oddech i to 

ciało Ja Mu dałam? Ja, która nosiłam Go przez dziewięć miesięcy, urodziłam, 

karmiłam mlekiem, wychowałam, troszczyłam się? To jest Mój oddech! Ta woń 

ciała jest Moja! Moja, uczyniona piękniejszą w Moim Jezusie. Pozwólcie Mi 
odczuć to raz jeszcze.» 

«Ależ tak, Moja droga, jutro. Dziś jesteś zmęczona. Płoniesz od gorączki. Nie 

możesz. Jesteś chora.» 

«Tak, chora. Ale to dlatego, że mam w oczach widok Jego Krwi, a w nozdrzach – 

zapach Jego Ciała okrytego ranami. Niech ujrzę stół, na którym wspierał się 

żywy i zdrowy. Niech poczuję zapach Jego młodzieńczego ciała. Otwórzcie! Nie 

grzebcie Mnie po raz trzeci! Już Mi Go ukryliście pod wonnościami i opaskami, 

potem zamknęliście Mi Go pod kamieniem. A teraz dlaczego, dlaczego 

zabraniacie Matce odnaleźć Jego ostatni ślad w oddechu, jaki zostawił za tymi 

drzwiami? Pozwólcie Mi wejść. Będę szukać na ziemi, na stole, na Jego miejscu, 

śladów Jego stóp, Jego rąk. I będę je całować, całować aż do wyczerpania 

Moich warg. Będę szukać... szukać... Może znajdę włos z Jego jasnej głowy – 

jakiś włos nie pokryty krwią. Czy wiecie, co oznacza włos Syna dla Jego Mamy? 

Ty, Mario, córko Kleofasa, ty, Salome?... Jesteście matkami i nie rozumiecie 

tego? Janie? Janie? Posłuchaj Mnie. Jestem twoją Matką. On Mnie nią uczynił. 

On! Powinieneś Mi być posłuszny. Otwórz! Kocham cię, Janie. Zawsze cię 

kochałam, bo ty kochałeś Jego. Będę cię kochać jeszcze bardziej. Ale... otwórz... 

Otwieraj, mówię ci! Nie chcesz? Nie chcesz? Ach! Nie mam już więc syna?! Jezus 

niczego Mi nigdy nie odmawiał, gdyż był Moim Synem. Ty odmawiasz. Zatem 

nim nie jesteś. Nie rozumiesz Mojego bólu... O! Janie, przebacz... przebacz... 

Otwórz... Nie płacz... Otwórz... O, Jezu!... Jezu!... Posłuchaj Mnie... Niech Twój 

duch uczyni cud! Otwórz Twojej biednej Mamie te drzwi, których nikt nie chce 
Mi otworzyć! Jezu! Jezu!» 
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Maryja uderza dłońmi zaciśniętymi w pięści w dobrze zamknięte drzwi. Ogarnia 

Ją atak męki. Na koniec blednie, szepcząc: 

«O! Mój Jezu! Idę! Idę!» – i bez sił opada w ramiona płaczących niewiast. 

Podtrzymują Ją, zapobiegając Jej upadkowi pod drzwiami. Zanoszą Ją do pokoju 
naprzeciw. 

32. NOC WIELKIEGO PIĄTKU 

Napisane 29 marca 1945. A, 11755-11767 

Maryja, wspomagana przez zapłakane niewiasty, powraca do siebie. Płacze, nie 

mając już żadnej innej siły jak tylko tę, by płakać bez ustanku. Naprawdę 
wydaje się, iż życie z Niej ucieka i że cała spala się w tych łzach. 

Chcą, aby się wzmocniła. Marta ofiarowuje jej nieco wina. Pani domu chciałaby, 

żeby spożyła choć trochę miodu. Maria Alfeuszowa, klęcząc przed Nią, daje jej 
kubek ciepłego mleka, mówiąc: 

«Sama udoiłam kózkę małej Racheli.» 

Rachela to być może córka ludzi, którzy w tym domu Łazarza są mieszkańcami 

lub stróżami, nie wiem. Jednak Maryja niczego nie chce. Chce płakać. Tylko 

płakać. Prosi i chce słyszeć, jak obiecują, że poszukają apostołów i uczniów; że 

poszukają włóczni oraz szat. Pragnie usłyszeć, że pozwolą Jej wejść do 

pomieszczenia wieczernika, gdy nastanie dzień, bo teraz nie chcą się na to 
zgodzić. 

«Tak. Jeśli się trochę uspokoisz, jeśli odrobinę wypoczniesz, zaprowadzę Cię 

tam. – mówi Jej szwagierka – Wejdziemy tam razem i na kolanach poszukam 
dla Ciebie każdego śladu Jezusa...» 

Maria Alfeuszowa szlocha: 

«Ale spójrz, tutaj masz kielich i chleb połamany przez Niego, używany przez 

Niego do Eucharystii. Czy jest bardziej święta pamiątka? Widzisz? Jan przyniósł 

Ci ją już rano, abyś ją ujrzała dziś wieczorem... Biedny Jan, który stoi tam i 
płacze, i boi się...» 

«Boi się? Dlaczego? Janie, chodź tutaj.» 

Jan wychodzi z cienia, bo w pokoju jest tylko mała lampka, na stole przy 
przedmiotach Męki. Klęka u stóp Maryi, która go głaszcze i pyta: 

«Dlaczego się boisz?» 

Jan, całując Jej ręce i płacząc, mówi: 

«Bo jesteś chora. Jesteś w gorączce i strapiona... I nie jesteś spokojna. A jeśli 

będziesz taka nadal, to umrzesz, jak On umarł...» 

«O! Gdyby to była prawda!» 

«Nie! Matko! Mamo! O, to słodsze mówić: “Mamo”, jak do mojej mamy. Pozwól, 

że Ci tak powiem... Ja nie czynię różnic pomiędzy moją matką a Tobą. Nawet 

kocham Cię bardziej niż ją, bo Ty jesteś Matką, którą On mi dał, i jesteś Jego 

Matką. Dlatego też nie czyń zbyt wielkiej różnicy pomiędzy Synem zrodzonym, a 

tym synem, który został Ci dany... I kochaj mnie trochę tak, jak kochasz Jego... 

Gdyby to On Ci powiedział: “Lękam się, że umrzesz”, czy odpowiedziałabyś Mu: 

“O, gdybyż to była prawda!”? Nie. Nie powiedziałabyś tego. Lecz żałowałabyś, 
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że odchodzisz, pozostawiając Jego, Twego Baranka, w świecie wilków... A o 

mnie się nie troszczysz?... Ja jestem o wiele bardziej barankiem niż On. Nie z 

powodu dobroci i czystości, lecz – głupoty i lęku. Jeśli mi Ciebie zabraknie, 

biedny Jan zostanie pożarty przez wilki... nie wydawszy ani jednego jęku, który 

mówiłby o Jego Nauczycielu... Czy chcesz, ażebym tak umarł, nie służąc Mu? 

Głupi w śmierci i w życiu? Nie, prawda? A zatem, Mamo, spróbuj się uspokoić... 

Dla Niego... O! Czyż nie mówisz, że On zmartwychwstanie? Tak, mówisz to, i to 

prawda. Czyżbyś więc chciała, żeby – kiedy zmartwychwstanie – znalazł dom 

opuszczony przez Ciebie? Przecież z pewnością przyjdzie tutaj... O! Biedny, 

biedny Jezus, gdyby – zamiast Twego miłosnego okrzyku – usłyszał nasze 

żałobne wołania; gdyby – zamiast odnaleźć Twą pierś, by złożyć na niej 

umęczoną i chwalebną głowę – znalazł zamknięcie Twego grobu... Ty musisz 

żyć... aby Go powitać, gdy przyjdzie... Nie mówię: do naszej miłości, bo 

zasługujemy na wszystkie nagany z powodu tego, jak się zachowaliśmy. Mówię: 

do Twojej miłości. O! Jakie będzie to spotkanie? A On jaki będzie? Matko 

Mądrości, Mamo bardzo nieuczonego Jana, Ty, która wiesz wszystko, powiedz 
nam, jaki On będzie, kiedy ukaże się zmartwychwstały.» 

«Łazarz miał na nogach rany zagojone, lecz były widoczne blizny. I ukazał się 

owinięty w bandaże pełne zgnilizny» – odzywa się Marta. 

«Musiałyśmy go obmywać wiele razy...» – dodaje Maria [Magdalena].  

«Był tak słaby... Musiałyśmy na polecenie Jezusa nakarmić go, dla pokrzepienia» 

– kończy Marta. 

«Syn wdowy z Nain był jak oszołomiony. Do tego stopnia wydawał się dzieckiem 

niezdolnym do chodzenia i płynnego mówienia, że udał się do swej matki, by na 

nowo nauczyła go umiejętności życia. A z córeczką Jaira sam Jezus robił 

pierwsze kroki» – mówi Jan. 

[Maria Magdalena dodaje:] 

«Myślę, że Pan przyśle nam anioła, który powie: “Przyjdźcie z czystym 

odzieniem”. I moja miłość już je przygotowała. Jest w pałacu. Sama nie mogłam 

go utkać, więc dałam je do utkania mojej piastunce. Ona jest teraz spokojna o 

moją przyszłość i już nie płacze. Wzięłam najkosztowniejszy len, a purpurę 

miałam od Plautyny. Noemi uprzędła frędzle, a ja zrobiłam pas, torbę i talet, 

haftując je nocami, żeby mnie nie widziano. Matko, Ty mnie tego nauczyłaś. Nie 

jest to doskonałe, ale bardziej niż perły – którymi wypisałam Jego Imię na pasie 

i na torbie – upiększone jest diamentami moich łez miłosnych i moimi 

pocałunkami. Każdy punkt jest pełnym czci biciem serca dla Niego. I zaniosę Mu 
to wszystko. Pozwolisz, prawda?» 

«O!... Nie pomyślałam, że pozbawią Go Jego szaty... Nie jestem przyzwyczajona 

do zwyczajów świata i jego okrucieństwa... Sądziłam, że już je znam... (i łzy 

płyną na nowo po woskowych policzkach) ...ale widzę, że nic jeszcze nie 

wiedziałam... I myślałam: “Potem też będzie miał szatę od Swej Mamy”. Tak Mu 

się podobała! Chciał, żeby była ładna, i od dawna Mi mówił: “Zrobisz Mi szatę w 

taki a taki sposób i przyniesiesz Mi ją na Paschę... bo Jerozolima musi Mnie 

ujrzeć w purpurowej szacie króla...” O! Ta wełna – bardziej biała niż śnieg – 

stawała się, kiedy Ją przędłam, czerwona w oczach Boga i Moich, bo nową ranę 

zadały Memu sercu te słowa... Inne rany... po tylu latach i miesiącach, jeśli się 

nie zabliźniły, to przynajmniej wyciekająca z nich krew zaschła. Ale ta! Każdy 

dzień, każda godzina jakby obracała miecz w Moim sercu [mówiąc]: “Jeden 

dzień mniej! Jedna godzina mniej! A potem będzie martwy!” O! O!... I nitka na 
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wrzecionie stawała się dla Mnie czerwona... Potem – dla świata – 

zafarbowaliśmy ją... Lecz ona już była czerwona...» 

Maryja znowu płacze. Usiłują Jej ulżyć w cierpieniu, mówiąc o 

Zmartwychwstaniu. Zuzanna pyta: 

«Co na to powiesz? Jaki On będzie zmartwychwstały? I jak On 

zmartwychwstanie?» 

A Maryja – zagubiona, zaślepiona w tej godzinie odkupieńczego męczeństwa – 

odpowiada: 

«Nie wiem... Już nic nie wiem... tylko to – że umarł...» 

Znowu wybucha gwałtownym szlochem i całuje ręcznik, którym był przepasany 

Jej Syn, i przyciska do serca, i kołysze, jakby to było dziecko... Dotyka gwoździ, 

cierni, gąbki i krzyczy: 

«To potrafiła Ci dać Twoja ojczyzna! Żelazo, ciernie, ocet i żółć! I zniewagi, 

zniewagi, zniewagi! A pośród wszystkich synów Izraela trzeba było poszukać 

kogoś z Cyreny, aby niósł krzyż. Ten mąż jest dla Mnie tak uświęcony, jak 

małżonek. A gdybym znała jeszcze innego człowieka, który by pomógł Mojemu 

Dziecku, ucałowałabym mu stopy. Czyż więc nikt nie miał litości? Wyjdźcie! 

Odejdźcie! Nawet patrzenie na was to dla Mnie ból! Bo nikt z was, nikt spośród 

was wszystkich nie potrafił wyjednać zmniejszenia okrucieństwa choćby jednej 
tortury. Słudzy nieużyteczni i bierni waszego Króla, wyjdźcie!» 

Maryja jest straszna w Swym zachowaniu. Stoi, wyprostowana, wydaje się 

nawet wyższa, z oczami władczymi, z wyciągniętym ramieniem wskazującym 
drzwi. Rozkazuje jak królowa zasiadająca na tronie. 

Wszyscy wychodzą, nie reagując, aby Jej bardziej nie rozdrażniać. Siadają pod 

zamkniętymi drzwiami, aby słuchać Jej jęków i wszelkiego odgłosu, jaki czyni. 

Jednak po hałasie krzesła, które odtrąciła, i kolan uderzających o podłogę – bo 

uklękła z głową przy stole, na którym znajdują się przedmioty Męki – nie 

słychać już nic, tylko Jej płacz: nie kończący się i nie znajdujący ukojenia.  

Szepcze, lecz tak cicho, że ci, którzy znajdują się na zewnątrz, nie mogą jej 

usłyszeć: 

«Ojcze, Ojcze, przebacz! Staję się pyszna i zła. Ale Ty widzisz, że prawdą jest 

to, co mówię. Wokół Niego były tłumy... i w czasie tego święta Paschy cała 

Palestyna jest w murach świętych... Świętych? Nie. Już nie są święte... byłyby 

takie, gdyby Jezus umarł w ich wnętrzu. Lecz Jerozolima wyrzuciła Go jak 

wymioty wywołane nudnościami. W Jerozolimie jest więc tylko Zbrodnia... A 

więc z całego tego ludu, który szedł za Nim, nie mogła się zebrać nawet garść 

takich, którzy wymogliby uśmiercenie Go bez tylu tortur. Nie – ocalenie Go, bo 

umrzeć musiał, aby ich odkupić... Pozostali w cieniu lub uciekli... Moje serce 

buntuje się w obliczu takiego tchórzostwa. Jestem Matką... Z powodu tego 

przebacz Mój grzech pysznej surowości...» 

I płacze... 

...Na zewnątrz inni są jak na rozżarzonych węglach i to z wielu powodów. 

Wchodzi pan domu. Wyszedł na zewnątrz z ciekawości i przynosi budzące lęk 

nowiny. Mówi, że wiele osób zginęło podczas trzęsienia ziemi; że wielu zostało 

rannych w bójkach pomiędzy wiernymi Nazarejczykowi a żydami; że wielu 

zatrzymano i że będą nowe egzekucje z powodu buntów i gróźb wobec Rzymu; 

że Piłat nakazał aresztować wszystkich zwolenników Nazarejczyka i wszystkich 
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przywódców Sanhedrynu obecnych w mieście i nawet tych, którzy już uciekli do 

Palestyny; że Joanna umiera w swym pałacu, że Manaena ujął Herod za to, że 

go znieważył przy całym dworze jako wspólnika bogobójstwa... W sumie – góra 
katastrofalnych wieści... 

Niewiasty jęczą nie z powodu obawy o siebie, lecz o swych synów i mężów. 

Zuzanna myśli o małżonku, znanym jako wierny Jezusowi z Galilei. Maria, 

małżonka Zebedeusza, myśli o swoim mężu, przebywającym u przyjaciela, i o 

swym synu Józefie, o którym nic nie wie od wieczora. A Marta mówi, płacząc: 

«Już pewnie poszli do Betanii! Któż nie wiedział, kim był Łazarz dla 

Nauczyciela?» 

«Lecz jego chroni Rzym» – odpowiada jej Maria Salome. 

«O! Chroni!.. Kto wie – przy nienawiści, jaką żywią do nas przywódcy Izraela – 

jakie oskarżenia przedstawią przeciw niemu Piłatowi... O, Boże! – Marta 

obejmuje głowę rękoma i krzyczy: –Broń! broń! Dom jest jej pełen... i także 

pałac! Wiem o tym. Dziś rano, o świcie, przybył Lewi, stróż, i powiedział mi... 

Ale i ty już o tym wiesz! I powiedziałaś o tym żydom na Kalwarii... Głupia! 
Włożyłaś w ręce okrutników broń dla zabicia Łazarza!...» 

«Powiedziałam, tak, powiedziałam prawdę, nie wiedząc o tym. Ale ty milcz, 

wystraszona kuro! To, co powiedziałam, jest największym zabezpieczeniem 

Łazarza. Będą się bardzo bali narażania na niebezpieczeństwo w 

poszukiwaniach tam, gdzie – jak wiedzą – są uzbrojeni ludzie! To tchórze!» [– 

mówi siostrze Magdalena.] 

«Żydzi – tak; ale Rzymianie – nie.» 

«Nie obawiam się Rzymu. W swych zarządzeniach jest sprawiedliwy i 

pokojowy.» 

«Maria ma rację – mówi Jan. – Longin mi powiedział: “Mam nadzieję, że 

zostawią was w spokoju. A jeśli tego nie uczynią, przyjdź lub poślij kogoś do 

Pretorium. Piłat jest życzliwy dla wiernych Nazarejczykowi. Był taki i dla Niego. 
Obronimy was”.» 

«A jeśli żydzi zrobią wszystko sami? Wczoraj wieczorem to oni ujęli Jezusa! A 

jeśli powiedzą, że jesteśmy bluźniercami, mają prawo nas ująć. O, moi synowie! 

Mam ich czterech! Gdzie Józef i Szymon? Byli na Kalwarii, a potem odeszli, gdy 

Joanna już nie wytrzymała... aby pomóc niewiastom i obronić je. Oni, pasterze, 

Alfeusz [, syn Sary]... Wszyscy! Z pewnością już ich zabili. Słyszałaś, że Joanna 

umiera? Z pewnością tak jest, bo jest ranna. A oni – zanim motłoch zaatakował 

niewiastę – bronili jej i zginęli!... A Juda i Jakub? Mój mały Juda! Mój skarb! A 

Jakub!... łagodny jak dziewczynka! O! Nie mam już synów! Jestem jak matka 
Machabeuszów!...» 

Wszystkie płaczą w rozpaczy. Wszystkie – z wyjątkiem pani domu, która poszła 

poszukać kryjówki dla męża. Nie płacze też Maria Magdalena. Jej oczy rzucają 

płomienie, staje się ponownie pewną siebie niewiastą z przeszłości. Nie odzywa 

się, lecz spojrzeniem ciska gromy na swe przygnębione towarzyszki i jej oczy 

piętnują je epitetem bardzo wyraźnym: “Małoduszne!” 

Tak mija jakiś czas... Co chwila jedna wstaje, otwiera cichutko drzwi, rzuca 

okiem, zamyka. 

«Co robi Maryja?» – pytają pozostali. 



 250 

Ta, która zaglądała, odpowiada: 

«Jest wciąż na kolanach. Modli się.» 

Albo: 

«Wydaje się, że z kimś rozmawia.» 

Albo: 

«Wstała, gestykuluje, chodząc tam i z powrotem po pokoju.» 

33. LAMENT DZIEWICY 

Napisane (...) i 29 marca 1945. A, (...) i 11767-11783 

«Jezu! Jezu! Gdzie jesteś? Czy jeszcze Mnie słyszysz? Czy słyszysz Twą biedną 

Mamę, wykrzykującą w tej chwili Twoje święte i błogosławione Imię, którego 

strzegła przez tyle godzin w Swym sercu? Twoje święte Imię było Moją 

miłością, miłością Moich warg. Kiedy wypowiadały Twe Imię, kosztowały smak 

miodu. Teraz, przeciwnie: wypowiadając je, piją gorycz, która pozostała na 

Twoich wargach, gorycz straszliwego napoju...  

Twoje Imię to miłość Mojego serca. Ono napełniało się radością, kiedy je 

wypowiadałam. Jakby się powiększyło, aby przelać swą krew i przyjąć Cię, i 

przyoblec nią, gdy zstąpiłeś z Nieba do Mnie, taki mały, tak malutki, że mogłeś 

spocząć w kielichu dzikiej mięty. Ty, tak wielki... Ty, Potężny... unicestwiony w 
ludzkim kiełku dla zbawienia świata...  

Twoje Imię to boleść Mojego serca, bo teraz pozbawiono je pieszczot Twej 

Mamy, aby Cię rzucić w ramiona katów, którzy Cię umęczyli aż do zadania Ci 

śmierci. Mam serce zmiażdżone tym Imieniem. Musiałam je bowiem zamykać w 

nim przez tak wiele godzin, a jego krzyk wzrastał, w miarę jak rosła Twa boleść 

– aż do przytłoczenia go jak rzeczy zdeptanej stopą giganta. O, tak! Mój ból jest 
olbrzymi i przygniata Mnie, i kruszy. Nic nie może Mi przynieść ulgi. 

Komu wypowiadam Twe Imię? Nic nie odpowiada na Mój krzyk. Nawet gdybym 

krzyczała aż do skruszenia kamienia zamykającego Twój grób, nie usłyszałbyś 

go, bo jesteś martwy. Nie słyszysz już Twojej Mamy? Ileż to razy wołałam 

Ciebie przez te trzydzieści cztery lata, o Mój Synu!... Od chwili, gdy 

dowiedziałam się, że mam być Matką i że Mój Mały będzie się nazywał “Jezus”! 

Jeszcze się nie narodziłeś, a Ja, głaszcząc łono, w którym rosłeś, mówiłam do 

Ciebie łagodnie: “Jezu”! I wydawało Mi się, że się poruszasz, żeby Mi 

powiedzieć: “Mamo!” Już nadawałam Ci głos, śniłam już o Twoim głosie. 

Słyszałam go zanim zaistniał. A kiedy się narodziłeś i kiedy go usłyszałam – 

słaby jak u jagnięcia, które się narodziło, drżący w chłodzie nocy – wtedy 

poznałam bezmiar radości... i sądziłam, że poznałam przepaść boleści. To był 

bowiem płacz Mojego Dziecka, któremu było zimno; któremu było niewygodnie; 

które wylewało pierwsze łzy Odkupiciela i dla którego nie miałam ani ognia, ani 

kołyski. Nie mogłam też cierpieć zamiast Ciebie, Jezu. Miałam dla Ciebie tylko 

Moją pierś jako ogień i poduszkę oraz – Moją miłość, by Cię adorować, Mój 
święty Synu. 

Sądziłam, że poznałam przepaść boleści... a to było świtanie tego bólu, to był 

skraj jego [przepaści]. Teraz jest południe. Teraz jest głębia. Teraz dotykam 

[dna] przepaści... po trzydziestu czterech latach wpadania do niej. Byłam 

spychana w nią przez tyle rzeczy... i dziś [leżę], powalona, na straszliwym dnie 
Twego Krzyża. 
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Kiedy byłeś mały, kołysałam Cię, śpiewając: “Jezus! Jezus!”. Jakaż harmonia 

bardziej święta i piękniejsza od tego Imienia, które wywoływało uśmiech 

aniołów w Niebie? Dla mnie było ono piękniejsze niż śpiew, tak słodki, aniołów 

w noc Twego Narodzenia. Widziałam ich we wnętrzu Nieba, całe Niebo 

widziałam poprzez to imię. A teraz, mówiąc je Tobie, który jesteś martwy i Mnie 

nie słyszysz, i Mi nie odpowiadasz, jakbyś nigdy nie istniał, widzę Piekło, całe 

Piekło. Pojmuję, co znaczy być potępionym. To nie móc już mówić: “Jezus!”. 
Potworność! Potworność! Potworność! 

Jak długo potrwa to piekło dla Twojej Mamy? Powiedziałeś: “W trzy dni 

odbuduję tę świątynię”. Cały dzień dzisiaj powtarzam sobie te słowa, 

wypowiedziane przez Ciebie, bo nie chcę umrzeć, bo muszę być gotowa 

pozdrowić Cię przy Twoim powrocie, służyć Ci jeszcze... Ale jak mogę [żyć] 

przez trzy dni wiedząc, że jesteś martwy? Trzy dni w śmierci, Ty, Ty, Moje 
Życie? 

Jakże Ty – który wiesz wszystko, bo jesteś Mądrością Nieskończoną – możesz 

nie znać bólu Twojej Mamy? Czy nie możesz go sobie wyobrazić, przypominając 

sobie, jak Cię utraciłam w Jerozolimie? Widziałeś Mnie przecież, jak 

przedzierałam się wtedy przez otaczający Cię tłum, z obliczem tonącego, który 

dotyka brzegu po długiej walce z wodą i śmiercią, z obliczem niewiasty, która 

wychodzi z udręki wyczerpana, po utracie krwi, postarzała, złamana? A wtedy 

mogłam myśleć, żeś się tylko zgubił. Mogłam się łudzić, że tylko tak było. Dziś, 

nie. Dziś, nie. Wiem, że jesteś martwy. Złudzenie nie jest możliwe. Widziałam, 

jak Cię zabili. Nawet jeśli ból doprowadziłby Mnie do zapomnienia, to jednak 

Twoja Krew jest na Moim welonie i mówi Mi: “On nie żyje! Nie ma już krwi! Ta 

krew tutaj jest ostatnią, jaka wypłynęła z Jego serca!” Z Jego serca! Z serca 

Mojego Dziecka, z Mojego Syna! Z Mojego Jezusa! O! Boże! Boże litościwy, 
spraw, żebym nie pamiętała, że Mu otwarli serce... 

Jezu, nie mogę być tu sama, kiedy Ty jesteś tam. Nigdy nie kochałam dróg 

świata ani tłumów i Ty wiesz o tym. Odkąd opuściłeś Nazaret, chodziłam za 

Tobą coraz więcej, aby nie żyć z dala od Ciebie. Stawiłam czoła ciekawości i 

pogardzie. Nie liczę trudów, bo miałam je za nic, gdy widziałam Ciebie, żyjąc 

tam, gdzie Ty byłeś. A teraz jestem tu sama, a Ty jesteś tam sam. Dlaczego nie 

zostawili Mnie w Twoim grobie? Usiadłabym przy Twoim lodowatym łożu, 

trzymając jedną z Twoich dłoni w Moich, aby dać Ci odczuć, że jestem blisko 

Ciebie... Nie, aby dać Tobie odczuć, że jesteś blisko Mnie. Ty już nic nie 
odczuwasz. Jesteś martwy! 

Ileż razy spędziłam noce przy Twojej kołysce, modląc się, kochając, radując się 

Tobą. Chcesz, żebym Ci powiedziała, jak spałeś, z dwoma piąstkami 

zaciśniętymi jak pączki kwiatów blisko Twojej świętej twarzyczki? Czy chcesz, 

żebym Ci powiedziała, jak się uśmiechałeś przez sen i jak, przypominając sobie 

z pewnością mleko Swojej Mamy, śpiąc, zachowywałeś się tak, jakbyś ssał? Czy 

chcesz, żebym Ci powiedziała, jak się budziłeś i otwierałeś małe oczka i śmiałeś 

się, widząc Mnie, pochyloną nad Twoją twarzyczką, i jak wyciągałeś radośnie 

rączki, niecierpliwy, żebym Cię wzięła, i jak, gruchając łagodnie na 

podobieństwu trylu gajówki, domagałeś się pokarmu? O! Jakże byłam 

szczęśliwa, kiedy przywierałeś do Mojej piersi, kiedy czułam ciepłą gładkość 

Twoich liczek, kiedy ją pieściłeś Swoją rączką! 

Nie potrafiłeś zostawać sam, bez Twojej Mamy. A teraz jesteś sam! Przebacz Mi, 

Synu, że zostawiłam Cię samego, że po raz pierwszy w życiu się nie 

zbuntowałam, żeby tam pozostać. To było Moje miejsce. Czułabym się mniej 

zrozpaczona, gdybym była przy Twoim pogrzebowym łożu, aby układać 

pieluszki i zmieniać je, jak kiedyś... Nawet gdybyś nie mógł się do Mnie 

uśmiechnąć ani do Mnie mówić, wydawałoby Mi się, że mam Cię znowu, małego. 
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Przytuliłabym Cię do Mojego serca, żebyś nie odczuwał chłodu kamienia, 

twardości marmuru. Czyż nawet dziś nie trzymałam Cię [w ramionach]? 

Matczyne łono zawsze jest gotowe przyjąć syna, nawet jeśli jest już dorosły. 

Syn jest zawsze dzieckiem dla swej mamy, nawet jeśli jest zdjęty z krzyża, 

pokryty ranami i zranieniami. 

Ile! Ileż ran! Ile bólu! O, Mój Jezu, Mój Jezu, tak zraniony! Jakże poraniony! Jak 

zamordowany! Nie, nie. Panie, nie! To nie może być prawdą! Jestem szalona! 

Jezus martwy? Majaczę. Jezus nie może umrzeć! Cierpieć – tak. Umrzeć – nie. 
On jest Życiem! On jest Synem Bożym. On jest Bogiem. Bóg nie umiera.  

Nie umiera? Dlaczego więc nazwał Siebie “Jezusem”? Co znaczy “Jezus”? To 

znaczy... O! To znaczy “Zbawiciel”! Umarł! Umarł, bo jest Zbawicielem. Musiał 

zbawić wszystkich ludzi, sam się zatracając.... Nie majaczę, nie. Nie jestem 

szalona. Nie. O gdybym była szalona, mniej bym cierpiała! On umarł. Oto Jego 

Krew. Oto Jego korona. Oto trzy gwoździe... nimi Go przeszyli! 

Ludzie, spójrzcie, czym przebiliście Boga, Mojego Syna! A Ja muszę wam 

przebaczyć i muszę was kochać. Bo On wam przebaczył, bo On Mi powiedział, 

żebym was kochała! Uczynił Mnie waszą Matką, Matką morderców Mojego 

Dziecka! To jedno z Jego ostatnich słów, kiedy walczył, rzężąc w agonii... 

“Matko, oto Twój syn... Twoi synowie.” Nawet gdybym nie była Posłuszną, 

musiałabym dziś być posłuszna, bo to było polecenie umierającego.  

Tak. Tak. Jezu, wybaczam, kocham ich. Ach, Moje serce łamie się w tym 

przebaczeniu, w tej miłości! Czy słyszysz, że im wybaczam i kocham ich? Modlę 

się za nich. Tak, modlę się za nich... Zamykam oczy, żeby nie widzieć tych 

narzędzi tortur, aby móc im przebaczyć, aby móc ich kochać, aby móc się za 

nich modlić. Każdy gwóźdź służy do ukrzyżowania we Mnie wszelkiej woli, 

skłaniającej do tego, żeby im nie przebaczyć i nie kochać, i nie modlić się za 
katów. 

Muszę, chcę myśleć, że jestem blisko Twej kołyski. Wtedy modliłam się za ludzi, 

lecz to było proste. Ty żyłeś, a Ja – choć myślałam, że ludzie są okrutni – nie 

zdołałabym pomyśleć, że mogą być tacy wobec Ciebie, bo przecież ponad miarę 

napełniałeś ich dobrodziejstwami. Modliłam się, przekonana, że Twoje słowo 

uczyni ich dobrymi. W Moim sercu mówiłam, patrząc na nich: “Teraz, bracia, 

jesteście źli i chorzy, lecz wkrótce On będzie nauczał, niebawem pokona w was 

szatana. On da wam utracone życie!” Utracone życie! To Ty, Ty, Ty utraciłeś 

życie dla nich! Mój Jezu! 

Gdybym – kiedy byłeś w pieluszkach – mogła ujrzeć grozę tego dnia, Moje 

słodkie mleko zamieniłoby się w truciznę z powodu boleści! Symeon to 

powiedział: “Miecz przeniknie Ci serce”. Miecz? Las mieczy! Ileż ran Ci zadali, 

Synu? Ileż jęków wydałeś? Ileż katuszy? Ile kropli krwi wylałeś? A każda jest 

mieczem dla Mnie. [Mam w sercu] las mieczy. Na Tobie nie ma żadnej cząstki 

skóry, która nie byłaby raną. We Mnie nie ma ani jednej, która nie byłaby 
przeszyta. Przenikają Moje ciało i wnikają w Moje serce. 

Kiedy oczekiwałam Twego narodzenia, przygotowywałam Ci pieluszki i ubranka, 

przędąc najpiękniejszy len ziemi. Nie zważałam na cenę, byle posiąść tkaninę 

najgładszą. Jaki byłeś piękny w ubrankach Twej Mamy! Wszyscy Mi mówili: 

“Twój Syn jest piękny, Niewiasto!” Byłeś piękny! Z bieli lnu wyłaniała się 

różowa twarzyczka. Miałeś dwoje oczu bardziej błękitnych niż niebo. Twoje 

włosy były tak jasne i jedwabiste, że mała główka wyglądała jak otoczona złotą 

chmurą. Pachniałeś jak kwiat migdałowca ledwie rozkwitły. Myśleli, że Cię 

skropiłam wonnościami. Nie, Mój skarb miał tylko woń szatek upranych przez 
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Mamę, ogrzanych na Jej sercu i całowanych Jej wargami. Nigdy nie byłam 

zmęczona pracą dla Ciebie.  

A teraz? Już nic nie mogę dla Ciebie zrobić. Od trzech lat byłeś z dala od domu, 

ale byłeś jeszcze celem Moich dni. Mogłam myśleć o Tobie, o Twoich szatach, o 

pokarmie dla Ciebie. Rozrabiałam mąkę i wyrabiałam z niej chleb. Dbałam o 

pszczoły, żeby dawały Ci miód, czuwałam nad drzewami, aby Ci przynosiły 

owoce. Jakże lubiłeś to, co przynosiła Ci Mama! Żaden posiłek przy stole 

bogacza, żadne odzienie z kosztownej tkaniny nie były dla Ciebie jak te utkane, 

uszyte, zadbane, przygotowane rękami Twej Mamy. Kiedy szłam Cię zobaczyć, 

patrzyłeś zaraz na Moje ręce – tak jak wtedy, gdy byłeś mały i gdy Józef i Ja 

dawaliśmy Ci nasze małe dary, aby dać Ci odczuć, że byłeś naszym Królem. 

Nigdy nie byłeś zachłanny, Mój Synu, lecz tym, czego szukałeś, była miłość. To 

był Twój pokarm i znajdowałeś go w naszych staraniach. Teraz też to 
znajdowałeś i tego szukałeś, Mój biedny Synu, tak mało kochany przez świat! 

Teraz nic więcej... Wszystko się dokonało. Twoja Mama nic więcej dla Ciebie nie 

uczyni. Nie potrzebujesz już niczego... Teraz jesteś sam... I Ja jestem sama... O! 

Szczęśliwy Józef, który nie widział tego dnia. Gdybyż i Mnie tam nie było! Ale 

wtedy nie miałbyś nawet pociechy ujrzenia Twojej biednej Mamy. Byłbyś sam 
na krzyżu, jak jesteś sam w grobie, sam ze Swymi ranami. 

O! Boże, Boże, ileż ran ma Twój Syn, Mój Syn! Jakże mogłam na nie patrzeć, a 

nie umrzeć – Ja, która omdlewałam, gdy Ty, kiedy jeszcze byłeś mały, 
kaleczyłeś się? 

Jeden raz przewróciłeś się w ogrodzie w Nazarecie i zraniłeś sobie czoło... kilka 

kropel krwi... Już wtedy gdy zobaczyłam krople Twojej krwi przy obrzezaniu 

[por. Łk 2,21], czułam się tak, jakbym umierała. Rzeczywiście Józef musiał Mnie 

podtrzymać, bo drżałam jak ktoś, kto umiera. Wydawało Mi się też, że ta 

maleńka rana [od upadku w ogrodzie] zabije Cię. I to bardziej Moimi łzami niż 

wodą i oliwą opatrzyłam ją... Uspokoiłam się dopiero wtedy, gdy ujrzałam, że 

już nie krwawi.  

Innym razem, uczyłeś się pracy, i zraniłeś się piłą. Mała rana. Ale to było tak, 

jakby piła rozcięła Mnie na dwoje. Nie zaznałam spoczynku, dopóki nie ujrzałam 

Twojej ręki zdrowej. 

A teraz? A teraz? Teraz masz ręce, nogi, bok otwarty. Teraz Twoje ciało rozpada 

się na kawałki i twarz masz potłuczoną – tę twarz, której nie ośmieliłam się 

musnąć pocałunkiem. Twoje czoło i kark okrywają rany, a nikt nie dał Ci 
lekarstwa ani pocieszenia. 

Spójrz na Moje serce, o Boże, który uderzyłeś Mnie w Moim Dziecku! Spójrz na 

nie! Czyż nie jest pokryte ranami jak Ciało Tego, który jest Moim i Twoim 

Synem? Uderzenia biczy spadały na Mnie jak grad, gdy Go uderzano. Czym jest 

odległość dla miłości? Cierpiałam tortury Mojego Syna! Obym je mogła znosić 

tylko Ja sama! O, gdybym to Ja była pod kamieniem grobu! Spójrz na Mnie, o 

Boże! Czy Moje serce nie ocieka krwią? Oto pierścień cierni, czuję go. Opasuje 

Mnie i ściska, i przeszywa. Oto zranienia przez gwoździe: trzy sztylety tkwiące 

w Moim sercu. 

O! Te uderzenia! Uderzenia! Jakże niebo mogło się nie zwalić z powodu tych 

świętokradzkich uderzeń w ciało Boga? I nie móc krzyczeć!... Nie móc rzucić się, 

żeby wyrwać broń zabójcom i uczynić z niej obronę dla Mojego umierającego 

Dziecka. Musieć ich słuchać, słyszeć i nic nie móc zrobić! Jedno uderzenie w 

gwóźdź i wszedł on w żyjące ciało. Jedno uderzenie – i wszedł jeszcze głębiej. 

Jedno i jeszcze jedno i kości, i nerwy są kruszone... i oto przebite ciało Mojego 
Dziecka i serce Jego Mamy. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#21
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A kiedy Cię podnieśli na Krzyżu!... Ileż musiałeś wycierpieć, Synu święty! Widzę 

jeszcze Twą rękę, jak rozrywa się przy wstrząsie upadku. Mam serce rozdarte 

jak ona. Jestem pobita, ubiczowana, pokłuta, poraniona, przeszyta jak Ty. Nie 

byłam z Tobą na krzyżu, a spójrz na Twoją Mamę! Czy różni się od Ciebie? Nie. 

Nie ma różnic w męczeństwie. A nawet Twoje się skończyło, a Moje jeszcze 

trwa. Ty już nie słyszysz kłamliwych oskarżeń, a Ja je słyszę. Ty już nie słyszysz 

straszliwych bluźnierstw, a Ja je ciągle słyszę. Ty już nie odczuwasz ukąszeń 

cierni i gwoździ, ani pragnienia, ani gorączki, a Mnie palą płomienie – jak kogoś 

umierającego, palonego [gorączką] i majaczącego. 

Gdyby Mi choć pozwolili dać Ci kroplę wody! Moje łzy... skoro okrucieństwo ludzi 

odmówiło Stwórcy wody stworzonej przez Niego. Dałam Ci tak wiele mleka. 

Byliśmy bowiem ubodzy, Mój synu, a uciekając do Egiptu, tak wiele utraciliśmy. 

Musieliśmy na nowo znaleźć dom, meble, nie mówiąc już o ubraniach i 

pożywieniu, a nie wiedzieliśmy, jak długo będzie trwać wygnanie ani co 

znajdziemy powracając do ojczyzny. Dawałam Ci mleko dłużej niż każe zwyczaj, 

abyś nie czuł się pozbawiony pokarmu. Aż do chwili, gdy mieliśmy kózkę, to Ja 

byłam Twoją kózką, Moje dziecko. Miałeś już tyle ząbków i gryzłeś... O! Radość 

patrzenia na Ciebie w Twych dziecięcych zabawach!... Chciałeś chodzić. Byłeś 

tak zdrowy i tak silny. Podtrzymywałam Cię całymi godzinami i nie czułam, że 

łamią Mnie krzyże, gdy trwałam pochylona nad Tobą. Robiłeś małe kroczki i przy 

każdym kroku mówiłeś: “Mama!”, “Mama!”. O, co za szczęście być nazywanym 

tym imieniem! 

Dzisiaj też mówiłeś: “Mamo, Mamo!”. Ale Twoja Mama mogła tylko patrzeć, jak 

umierasz. Nie mogłam nawet pogłaskać Ci stóp! Twoje stopy? O! Nawet gdyby 

były w zasięgu Moich rąk, nie mogłabym ich dotknąć, aby nie powiększać Twej 

męki. Jakże musiały cierpieć Twoje biedne stopy, o, Mój Jezu! Gdybym mogła 

wznieść się aż do Ciebie i być pomiędzy drzewem a Twoim Ciałem i zapobiec 

Twemu uderzaniu w drzewo w konwulsjach agonii! Słyszę jeszcze, jak uderzasz 

głową w ostatnich zrywach. I ten dźwięk, ten dźwięk czyni Mnie szaloną. To tak 
jakbym miała w głowie młot. 

Powróć, powróć, drogi Synu, święty Synu! Umieram. Nie wytrzymam tak 

wielkiej rozpaczy. Ukaż Mi na nowo Twe oblicze. Zawołaj Mnie jeszcze. Nie 

mogę myśleć, że jesteś pozbawiony głosu, spojrzenia... zwłoki zimne i bez 

życia! O, Ojcze! Pomóż Mi! Jezus Mnie nie słyszy! Czyż Męka się nie skończyła? 

Czy wszystko się nie wykonało? Czy nie wystarczą te gwoździe, te ciernie, ta 
krew, te łzy? Czy trzeba czegoś innego, by uleczyć człowieka?  

Ojcze, wymieniam narzędzia Jego boleści i Moje łzy. Ale to jest rzecz 

najmniejsza. To Twoje opuszczenie uśmierciło Go nadludzką udręką. To, co 

wywołuje Mój krzyk, to Twoje opuszczenie. Już Cię nie słyszę. Gdzie jesteś, 

Święty Ojcze? Byłam “Pełną Łaski”. Anioł rzekł: “Witaj, Maryjo, pełna Łaski, Pan 

jest z Tobą. Błogosławiona jesteś pomiędzy wszystkimi niewiastami.” Nie. To 

nieprawda! To nieprawda! Jestem jak ktoś przeklęty przez Ciebie z powodu 

swego grzechu. Ciebie nie ma już ze Mną. Łaska odeszła, jakbym Ja była drugą 

Ewą - grzesznicą. 

Ale byłam Ci zawsze wierna. W czym Ci się nie spodobałam? Uczyniłeś ze Mną 

to, co Ci się wydawało dobre, i dlatego mówię Ci dzisiaj: “Tak, Ojcze, jestem 

gotowa.” Czy aniołowie mogą kłamać? Anna Mnie zapewniła, że dasz Mi Swego 

anioła w godzinie boleści? Jestem sama. Nie znajduję już łaski w Twoich oczach. 

Już nie posiadam Ciebie ani Łaski w Sobie. Nie mam już Anioła. Czy więc święci 

kłamią? W czym Ci się nie spodobałam, że Mnie okłamali i że zasłużyłam na tę 
godzinę? 
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A Jezus? W czym Ci uchybił Twój Baranek, czysty i łagodny? W czym Cię 

obraziliśmy, aby – prócz męczeństwa zadanego przez ludzi – musieć cierpieć 

nieogarnioną udrękę Twego opuszczenia? On, On, Twój Syn, wołał Ciebie 

głosem, który sprawił, że zadrżała ziemia i wstrząsnęło nią łkanie litości! Jakże 

mogłeś Go zostawić samego w takiej męce?  

Biedne Serce Jezusa, które tak Ciebie kochało! Gdzie jest ślad rany serca? Oto 

ona. Spójrz, Ojcze, na ten ślad. Tu się odbiła, na Mojej ręce zanurzonej w 

szerokiej ranie od włóczni. Tutaj... Tutaj... Łzy, pocałunek Matki, która wypaliła 

Swe oczy i wyniszczyła wargi przez łzy i pocałunki, nie zmazują jej. Ten znak 

krzyczy i upomina. Ten znak – bardziej niż krew Abla – woła ku Tobie z ziemi. A 

Ty – który przekląłeś Kaina i dokonałeś na nim pomsty – nie podjąłeś działania 

dla Mojego Abla, już krwawiącego z powodu swych Kainów, i pozwoliłeś na tę 

ostatnią zniewagę! Złamałeś Mu serce Twoim opuszczeniem. Pozwoliłeś też 

człowiekowi Go obnażyć, abym to ujrzała i abym została tym zdruzgotana. Ale 

Ja się nie liczę. To w Jego imieniu, to za Niego wypowiadam tę prośbę i wołam 
Cię, abyś odpowiedział. Nie powinieneś był... Nie powinieneś...  

O! Przebacz, Ojcze! Przebacz, Święty Ojcze! Przebacz Matce opłakującej Swe 

Dziecko... On nie żyje! Mój Syn jest martwy! Martwy z otwartym sercem!... O! 

Ojcze, Ojcze, litości! Kocham Cię! Kochaliśmy Ciebie i Ty tak bardzo Nas 

kochałeś! Jakże mogłeś pozwolić na to, że zostało zranione Serce Naszego 

Syna? O, Ojcze!... Litości dla biednej niewiasty. Majaczę, Ojcze. Jestem Twoja, 
Twoje nic, a ośmielam się czynić Ci wyrzuty! Litości!  

Byłeś dobry. Rana, jedna rana, która Go nie bolała, to była ta właśnie. Twoje 

opuszczenie pozwoliło Mu umrzeć przed zachodem słońca, by uniknąć innych 

udręk. Byłeś dobry. Wszystko czynisz dla dobra. My jesteśmy stworzeniami, 

które nie rozumieją. Ty byłeś dobry. Byłeś dobry. Wypowiedz, duszo Moja, to 

słowo, aby ująć zgryzoty twoim cierpieniom. Bóg jest dobry i zawsze cię kochał, 

Moja duszo. Od kołyski do tej godziny, zawsze cię kochał. Dał ci całą radość 

czasów. Całą. Dał ci samego Siebie. Był dobry, dobry, dobry. Dziękuję, Panie. 
Bądź błogosławiony za Twą nieskończoną dobroć. 

Dziękuję, Jezu. Mówię Ci dziękuję, Tobie również! Ja jedna czułam to w Moim 

sercu, gdy ujrzałam Twoje serce otwarte. Teraz włócznia jest w Moim i 

przenika, i rozrywa. Ale lepiej tak. Ty tego nie czujesz. 

Ale Jezu, litości! Jeden znak od Ciebie! Jedna pieszczota, jedno słowo dla Twej 

biednej Mamy o rozdartym sercu! Jeden znak, znak, Jezu, jeśli chcesz Mnie 
odnaleźć żywą, kiedy powrócisz...» 

...Mocne pukanie w drzwi sprawia, że wszyscy podskakują. Pan domu... 

odważnie... ucieka... Maria, małżonka Zebedeusza, chciałaby, żeby jej syn Jan 

poszedł w jego ślady i popycha go w stronę podwórza. Inni, z wyjątkiem 

Magdaleny, tłoczą się blisko siebie, jęcząc. Maria z Magdali, prosto i śmiało idzie 

do drzwi i pyta:  

«Kto tam?» 

Kobiecy głos odpowiada: 

«To ja, Nike. Mam coś dla Matki. Otwórzcie! Szybko. Straż robi obchód.» 

Jan, który wyzwolił się z objęć matki i podbiegł do Magdaleny, trudzi się przy 

licznych zamkach – dobrze umocowanych dzisiejszego wieczoru. Otwiera. Nike 

wchodzi ze służącą i z muskularnym mężczyzną, który im towarzyszy. 
Zamykają. 
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«Mam coś...» – Nike płacze i nie może mówić... 

«Co? Co?» – wszyscy są przy niej, ciekawi. 

«Na Kalwarii... Widziałam Zbawiciela w tym stanie... Przygotowałam tkaninę 

[dla okrycia] lędźwi, aby nie używał tych gałganów podawanych przez katów... 

Ale cały był spocony... miał krew w oczach, więc pomyślałam, żeby Mu ją dać, 

aby się otarł. I uczynił to... I oddał Mi chustę. Nie używałam jej... Chciałam ją 

zachować jako pamiątkę Jego potu i krwi. Widząc zaciętość żydów, po chwili – 

wraz z Plautyną i innymi Rzymiankami, razem z Lidią i Walerią – 

postanowiłyśmy odejść, bojąc się, że odbiorą nam tę tkaninę. Rzymianki to 

dzielne niewiasty. Wzięły nas do środka – służącą i mnie – i chroniły nas. To 

prawda, że one zanieczyszczają Izrael... i że to niebezpieczne dotknąć 

Plautynę... Jednak o czymś takim myśli się w czasach spokojnych... Dziś 

wszyscy byli pijani... W domu płakałam... całymi godzinami... Potem przyszło 

trzęsienie ziemi i zemdlałam... Kiedy odzyskałam przytomność, chciałam 
pocałować tę chustę i ujrzałam... O!... Jest na niej twarz Odkupiciela!...» 

«Pokaż! Pokaż!» 

«Nie. Najpierw Matka. To Jej prawo.» 

«Ona jest tak wyczerpana! Ona tego nie zniesie...» 

«O, nie mówcie tak! Przeciwnie, to będzie dla Niej pociecha. Uprzedźcie Ją!» 

Jan puka delikatnie do drzwi. 

«Kto tam?» 

«Ja, Matko. Jest tu Nike... Przybyła nocą... Przyniosła Ci pamiątkę... prezent... 

ma nadzieję Cię tym pocieszyć.» 

«O! Jeden prezent może Mnie pocieszyć! Uśmiech Jego oblicza...» 

«Matko! – Jan obejmuje Ją z obawy, aby nie upadła i mówi tak, jakby powierzał 

Jej prawdziwe Imię Boga: – To jest to. To uśmiech Jego Oblicza, odciśnięty na 
tkaninie, którą Nike otarła [Jego twarz] na Kalwarii.» 

«O, Ojcze! Boże Najwyższy! Synu Święty! Przedwieczna Miłości! Bądźcie 

błogosławieni! Znak! Znak, o który was prosiłam! Niech wejdzie, niech 
wejdzie!» 

Maryja siada, bo już nie panuje nad sobą. Podczas gdy Jan daje znak 

niewiastom, aby zrobiły przejście dla Nike, Maryja powraca do siebie. 

Nike wchodzi i klęka u Jej stóp. Blisko niej klęka służąca. Jan stoi przy Maryi, 

kładzie rękę na Jej ramionach, jakby po to, by Ją podtrzymać. Nike nic nie 

mówi, tylko otwiera skrzyneczkę, wyciąga chustę, rozwija. I Twarz Jezusa, 

żyjąca Twarz Jezusa – Twarz bolejąca, a jednak uśmiechnięta – patrzy na Matkę 
i uśmiecha się do Niej. 

Maryja wydaje okrzyk zbolałej miłości i wyciąga ramiona. Niewiasty powtarzają 

jak echo – przy wejściu, gdzie się skupiły – i naśladują Ją, klękając przed 
Obliczem Pana. 

Nike nie znajduje słów. Podaje tkaninę matczynym rękom i pochyla się, aby 

pocałować brzeg. A potem wychodzi cofając się, nie czekając, aż Maryja wyjdzie 
ze Swojej ekstazy. 
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Odchodzi... Dopiero gdy Nike jest już na zewnątrz, w ciemnościach nocy, 

przypominają sobie o niej... Ale pozostaje już tylko zamknąć drzwi tak, jak 
poprzednio.  

Maryja ponownie jest sama, bo wszyscy znowu wychodzą. Jej dusza rozmawia z 

obrazem Syna. Mija chwila. Potem Marta mówi: 

«Jak zrobimy pomady? Jutro jest szabat...» 

«I nie możemy nic zabrać...» – mówi Salome. 

«A trzeba by to zrobić... Potrzeba wiele funtów aloesu i mirry... On był tak źle 

obmyty...» 

«Wszystko musi być gotowe na świt pierwszego dnia po szabacie» – zauważa 

Maria Alfeuszowa. 

«A straże? Jak to zrobimy?» – pyta Zuzanna. 

«Jeśli nas nie przepuszczą, powiemy o tym Józefowi» – odpowiada Marta. 

«Nie będziemy mogły usunąć kamienia.» 

Magdalena odpowiada: 

«O! Mówisz, że w piątkę nie zdołamy? Jesteśmy silne... a miłość dokona 

reszty.» 

«Poza tym ja pójdę z wami» – mówi Jan. 

«Nie. Ty, nie. Nie chcę i ciebie stracić, synu» [– mówi Salome.] 

«Nie myśl o tym. My wystarczymy.» 

«Ale teraz... Kto nam da wonności?» 

Wszystkie niewiasty są przygnębione... Potem Marta mówi: 

«Mogłyśmy zapytać Nike, czy to prawda, co mówi się o Joannie... o 

rozruchach...» 

«O, rzeczywiście! Jesteśmy niemądre. Mogłyśmy też wziąć [od niej] wonności. 

Izaak był na progu jej domu, gdy powracaliśmy [z Kalwarii]...» 

«W pałacu jest dużo naczyń z esencjami i delikatne kadzidło. Wezmę je» – 

mówi Maria Magdalena.  

Wstaje, wkładając płaszcz. Marta krzyczy: 

«Nie pójdziesz!» 

«Pójdę!» 

«Jesteś szalona! Schwytają cię!» 

«O! Jakimi beznadziejnymi i płaczliwymi babami jesteście! Zaprawdę piękny 

zastęp naśladowców miał Jezus! Czy już wyczerpałyście swe zasoby odwagi? Co 

do mnie, przeciwnie, im bardziej jej używam, tym bardziej wzrasta.» 

«Ja idę z nią. Jestem mężczyzną» [ – mówi Jan.] 

«A ja jestem twoją matką i zakazuję ci» [ – protestuje Salome.] 
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«Bądź spokojna, Mario Salome, i ty również, Janie. Idę sama. Nie boję się. 

Wiem, co znaczy biegać ulicami w nocy. Robiłam to tysiące razy, aby grzeszyć... 
a teraz miałabym się tego obawiać, kiedy idę służyć Synowi Bożemu?» 

«Ale dziś miasto jest zbuntowane. Słyszałaś tego człowieka...» 

«To zając – tak jak i wy. Idę.» 

«A jeśli spotkasz żołnierzy?» 

«To powiem: “Jestem córką Teofila, Syryjczyka, wiernego sługi Cezara”. I 

pozwolą mi przejść, poza tym... Mężczyzna przed kobietą młodą i piękną jest 

zabawką mniej groźną niż źdźbło słomy... Wiem o tym, ku mojemu 
zawstydzeniu...» 

«Gdzież jednak chcesz znaleźć wonności w pałacu? Przecież nikt w nim nie 

mieszka od lat?» 

«Tak sądzisz? O, Marto! Czy już nie pamiętasz, że Izrael zmusił was do 

opuszczenia go, bo był jednym z miejsc moich schadzek z kochankami? Miałam 

tam wszystko, czym mogłam uczynić ich bardziej szalonymi niż ja sama. Kiedy 

mój Zbawca mnie ocalił, ukryłam w miejscu, tylko mi znanym, alabastry i 

wonności, którymi się posługiwałam w moich miłosnych szaleństwach. I 

przysięgłam, że tylko łzy nad moim grzechem i adoracja najświętszego Jezusa 

będą wonnymi wodami i gorejącymi kadzidłami nawróconej Marii i że tych 

znaków bezbożnego kultu zmysłów i ciała użyję jedynie dla namaszczenia Go, 

by przez Jezusa zostały uświęcone. Teraz jest ta godzina. Idę. Pozostańcie i 

bądźcie spokojni. Ze mną idzie anioł Boży i nic złego mi się nie przydarzy. 

Żegnajcie. Przyniosę wam wiadomości. A Jej nic nie mówcie... To powiększyłoby 
Jej męczarnię...» 

I Maria z Magdali wychodzi, pewna siebie, zdecydowana. 

[Jan mówi do Marii Salome:] 

«Matko, niech to dla ciebie będzie pouczeniem... i niech ci powie, jak 

postępować, by świat twego Jana nie nazwał tchórzem. Jutro czy raczej dzisiaj, 
bo już jest druga straż, pójdę poszukać towarzyszy, jak Ona chce...» 

«To szabat... nie możesz...» – zauważa Salome, chcąc go jeszcze powstrzymać. 

«”Szabat umarł” – ja też to mówię, razem z Józefem. Nowa epoka się zaczęła, a 

w niej – inne prawa, inne ofiary, inne obrzędy.» 

Maria Salome pochyla głowę na kolana i płacze, już nie protestując. 

«O! Mieć wieści o Łazarzu!» – jęczy Maria Kleofasowa. 

«Jeśli mi pozwolicie pójść, będziecie je mieć. Bo Szymon Kananejczyk otrzymał 

polecenie, żeby towarzyszy zaprowadzić do niego, do Łazarza. Jezus powiedział 
to Szymonowi w mojej obecności.» 

«Niestety! Wszyscy tam? Wszyscy straceni!» – Maria Kleofasowa i Salome 

wylewają łzy rozpaczy. 

Spędzają czas na płaczu i oczekiwaniu. Potem Maria Magdalena powraca 

tryumfalnie, z workami napełnionymi kosztownymi wazami. 

«Widzicie, że nic się nie stało? Oto olejki wszelkich rodzajów: nardowy, 

kadzidłowy, benzoesowy. Nie mam mirry ani aloesu... Nie chciałam goryczy... 
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teraz piję ją całą naraz... Czekając, pomieszamy te olejki, a jutro weźmiemy... o! 

Jeśli zapłacimy, Izaak da nam nawet w dniu szabatu... Weźmiemy mirrę i 
aloes.» 

«Widzieli cię?» 

«Nikt. Ja też nie spotkałam nawet nietoperza.» 

«Żołnierze?» 

«Żołnierze? Myślę, że chrapią na swych posłaniach.» 

«A bunty... uwięzienia...» 

«To lęk tego człowieka je widział...» 

«Kto jest w pałacu?» 

«Lewi i jego żona, spokojni jak dzieci. Mężczyźni uciekli... Cha! Cha! Pięknych 

bohaterów mamy, naprawdę!... Uciekli, gdy tylko dowiedzieli się o ujęciu 

[Jezusa]. Mówię prawdę. Rzym jest twardy i używa bicza... lecz dzięki temu 

budzi lęk i się mu służy. I ma mężczyzn, a nie króliki... Tak! Tak! Jezus mówił: 

“Moi wierni poznają ten sam los, co Ja”. Hm! Że liczni Rzymianie będą należeć 

do Jezusa – to możliwe. Ale żeby byli męczennicy pomiędzy Izraelitami!... Jezus 

pozostanie sam... Oto mój worek, a drugi – od Joanny, która... tak... Nie tylko 

jesteśmy tchórzami, lecz i kłamcami. Joanna jest tylko osłabiona. Ona i Eliza 

poczuły się źle na Golgocie. Jedna jest matką, która widziała śmierć syna, 

dlatego słuchanie rzężenia Jezusa sprawiło, że osłabła. Druga jest delikatna, nie 

przyzwyczajona do chodzenia tak wiele w słońcu. Żadnych jednak zranień, 

żadnej agonii... Płacze z pewnością tak jak my... Nic więcej. Żałuje, że odeszła. 

Przyjdzie jutro i posyła te wonności – to, co miała. Została z nią Waleria na 

polecenie Plautyny, ale teraz odeszła z niewolnikami do Klaudii, bo one mają 

wiele wonności. Kiedy przybędzie – bo ona też, dzięki Niebu, nie jest zającem, 

który wciąż drży – nie zacznijcie krzyczeć, jakby wam przykładano ostrze do 

gardła. Chodźmy, wstańcie! Weźmy moździerze. Płacz niczemu nie służy... albo 

przynajmniej płaczcie i pracujcie. Nasz balsam będzie umoczony łzami i Jezus 
poczuje je na sobie... Poczuje naszą miłość.» 

Zagryza wargi, aby nie płakać i żeby dodać odwagi innym. Naprawdę jest u 

kresu [sił]. 

Pracują energicznie. Maryja woła Jana. 

«Matko, co się stało?» [– pyta Jan.] 

«Te uderzenia...» [– odzywa się Maryja.] 

«Rozcierają wonności...» [– wyjaśnia Jej Jan.] 

«Ach!... Ale... wybaczcie... Nie róbcie tego hałasu... on Mi przypomina uderzenia 

młotami...» 

Rzeczywiście. Tłuczki z brązu, uderzając o marmur, wydają dźwięk jak młotki. 

Jan mówi o tym niewiastom. Wychodzą więc na dziedziniec, żeby je było mniej 
słychać. Jan powraca do Matki. 

«Skąd wzięły te olejki?» 

«Maria, siostra Łazarza, poszła do swego pałacu i do Joanny... I przyniosą 

jeszcze inne...» 
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«Nikt nie przybył?» 

«Nikt, odkąd odeszła Nike...» 

«Spójrz na Niego, Janie, jaki jest piękny nawet w Swoim bólu!» – Maryja ze 

złożonymi rękoma jest pochłonięta przyglądaniem się chuście. Rozłożyła ją na 
skrzyni, przytwierdzając ją ciężarkami.  

«Piękny, tak, Matko. I uśmiecha się do Ciebie... Nie płacz już... Już wiele godzin 

minęło. O tyle mniej w oczekiwaniu na Jego powrót...»  

Sam Jan jednak płacze... Maryja głaszcze jego policzek, ale patrzy tylko na 

wizerunek Syna. Jan wychodzi, zalany łzami. Magdalena – która powróciła, aby 
zabrać amfory – jest w takim samym stanie. Mówi jednak do apostoła: 

«Nie możemy pokazywać, że płaczemy, bo inaczej one nie będą potrafiły już nic 

zrobić. A musimy pracować...» 

«...i musimy wierzyć» – kończy Jan. 

«Tak, wierzyć. Gdybyśmy nie wierzyli, wpadlibyśmy w rozpacz. Ja wierzę. A 

ty?» 

«Ja też...» [– odpowiada Jan.] 

«Źle to mówisz. Nie kochasz jeszcze wystarczająco. Gdybyś kochał całym sobą, 

nie mógłbyś nie wierzyć. Miłość jest światłem i głosem. Nawet wobec ciemności 
zaprzeczenia i ciszy śmierci mówię: “Wierzę”.» 

Magdalena jest wspaniała, tak wielka i godna podziwu, zdecydowana w swym 

wyznaniu wiary! Musi mieć udręczone serce i mówią to jej oczy spalone od łez. 

Jej dusza jest niezwyciężona. Jan patrzy na nią z podziwem i mówi: 

«Jesteś odważna!» 

«Zawsze. Byłam dość śmiała, by rzucić wyzwanie światu, a wtedy byłam bez 

Boga. Teraz, kiedy mam Jezusa, czuję, że mogę stawić czoła piekłu. Ty, który 

jesteś dobry, powinieneś być odważniejszy ode mnie. Bo wiesz jak wina 

przygniata? Bardziej niż wyniszczająca choroba. Ty jesteś niewinny... To 
dlatego On cię tak kochał...» 

«Ciebie też kochał...» 

«Ale ja nie byłam niewinna. Byłam jednak Jego zdobyczą i...» 

Ktoś silnie puka do drzwi. 

«To będzie Waleria. Otwórz.» 

Jan otwiera bez lęku, pokonany spokojem Marii. To istotnie Waleria z 

niewolnikami niosącymi lektykę, z której zeszła. Wchodzi, pozdrawiając po 

łacinie: 

«Salve!» 

«Pokój niech będzie z tobą, siostro. Wejdź.» – mówi Jan. 

«Czy mogę złożyć Matce hołd w imieniu Plautyny? Klaudia także ma swój wkład. 

Pod warunkiem jednak, że nie będzie to dla Niej bólem... zobaczyć mnie.» 

Jan wchodzi do Maryi. 
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«Kto pukał? Piotr? Judasz? Józef?» 

«Nie. To Waleria. Przyniosła kosztowne żywice. Chciałaby Ci je ofiarować... jeśli 

to nie będzie dla Ciebie cierpieniem.» 

«Muszę przezwyciężyć cierpienie. Jezus wezwał do Swego Królestwa synów 

Izraela i pogan. Wszystkich ich wezwał. Teraz... nie żyje... Ale Ja jestem tu dla 
Niego i przyjmuję wszystkich. Niech wejdzie.» 

Wchodzi Waleria. Zdjęła ciemny płaszcz i ma na sobie całkiem białą szatę. 

Kłania się aż do ziemi, pozdrawia i mówi: 

«Pani, wiesz, kim jesteśmy: pierwszymi wybawionymi z pogańskiej ciemnoty. 

Byliśmy błotem i ciemnościami. Twój Syn dał nam skrzydła i światło. Teraz On... 

On śpi w pokoju. Znamy wasze zwyczaje i chcemy, żeby rzymskie balsamy też 
się rozlały na Zwycięzcy.» 

«Niech Bóg wam błogosławi, córki Mojego Pana. I... przebaczcie, że nie potrafię 

powiedzieć więcej...» 

«Nie zmuszaj się, Pani. Rzym jest silny, ale potrafi też pojąć ból i miłość. On cię 

rozumie, Matko Bolejąca. Żegnaj.» 

«Pokój z tobą, Walerio! I Plautynie, i wam wszystkim – Moje 
błogosławieństwo.»  

Waleria odchodzi, zostawiając wonności i inne kadzidła. 

«Widzisz Matko? Wszyscy składają [dary] Królowi Nieba i Ziemi.» 

«Tak – mówi Maryja. – Wszyscy. A Matka mogła Mu dać tylko Swoje łzy.» 

Jakiś kogut wyśpiewuje radośnie niedaleko. Jan zrywa się. 

«Co ci jest, Janie?» – pyta Dziewica. 

«Pomyślałem o Szymonie Piotrze...» 

«Czy nie było go z tobą?» – pyta Magdalena, która weszła do izby. 

«Tak. W domu Annasza... Potem zrozumiałem, że muszę tu przyjść i już go 

więcej nie widziałem» [– wyjaśnia Jan.] 

«Wkrótce świt.» 

«Tak, otwórzcie okna.» 

Otwierają je i twarze wydają się jeszcze bardziej ziemiste w bladozielonym 

świetle jutrzenki. 

Noc Wielkiego Piątku skończyła się. 
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34. W DZIEŃ WIELKIEJ SOBOTY 

Napisane 30 marca 1945. A, 11783-11806 

Poranek nadchodzi mozolnie, jakby ociągając się. Choć nie ma chmur na niebie, 

jutrzenka dziwnie się opóźnia. Wydaje się, że gwiazdy utraciły wszelką moc. I 

jak księżyc blady był w nocy, tak blade jest wschodzące słońce. Przyćmione... 

Być może i ono płakało z księżycem tak bardzo, że ma teraz wygląd 

przyciemniony, jak oczy dobrych ludzi, które płakały i płaczą z powodu śmierci 
Pana... 

Jan, który zauważył, że ponownie otwarto drzwi, wychodzi, głuchy na matczyne 

błagania. Niewiasty zamykają się w domu, jeszcze bardziej wystraszone teraz, 
kiedy nawet apostoł odszedł.  

Maryja, ciągle w Swojej izbie, z rękami na kolanach, patrzy uważnie przez okno, 

które wychodzi na ogród – niezbyt przestronny, ale wystarczająco duży i cały 

pełen róż w kwiatach, [rosnących] wzdłuż wysokich murów i w fantazyjnych 

kwietnikach. Czubki lilii nie mają jeszcze łodyżek przyszłych kwiatów. Są gęste, 

piękne, ale – z samymi liśćmi. Maryja patrzy, patrzy, ale sądzę, że nie widzi nic 
[oprócz] tego, co jest w Jej biednym i zmęczonym umyśle: agonii Syna.  

Niewiasty chodzą tu i tam. Zbliżają się do Niej, głaszczą Ją, proszą, aby 

wytchnęła... Za każdym razem, wraz z ich przyjściem, wdziera się fala zapachu 
intensywnego, pomieszanego, oszałamiającego.  

Odczuwając go, Maryja za każdym razem drży, ale nic więcej. Żadnego słowa. 

Żadnego gestu. Nic. Jest wyczerpana. Czeka. Cała jest oczekiwaniem. Jest Tą, 

która oczekuje.  

Pukanie do drzwi... Niewiasty biegną, aby otworzyć. Maryja odwraca się na 

stołku, nie wstając, i patrzy uważnie w uchylone drzwi. Wchodzi Magdalena.  

«Jest Manaen... Chciałby być użyteczny....» 

«Manaen... Wprowadź go. Zawsze był dobry. Ale myślałam, że to ktoś inny...» 

«A kto, Matko?...» 

«Potem... potem. Wprowadź.» 

Wchodzi Manaen. Nie jest okazały jak zazwyczaj. Ma szatę najzwyklejszą, 

kasztanową, niemal czarną, i podobny płaszcz. Żadnego klejnotu ani miecza. 
Nic. Wygląda na człowieka zamożnego, ale niskiego rodem.  

Pochyla się w pozdrowieniu, najpierw z rękami skrzyżowanymi na piersi, a 

potem przyklęka, jakby przed ołtarzem.  

«Wstań. I wybacz, że nie odpowiadam ukłonem. Nie potrafię...» 

«Nie musisz. Nie pozwoliłbym na to. Wiesz, kim jestem. Dlatego proszę Cię, 

abyś mnie traktowała jako Swego sługę. Potrzebujesz mnie? Widzę, że nie masz 

w otoczeniu żadnego mężczyzny. Wiem od Nikodema, że wszyscy uciekli. Nie 

mogli nic zrobić, to prawda... ale przynajmniej umocnić Go tym, że może nas 

widzieć... Ja... pozdrowiłem Go w drodze. Ale potem nie mogłem, bo... To jednak 

zbyteczne mówić o tym. Tego chciałby szatan. Teraz jestem wolny i przychodzę, 
aby być do Twojej dyspozycji. Wydaj polecenia, Niewiasto.» 
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«Chciałabym wiedzieć coś o Łazarzu i przekazać mu... Jego siostry cierpią i Moja 

szwagierka, i druga Maria także. Chciałybyśmy wiedzieć, czy Łazarz, Jakub, 
Juda i drugi Jakub są bezpieczni.» 

«Juda? Iskariota! Ależ on Go zdradził!» 

«Juda, syn brata Mojego małżonka.» 

«Ach! Idę» – wstaje. Czyni to jednak tak, jakby coś go bolało. 

«Jesteś ranny?» 

«Hmm... tak. Drobnostka. Trochę boli ręka.» 

«Może z naszego powodu? Z tego powodu nie byłeś na górze?» 

«Tak. Przez to. I z tego powodu tylko cierpię. Nie przez ranę. Resztki 

faryzeizmu, judaizmu, satanizmu, który był we mnie – bo satanizmem stał się 

kult izraelski – wszystko wyszło z tą krwią. Jestem jak dziecko, które po 

odcięciu świętej pępowiny, nie ma już kontaktu z matczyną krwią, a nieliczne 

kropelki, które jeszcze pozostają w niej, odciętej, nie wchodzą do jego wnętrza, 

zatrzymane przez lniany sznurek. I spadają... już niepotrzebne. Noworodek żyje 

ze swoim sercem i ze swoją krwią. Tak i ja. Do tej pory nie byłem jeszcze 

całkowicie uformowany. Teraz doszedłem do kresu i przychodzę, zostałem 

bowiem wydany na świat. Wczoraj się narodziłem. Moją matką jest Jezus z 

Nazaretu. I zrodził mnie, kiedy wydał ostatni okrzyk. Wiem... bo uciekłem do 

domu Nikodema tej nocy. Tylko chciałem Go zobaczyć. O, kiedy pójdziecie do 
Grobu, powiedzcie mi o tym. Pójdę... Nie znam Jego Oblicza Odkupiciela!» 

«Patrzy na ciebie, Manaenie. Odwróć się.» 

Mężczyzna – który wszedł z nisko schyloną głową i miał potem oczy [utkwione] 

tylko w Maryi – odwraca się, niemal przerażony, i widzi chustę. Rzuca się na 
twarz w adoracji... i płacze. Potem wstaje. Kłania się Maryi i mówi:  

«Idę.» 

«Ale jest szabat. Wiesz o tym. Już nas oskarżają o to, że łamiemy go, za 

namową Jezusa.» 

«A więc jesteśmy podobni, jednak tamci przekraczają prawo Miłości. Ono jest 
większe. Jezus to mówił. Niech Pan Cię umocni.»  

Wychodzi.  

Mijają godziny. Jakże są powolne dla czekającego... Maryja wstaje i, wspierając 

się na meblach, podchodzi do wyjścia. Usiłuje przejść przestronny przedsionek. 

Ale gdy nie ma już oparcia, chwieje się jak pijana. Nadbiega Marta, widząca to z 

podwórza, które jest za otwartymi drzwiami, znajdującymi się na końcu 
przedsionka.  

«Gdzie chcesz iść?» 

«Tam, do środka. Przyrzekliście Mi to.» 

«Poczekaj na Jana...» 

«Dość czekania. Widzicie, że jestem spokojna. Idźcie, bo kazaliście zamknąć od 

wewnątrz, i każcie otworzyć. Poczekam tutaj.» 
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Ponieważ wszystkie przybiegły, Zuzanna wychodzi, aby zawołać właściciela z 

kluczami. W międzyczasie Maryja opiera się o drzwi, jakby chciała je otworzyć 

siłą Swojej woli. Zjawia się i mężczyzna. Wystraszony, przygnębiony, otwiera i 

wycofuje się. A Maryja, w ramionach Marty i Marii Alfeuszowej, wchodzi do 

wieczernika.  

Wszystko jest jeszcze, jak było na końcu Ostatniej Wieczerzy. Bieg wydarzeń i 

nakaz wydany przez Jezusa przeszkodziły w naruszeniu [czegokolwiek]. 

Jedynie siedzenia zostały przeniesione na swoje miejsca. Maryja, która przecież 

nie była w wieczerniku, idzie prosto do miejsca, na którym siedział Jej Jezus. 

Wydaje się, że prowadzi Ją jakaś ręka. Wygląda jak we śnie, tak jest sztywna w 

wysiłku chodzenia... Idzie. Krąży wokół łoża biesiadnego, wciska się między nie 

i stół... Pozostaje wyprostowana przez chwilę, a potem pada na stół, w nowym 

wybuchu płaczu. Następnie uspokaja się. Klęka i modli się z głową opartą o 

brzeg stołu. Głaszcze obrus, miejsce do siedzenia, naczynia, brzeg wielkiej tacy, 

na której był baranek, wielki nóż, którego użyto do krajania mięsa, amforę 

postawioną przed tym miejscem. Nie potrafi jednak dotknąć tego, czego dotykał 

Iskariota. Potem trwa jakby zobojętniała, z głową wspartą na rękach 
splecionych i położonych na stole.  

Wszystkie [niewiasty] milczą. Aż szwagierka mówi:  

«Chodź, Maryjo. Boimy się żydów. Chciałabyś, aby tu weszli?» 

«Nie. Nie. To jest miejsce święte. Chodźmy. Pomóżcie Mi... Dobrze zrobiłyście, 

żeście Mi to powiedziały. Chciałabym mieć skrzynię, piękną, dużą, zamykaną, 
aby umieścić w środku wszystkie Moje skarby.» 

«Jutro każę Ci ją przynieść z pałacu. Najpiękniejszą, jaka jest w domu. Mocną i 

solidną. Dam Ci ją z radością» – przyrzeka Magdalena. 

Wychodzą. Maryja jest całkowicie wycieńczona. Chwieje się, idąc po małych 

schodkach. Jeśli Jej ból jest mniej uzewnętrzniony, to dlatego, że nie ma już sił. 
W tym Swoim opanowaniu jest jednak jeszcze bardziej tragiczna.  

Wchodzą ponownie do poprzedniej izby. Maryja, zanim powróci na Swoje 

miejsce, głaszcze, jakby to była twarz z ciała, Święte Oblicze z chusty. 

Znowu pukanie do drzwi. Niewiasty śpieszą do wejścia. Uchylają drzwi. Swoim 

zmęczonym głosem Maryja mówi:  

«Jeśli to są uczniowie, a szczególnie Szymon Piotr i Judasz, niech zaraz przyjdą 

do Mnie.» 

Ale to pasterz Izaak. Wchodzi. Płacze kilka minut. Pada natychmiast na twarz 

przed chustą, a potem przed Matką i nie wie, co powiedzieć. Maryja więc 

odzywa się:  

«Dziękuję. Jezus widział cię i Ja cię widziałam. Wiem o tym. Patrzył na was, jak 

długo mógł.» 

Izaak płacze jeszcze bardziej. Może mówić dopiero wtedy, kiedy przestaje 

płakać: 

«Nie chcieliśmy odchodzić, lecz prosił nas Jonatan. Żydzi grozili niewiastom... i 

potem nie mogliśmy już przyjść. Wszystko... wszystko się skończyło... Gdzież 

więc mieliśmy się udać? Wszyscy rozproszyliśmy się po polach i kiedy zapadła 

noc, zgromadziliśmy się na drodze pomiędzy Jerozolimą a Betlejem. Wydawało 

nam się, że idąc do Jego Groty, oddalamy Jego śmierć... Ale potem poczuliśmy, 
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że nie było słuszne iść tam... To był egoizm i powróciliśmy do miasta... I 

znaleźliśmy się w Betanii, nie wiedząc jak...» 

[Niewiasty wołają:] 

«Moi synowie!» 

«Łazarz!» 

«Jakub!» 

«Wszyscy tam są. O świcie pola Łazarza pełne były ludzi błąkających się, 

zapłakanych... Pełne Jego bezużytecznych przyjaciół i uczniów!... Ja... 

poszedłem do Łazarza sądząc, że jestem pierwszy... Wcale nie. Byli tam już twoi 

synowie, niewiasto, i twój, z Andrzejem, Bartłomiejem i Mateuszem. To Szymon 

Zelota przekonał ich, że mają tam iść. Maksymin, wychodząc wczesnym rankiem 

w pola, znalazł jeszcze innych. Łazarz pomógł im wszystkim i jeszcze jest 
zajęty. Mówi, że Nauczyciel dał mu to polecenie i że Zelota mówi to samo.» 

«A Szymon i Józef, moi inni synowie, gdzie są?» [pyta Maria Alfeuszowa.] 

«Nie wiem, niewiasto. Pozostaliśmy razem aż do trzęsienia ziemi. Potem... Nie 

wiem już nic dokładnie. Pośród ciemności i błyskawic, i umarłych, którzy 

powstali z grobów, i trzęsienia ziemi, i trąby powietrznej straciłem głowę. 

Znalazłem się w Świątyni... i jeszcze teraz się zastanawiam, jak mogłem tam 

być, za świętym obrębem. Pomyśl, że pomiędzy mną a ołtarzem kadzielnym był 

tylko jeden łokieć... Pomyśl, że tam – gdzie miałem stopy – było miejsce 

zarezerwowane dla kapłanów pełniących służbę!... I... i widziałem Święte 

Świętych!... Tak, bo Zasłona Świętego rozdarła się z góry do dołu, jakby 

przedarta wolą olbrzyma... Gdyby mnie ujrzano w środku, zostałbym 

ukamienowany. Ale nikt mnie nie widział. Spotykałem tylko widma umarłych i 

widma żyjących. Bo wydawali się jak zjawy, przy świetle błyskawic, w jasności 

pożarów i z przerażeniem na twarzach...» 

«O, mój Szymon! Mój Józef!» 

«A Szymon Piotr? A Judasz z Kariotu? A Tomasz i Filip?» 

«Nie wiem, Matko... Łazarz wysłał mnie, bo mu powiedziano, że oni... was 

zabili.» 

«Idź zatem zaraz go uspokoić. Już wysłałam Manaena. Ale idź i ty i powiedz... 

że tylko sam Jezus został zabity... a Ja wraz z Nim. I jeśli ujrzysz innych 
uczniów, zabierz ich ze sobą. Ale Iskariotę i Szymona Piotra chcę [spotkać] Ja.» 

«Matko... przebacz nam, że nie zrobiliśmy więcej.» 

«Wszystko wybaczam... Idź.» 

Izaak wychodzi, Marta i Maria, Salome i Maria Alfeuszowa, obarczają go 

prośbami, zaleceniami, poleceniami. Zuzanna płacze cichutko, bo nikt nie mówi 
o jej mężu. Wtedy Salome przypomina sobie o swoim i także płacze. 

Znowu zapada cisza, aż do nowego uderzenia w drzwi. Ponieważ jednak miasto 

jest spokojne, niewiasty mniej się obawiają. Kiedy jednak w uchylonych 

drzwiach widzą ukazującą się ogoloną twarz Longina, uciekają wszystkie, jakby 

ujrzały umarłego w całunie lub demona we własnej osobie. Pan domu, który 
wałęsał się po sieni, ucieka pierwszy. 
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Nadbiega Magdalena, która była z Maryją. Longin z mimowolnym lekko kpiącym 

uśmieszkiem na ustach wszedł i sam zamknął ciężkie drzwi. Nie jest w 

mundurze, lecz w szacie ciemnej i krótkiej i w ciemnym płaszczu. Maria 

Magdalena patrzy na niego, a on spogląda na nią. Potem Longin, wciąż oparty o 

drzwi, pyta: 

«Czy mogę wejść bez zanieczyszczenia kogokolwiek i nie przerażając nikogo? 

Widziałem dziś rano o świcie obywatela Józefa i powiedział mi o pragnieniu 

Matki. Proszę o wybaczenie, że sam o tym nie pomyślałem. Oto włócznia. 

Zachowałem ją na pamiątkę po... po Świętym Świętych. O, On jest nim! To 

słuszne, aby Matka ją miała. Co do szat... to trudniejsze. Nie mówcie Jej tego... 

ale może zostały już sprzedane za kilka denarów... To prawo żołnierzy, ale 
spróbuję je odnaleźć...» 

«Chodź. Ona jest tam.» 

«Ależ ja jestem poganinem!» 

«To nie ma znaczenia. Powiem Jej, jeśli chcesz.» 

«O! Nie... nie myślałem, że na to zasłużę.» 

Maria Magdalena idzie do Dziewicy.  

«Matko, Longin jest tutaj... Ofiarowuje Ci włócznię.» 

«Wprowadź go.» 

Pan domu, który stoi na progu, szemrze: 

«Ależ to poganin...» 

«Ja jestem Matką wszystkich, człowieku, tak jak On jest Odkupicielem 

wszystkich.» [.........] 

Longin wchodzi (zdjął swój płaszcz) i na progu pozdrawia na sposób rzymski, 

gestem ramienia, a następnie mówi: 

«Ave, Domina! Rzymianin pozdrawia Ciebie – Matkę rodzaju ludzkiego. 

Prawdziwą Matkę. Nie chciałem być przy... przy... przy tym, ale otrzymałem 

rozkaz. Jednak służę Ci, dając Ci to, czego pragniesz, i wybaczam losowi, że 

przeznaczył mnie do tej strasznej rzeczy. Oto [włócznia].» 

I daje Maryi włócznię, [a właściwie] – samo ostrze, zawinięte w czerwone 

sukno, bez drzewca. Maryja bierze je, jeszcze bardziej blednąc. Wargi jakby 

znikły z powodu Jej bladości. Nawet one drżą. Mówi: 

«Niech On cię doprowadzi do Siebie przez wzgląd na twą dobroć.» 

«To był jedyny Sprawiedliwy, którego spotkałem w całym rozległym cesarstwie 

Rzymu. Żałuję, że znałem Go jedynie z opowiadań moich kompanów. Teraz... 
jest za późno!» 

«Nie, synu. On skończył ewangelizować. Ale Jego Ewangelia pozostaje, w Jego 

Kościele.» 

«Gdzież jest Jego Kościół?» – pyta Longin nieco ironicznie. 

«Jest tutaj. Dziś jest uderzony i rozproszony, lecz jutro zgromadzi się jak 

drzewo, które po burzy układa na miejscu swe listowie. A nawet gdyby nie było 
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tu nikogo, Ja tu jestem. I Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Boga i Mojego, 

mam całą zapisaną w Moim sercu. Wystarczy, że spojrzę w Moje serce, aby ją 
powtórzyć.» 

«Przyjdę. Religia, która ma za przywódcę takiego Bohatera musi być boska. 

Ave, Domina!» 

Longin odchodzi. Maryja całuje włócznię, na której znajduje się jeszcze krew Jej 

Syna... I nie chce zetrzeć tej krwi: “rubinów Boga na okrutnej włóczni” – jak 
mówi... I tak mija dzień – pośród przejaśnień i burzowych chmur.  

Jan powraca dopiero wtedy, gdy słońce w zenicie mówi, że to południe.  

«Matko, nie znalazłem nikogo, prócz... Judasza z Kariotu.» 

«Gdzież jest?» 

«O! Matko! Co za okropność! Wisi na drzewie oliwnym, napuchnięty i czarny, 

jakby nie żył od wielu tygodni. Rozkładający się, straszny... Ponad nim sępy, 

kruki, skrzeczą w przerażających bójkach... To ich wrzawa przyciągnęła mnie w 

to miejsce. Byłem na drodze na Górę Oliwną i na jednym wzgórzu ujrzałem 

kłębowiska czarnych ptaków. Podszedłem tam... Dlaczego? Nie wiem. I 
ujrzałem. Co za okropność!...» 

«Okropność! Dobrze mówisz. Oprócz Dobroci jest też Sprawiedliwość. 

Rzeczywiście, w tej chwili Dobroć jest nieobecna... Ale Piotr! Ale Piotr!... Janie, 
mam włócznię. Ale o szatach... Longin nie mówił.» 

«Matko, mam zamiar iść do Getsemani. On został tam ujęty bez płaszcza. Być 

może jest tam jeszcze. Potem pójdę do Betanii.» 

«Idź. Idź po płaszcz... Inni są u Łazarza. Nie chodź więc do Łazarza. Nie ma 

potrzeby. Idź i wracaj tu.» 

Jan wychodzi bardzo szybko, nie biorąc nic do jedzenia... jak Maryja, która też 

nic nie jadła. Niewiasty stojąc spożyły chleb i oliwki, cały czas pracując nad 

balsamami. Joanna, żona Chuzy, przybywa z Jonatanem. Ma wygląd płaczki. Na 
widok Maryi mówi: 

«On mnie ocalił! Mnie ocalił, a sam jest martwy! Teraz wolałabym nie być 

ocaloną!» 

To Matka Bolejąca musi pocieszać to dziecko – uzdrowione, lecz nadwrażliwe. 

Pociesza ją więc i umacnia, mówiąc: 

«Nie znałabyś Go i nie pokochała, i nie mogłabyś Mu teraz służyć. Ileż będzie 

trzeba zrobić w przyszłości! I musimy działać, bo widzisz... My pozostałyśmy, a 

mężczyźni uciekli. To zawsze niewiasta naprawdę rodzi. Dla Dobra. Dla Zła. My 

zrodzimy nową Wiarę. Jesteśmy nią napełnione, została ona w nas złożona 

przez Boga, naszego Małżonka. I zrodzimy ją dla ziemi, dla dobra świata. 

Spójrz, jaki On piękny! Jak uśmiecha się i żebrze o świętą pracę, jaką 
wykonujemy! Joanno, wiesz o tym, że cię kocham. Nie płacz już.» 

«Ale On nie żyje! Tak, tu przypomina jeszcze żywego. Ale teraz już nie żyje. 

Czymże jest świat bez Niego?» 

«On powróci. Idź, módl się, czekaj. Im bardziej będziesz wierzyć, tym szybciej 

zmartwychwstanie. Ta wiara jest Moją siłą... I jedynie Bóg, szatan i Ja wiemy, 
jak jest atakowana wiara w Jego Zmartwychwstanie.» 
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Joanna odchodzi, szczupła i pochylona, jak lilia zbyt napełniona wodą. Po jej 

odejściu Maryję ponownie ogarnia udręka. 

«Wszystkim! Wszystkim muszę dodawać sił. A kto Mnie ich udzieli?» 

I płacze, głaszcząc Twarz na wizerunku, bo teraz usiadła blisko skrzyni, na 

której chusta jest rozciągnięta. 

Przybywa Józef i Nikodem. Dzięki temu niewiasty nie muszą wychodzić dla 

zakupienia mirry i aloesu, bo przynieśli to w torbach. Siły mężczyzn opadają na 

widok Oblicza odbitego na suknie i wstrząśniętej twarzy Matki. Siadają w kącie 

po pozdrowieniu Jej i milczą, poważni, przytłoczeni... Potem odchodzą. Maryja 

nie ma już sił mówić. W miarę jak nadchodzi wieczór, jak zbliża się kłębowisko 

parnych, przygniatających chmur, staje się coraz bardziej biednym, rozdartym 

stworzeniem. Mroki wieczoru są dla Niej – jak dla wszystkich, którzy cierpią – 

źródłem wielkiej boleści. 

Inni także stają się smutniejsi, szczególnie Salome, Maria Alfeuszowa i 

Zuzanna. Wreszcie nadchodzi dla nich pociecha, bo przychodzi grupa, w której 

jest Zebedeusz, małżonek Zuzanny i Szymon oraz Józef, synowie Alfeusza. Dwaj 

pierwsi pozostają w sieni i wyjaśniają, że Jan ich odnalazł, przechodząc przez 

przedmieście Ofel. Dwóch pozostałych znalazł Izaak. Błąkali się po polach, 

zastanawiając się, czy powrócić do miasta, czy też iść odnaleźć braci, którzy – 
jak przypuszczali – są w Betanii. Szymon mówi: 

«Gdzie jest Maryja? Chcę Ją zobaczyć» – i podąża za swą matką. Całuje 

przygnębioną krewną. 

«Jesteś sam? Dlaczego nie ma z tobą Józefa? Dlaczego się rozłączyliście? 

Czyżby znowu jakiś zatarg między wami?... Nie powinniście. Widzicie? 
Przyczyna niezgody nie żyje!» – i pokazuje Mu twarz na chuście. 

Szymon spogląda i płacze. Mówi: 

«Nie rozłączyliśmy się i już się nie opuścimy. Tak, przyczyna niezgody nie żyje... 

ale nie tak, jak Ty myślisz. Umarła, bo teraz Józef pojął... Józef jest na dworze... 
nie ośmiela się wejść...» 

«O, nie! Przecież nigdy nie wywołuję lęku. Jestem samą litością. 

Przebaczyłabym nawet Zdrajcy, ale nie mogę, bo zabił się.» 

Maryja wstaje. Idzie pochylona i woła: 

«Józefie! Józefie!» 

Zalany łzami Józef nie odpowiada. Maryja podchodzi do drzwi – jak to uczyniła, 

kiedy rozmawiała z Judaszem – i wsparta o futrynę wyciąga rękę. Kładzie ją na 
głowie najstarszego z bratanków [Swego małżonka]. Głaszcze go i mówi: 

«Pozwól Mi wesprzeć się na jakimś Józefie! Wszystko było spokojne i pogodne, 

kiedy to imię królowało w Moim domu. Potem Mój święty umarł... i wszelkie 

ludzkie dobra biednej Maryi umarły także. Zostało Mi dobro nadprzyrodzone: 

Mój Bóg i Syn... Teraz jestem Opuszczoną... Ale gdybym mogła być w ramionach 

jakiegoś Józefa, którego kocham – a ty wiesz, że ciebie kocham – poczułabym 

się mniej opuszczona. Wydawałoby Mi się, że powróciłam do przeszłości i 

mogłabym powiedzieć: “Jezusa nie ma, ale nie umarł. Jest w Kanie, w Nain, z 

powodu pracy, ale zaraz wróci...” Chodź, Józefie. Wejdźmy razem tam, gdzie On 

czeka na ciebie, żeby się do ciebie uśmiechnąć. Pozostawił nam Swój uśmiech, 
aby nam powiedzieć, że nie żywi urazy.» 
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Józef wchodzi. Maryja trzyma go za rękę. Kiedy widzi, że usiadła, pada przed 

Nią na kolana, z głową na Jej kolanach, i szlocha: 

«Przebacz! Przebacz!» 

«To nie Mnie, lecz Jego musisz o to prosić.» 

«On nie może mi dać przebaczenia. Na Kalwarii próbowałem przyciągnąć Jego 

spojrzenie. Patrzył na wszystkich, ale nie na mnie... Ma rację... Poznałem Go i 
pokochałem jako Nauczyciela zbyt późno. Teraz to skończone.» 

«Teraz to się zaczyna. Pójdziesz do Nazaretu i powiesz: “Wierzę”. Twoja wiara 

będzie mieć wartość nieskończoną. Będziesz Go kochał doskonałością 

przyszłych apostołów, którzy będą mieć zasługę miłowania Jezusa, znanego im 

tylko duchem. Zrobisz to?» 

«Tak! Tak! Aby wynagrodzić. Ale chciałbym usłyszeć od Niego jedno słowo, a 

już nigdy go nie usłyszę...» 

«Trzeciego dnia zmartwychwstanie i będzie mówił do tych, których kocha. 

Wszyscy usłyszą Jego Głos.» 

«Błogosławiona jesteś, Ty, która potrafisz wierzyć...» 

«Józefie! Józefie! Mój małżonek był twoim wujkiem i uwierzył w rzecz jeszcze 

trudniejszą do przyjęcia niż ta. Potrafił uwierzyć, że biedna Maryja z Nazaretu 

była Oblubienicą i Matką Boga. Dlaczego ty – bratanek tego Sprawiedliwego, 

noszący jego imię – nie umiesz uwierzyć, że Bóg potrafi powiedzieć Śmierci: 

“Dość!”, a Życiu: “Powróć!”?» 

«Nie zasługuję na tę wiarę, gdyż byłem zły. Byłem wobec Niego 

niesprawiedliwy. Ale Ty... Ty jesteś Matką. Pobłogosław mnie. Przebacz mi... Daj 
mi pokój...» 

«Tak... Pokój... Przebaczenie... O, Boże! Pewnego razu powiedziałam: “Jakie to 

trudne być Odkupicielem”. Teraz mówię: “Jakże jest trudno być Matką 

Odkupiciela!” Litości, Mój Boże! Litości... Idź, Józefie. Twoja matka tak bardzo 

cierpiała w tych godzinach. Pociesz ją... Ja tu zostaję... ze wszystkim, co mam 

po Moim Dziecku... A Moje samotne łzy wyjednają ci wiarę. Żegnaj, Mój 

bratanku. Powiedz wszystkim, że chcę milczeć... rozmyślać... modlić się... 

Jestem... Jestem biedną niewiastą, zawieszoną nad przepaścią na nitce... Tą 

nitką jest Moja wiara... A wasza niewiara – bo nikt nie potrafi wierzyć 

całkowicie i święcie – stale potrąca tę nitkę... I nie wiecie, jakiego trudu ode 
Mnie wymagacie... Nie wiecie, że pomagacie szatanowi Mnie dręczyć. Idź...» 

Maryja zostaje sama... Klęka przed chustą. Całuje czoło, oczy, usta Swego Syna 

i mówi: 

«Tak! Właśnie tak! Aby mieć siłę... Muszę wierzyć. Muszę wierzyć. Za 

wszystkich.» 

Zapadła noc, bez gwiazd, ciemna, parna. Maryja zostaje w ciemnościach ze 

Swym bólem. Dzień szabatu skończył się. 

 

 

 



 270 

35. NOC WIELKIEJ SOBOTY 

Napisane 31 marca 1945. A, 11807-11828 

Maria Alfeuszowa wchodzi ostrożnie i słucha. Być może myśli, że Dziewica 

usnęła. Zbliża się, pochyla i widzi Ją na kolanach, z twarzą przy ziemi, na 
chuście. Szepcze: 

«O, nieszczęsna! Tak tu została!» 

Pewnie sądzi, że Maryja śpi lub straciła przytomność. Ale Ona, wychodząc ze 

Swej modlitwy, mówi: 

«Nie. Ja się modliłam.» 

«Ale na kolanach! W ciemnościach! W chłodzie! Przy otwartym oknie! Spójrz, 

jesteś zziębnięta.» 

«Ale czuję się lepiej, Mario. Tylko Przedwieczny wie, jak wyczerpałam się 

podtrzymywaniem tak wielu chwiejnych, oświecaniem tylu dusz, które nawet 

śmierć Jezusa nie oświeciła. W czasie modlitwy zaś wydawało Mi się, że czuję 

anielską woń, świeżość Nieba, pieszczotę skrzydeł... Przez jedną chwilę... Nie 

więcej. Zdało Mi się, że do morza mirry, która w swej wściekłości pogrąża Mnie 

już od trzech dni, wpadła kropla uspokajającej słodyczy. Wydawało mi się, że 

zamknięte sklepienie Niebios uchyliło się i promienna smużka zstąpiła na 

Porzuconą. Wydawało Mi się, że – przychodząc z nieskończonej dali – jakiś 

duchowy szept mówił Mi: “To rzeczywiście skończone”. Moja modlitwa – aż do 

tej chwili pełna rozpaczy – uspokoiła się. Zabarwiła się promiennym pokojem... 

o! Zaledwie odcieniem tego promiennego pokoju, jaki posiadały Moje kontakty z 

Bogiem na modlitwie... Moje modlitwy!... Mario, czy bardzo kochałaś swego 
Alfeusza, kiedy byłaś zaślubioną dziewicą?» 

«O! Maryjo!... Radowałam się jutrzenką, mówiąc sobie: “Noc minęła. Jedna 

mniej na oczekiwanie”. Cieszyłam się o zachodzie słońca, mówiąc sobie: 

“Znowu skończył się dzień. Bliższe jest moje wejście pod jego dach”. A kiedy 

słońce chyliło się ku zachodowi, śpiewałam jak skowronek myśląc: “Wkrótce 

przyjdzie”. A kiedy widziałam, jak przychodził ze swym pięknym obliczem jak 

mój Juda – to dlatego Juda jest moim ulubieńcem – ze swym okiem 

zakochanego jelenia, jak u mojego Jakuba, o!... wtedy już nie wiedziałam, gdzie 

się znajduję! I kiedy pozdrawiał mnie, mówiąc: “Słodka oblubienico!”, a ja 

mogłam mu powiedzieć: “Mój panie”, wtedy... Sądzę, że gdyby mnie w tamtej 

chwili zmiażdżył wielki wóz albo gdyby dosięgła mnie strzała, nie odczułabym 

bólu. I potem, kiedy byłam jego małżonką... Ach!...» 

Maria zatraca się w ekstazie wspomnień. Potem odzywa się: 

«Ale skąd to pytanie?» 

«Aby ci wyjaśnić, czym były dla Mnie modlitwy. Pomnóż przez sto swoje 

odczucia, spotęguj je tysiące, tysiące razy, a zrozumiesz, czym zawsze była dla 

Mnie modlitwa, oczekiwanie na tę godzinę... Tak, myślę, że nawet wtedy gdy nie 

modliłam się w spokoju groty lub Mojej izdebki, lecz oddawałam się niewieścim 

pracom, Moja dusza bez przerwy się modliła... Ale kiedy mogłam powiedzieć: 

“Oto nadchodzi godzina Mojego skupienia się w Bogu”, Moje serce płonęło, bijąc 

mocno. A kiedy zatracałam się w Nim... wtedy... Nie... Tego nie mogę ci 

wyjaśnić. Kiedy będziesz w światłości Boga, wtedy pojmiesz... Ale wszystko to 

od trzech dni straciło się... I to było jeszcze bardziej rozdzierające niż nie mieć 

już Syna... A szatan trudził się przy dwóch nałożonych na siebie ranach: śmierci 

Mojego Dziecka i opuszczenia przez Boga; trudził się, by zadać trzecią ranę, 
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straszliwą: nieobecności wiary. Mario, kocham cię bardzo i jesteś Moją krewną. 

Powiesz o tym później twoim synom - apostołom, aby potrafili wytrwać w 

apostolacie i pokonać szatana. Jestem pewna, że gdybym poddała się tej 

wątpliwości i gdybym uległa pokusie szatana, i gdybym powiedziała: “To 

niemożliwe, że On zmartwychwstanie”, zaprzeczając Bogu – bo to powiedzieć 

znaczyłoby zaprzeczyć Prawdzie i Potędze Boga – w nicość wpadłoby tak 

wielkie Odkupienie. Ja, nowa Ewa, na nowo ugryzłabym owoc pychy i 

duchowego zmysłu i zniweczyłabym dzieło Mojego Odkupiciela. Apostołowie 

będą w ten sposób stale kuszeni: przez świat, przez ciało, przez władzę, przez 

szatana. Niech pozostaną nieugięci, na przekór wszelkim udrękom – a cielesne 
cierpienia będą jeszcze najlżejsze – ażeby nie zniszczyć tego, co Jezus uczynił.» 

«Ty, Maryjo, powiedz to moim synom... Cóż może powiedzieć Twoja biedna 

szwagierka?! O, a jednak! Gdyby przyszli! Cierpliwości!... uciec w pierwszej 
godzinie!... Ale potem!...» 

«Widzisz, że Łazarz i Szymon mieli polecenie przyprowadzić ich do Betanii. 

Jezus wie wszystko...» 

«Tak... Ale... Och! Kiedy ich ujrzę, zrobię im gorzkie wyrzuty. Byli tchórzami. 

Niechże by wszyscy nimi byli, ale nie oni – moi synowie! Nigdy im nie 
wybaczę...» 

«Przebacz, przebacz... To była chwila zagubienia... Nie wierzyli w to, że Jezus 

zostanie pojmany. On to wprawdzie powiedział...» 

«To dlatego im nie wybaczę. Wiedzieli o tym. Byli więc przygotowani. Kiedy się 

o czymś wie i kiedy wierzy się temu, kto mówi, nic nie zaskakuje!» 

«Mario, On także wam powiedział: “Zmartwychwstanę”. A przecież... gdybym 

mogła otworzyć wasze piersi i głowy, na sercu i na mózgu mielibyście wypisane: 
“To nie może się stać”.» 

«Przynajmniej... Tak... Trudno w to uwierzyć... Ale my przynajmniej 

pozostałyśmy na Kalwarii.» 

«To dzięki niezasłużonej łasce Boga. Inaczej też byśmy uciekli. Longin, 

słyszałaś? Powiedział: “Rzecz straszna”. A przecież jest żołnierzem. My, 

niewiasty, same z jednym chłopcem wytrwałyśmy, dzięki bezpośredniej pomocy 

Boga. Więc się tym nie chełp. To nie nasza zasługa.» 

«A dlaczego nie oni?...» 

«Bo oni będą kapłanami jutra i muszą wiedzieć... Muszą wiedzieć – 

doświadczywszy tego na sobie – jak łatwo człowiekowi wiernemu jakiemuś 

Credo wyprzeć się wiary. Jezus nie chce kapłanów, którzy o mało co staliby się 

Jego najbardziej zaciętymi nieprzyjaciółmi....» 

«Mówisz o Jezusie tak, jakby już powrócił...» 

«Widzisz? Sama poświadczasz, że nie wierzysz. Jakże więc możesz robić 

wyrzuty synom?» 

Maria Alfeuszowa nie wie, co odpowiedzieć. Pozostaje z pochyloną głową, 

dotykając mimowolnie różnych przedmiotów. Znajduje lampkę i wychodzi z nią. 
Po chwili przychodzi z zapaloną i stawia ją na zwykłym miejscu. 

Maryja ponownie usiadła naprzeciw rozpostartej chusty. Chusta ta – w żółtym 

świetle lampy oliwnej, przy jej drżącym płomieniu – nabiera jakiejś szczególnej 

żywotności i [wizerunek] wydaje się poruszać ustami i oczyma. 
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«Nic nie jesz?» – pyta szwagierka Maryi nieco udręczona. 

«Trochę wody. Chce Mi się pić.» 

Maria wychodzi i powraca... z mlekiem. 

«Nie nalegaj, nie mogę. Wody – tak. Nie mam już w sobie wody... Sądzę, że nie 

mam też krwi. Ale...» 

Ktoś puka do drzwi. Maria Alfeuszowa wychodzi. Szept w sieni... a potem Jan 

wsuwa głowę do środka. 

«Janie, wróciłeś. Znowu nic?» 

«Nie. [Jest] Szymon Piotr... i płaszcz Jezusa... razem... w Getsemani. Płaszcz... 

– Jan osuwa się na kolana i mówi: – Oto on. Ale jest cały podarty i 

zakrwawiony. Ślady dłoni – to ślady rąk Jezusa, bo On miał takie długie i 

delikatne dłonie. Ale rozdarcia pochodzą od zębów. Widać wyraźnie, że to zęby 

człowieka. Myślę, że to był... że to był Judasz Iskariota, bo blisko miejsca, w 

którym Szymon Piotr znalazł płaszcz, znajdował się strzęp żółtej szaty Judasza. 
Wrócił tam... potem... zanim się zabił. Spójrz, Matko.» 

Maryja cały czas głaszcze i całuje ciężki czerwony płaszcz Swego Syna, lecz 

przynaglona przez Jana rozkłada tkaninę i widzi krwiste ślady, ciemniejące na 
krwawej czerwieni, i rozdarcia zębów. Szepcze z drżeniem: 

«Ile krwi!» 

Wydaje się, że tylko ją widzi. 

«Matko... ziemia jest od niej zaczerwieniona. Szymon, który pobiegł tam, w 

górę, w pierwszych godzinach poranka, mówi, że na trawie była jeszcze świeża 

krew, na listkach... Jezus... Nie wiem... Nie wydawał się zraniony... Skąd więc 
tyle krwi?» 

«Z Jego Ciała. W trwodze... O! Jezus - całkowita Ofiara!... O! Mój Jezus!» – 

Maryja lamentuje tak udręczona, z płaczem tak wyczerpującym, że niewiasty 
pojawiają się w drzwiach, patrzą, a potem się wycofują. 

«To... To było wtedy, gdy Go wszyscy opuścili... Wy... co robiliście, kiedy On 

przeżywał udrękę Swej pierwszej agonii?» 

«Spaliśmy, Matko...» – Jan płacze. 

«Szymon tam był? Opowiedz.» 

«Poszedłem poszukać płaszcza. Miałem zamiar poprosić o to Jonasza i Marka... 

Ale uciekli. Dom jest zamknięty i wszystko – opuszczone. Wtedy zszedłem w dół 

aż do murów, aby przejść całą tę drogę, jak w czwartek... Byłem tego wieczoru 

tak zmęczony, tak strapiony, że nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie Jezus 

zostawił płaszcz. Wydawało mi się, że najpierw go miał, a potem już go nie 

miał... Na miejscu ujęcia – nic... Tam, gdzie byliśmy w trójkę – nic... Poszedłem 

ścieżką, którą odszedł Nauczyciel... I sądziłem, że Szymon Piotr też nie żyje, bo 

ujrzałem go skulonego przy skale. Krzyknąłem. Podniósł głowę... Myślałem, że 

oszalał, tak był zmieniony. Wydał okrzyk i usiłował uciec. Ale zachwiał się, 

oślepiony wylewanymi łzami, i złapałem go. Powiedział mi: “Zostaw mnie. 

Jestem demonem. Zaparłem się Go, jak to zapowiedział... i zapiał kogut, i On na 

mnie spojrzał... Uciekłem... Biegałem we wszystkie strony po polach i potem 

znalazłem się tutaj. I widzisz? Jahwe sprawił, że znalazłem tu Jego Krew, aby 

mnie oskarżyć. Wszędzie krew! Wszędzie krew! Na skale, na ziemi, na trawie. 
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To ja sprawiłem, że się rozlała... jak ty, jak wszyscy... Ale ja zaparłem się tej 

Krwi.” Wydawało mi się, że majaczył. Usiłowałem go uspokoić i odejść z nim. 

Ale nie chciał. Mówił: “Tutaj! Tutaj!... aby strzec tej krwi i Jego płaszcza. Moimi 

łzami chcę ją zmyć. Kiedy już nie będzie krwi na tej tkaninie, być może wtedy 

powrócę pomiędzy żyjących, bijąc się w piersi i mówiąc: “Zaparłem się Pana”. 

Powiedziałem więc Piotrowi, że Ty chcesz go ujrzeć, że to Ty wysłałaś mnie, 

żebym go odszukał. Ale nie chciał wierzyć. Wtedy powiedziałem mu, że chciałaś 

też zobaczyć Judasza, żeby mu przebaczyć, i że cierpiałaś, nie mogąc tego 

uczynić z powodu jego samobójstwa. Wtedy płakał już spokojniej. Chciał 

wiedzieć wszystko. Opowiedział mi, że na trawie była jeszcze świeża krew i że 

to Judasz płaszcz podarł, bo znalazł kawałek jego szaty. Pozwoliłem mu mówić, 

mówić, a potem rzekłem: “Chodź do Matki”. O! Ileż musiałem prosić, ażeby go 

przekonać! A kiedy zdawało mi się, że już mi się to udało, i wstałem, aby z nim 

przyjść, on już nie chciał. Przyszedł dopiero pod wieczór. Ale po przejściu przez 

bramę ukrył się w opustoszałym ogrodzie, mówiąc: “Nie chcę, żeby mnie ludzie 

widzieli. Na moim czole noszę napis: “To ten, który wypiera się Boga”. Teraz, 
kiedy jest całkiem ciemno, udało mi się go przywlec tutaj.» 

«Gdzie jest?» [– pyta Maryja.] 

«Za tymi drzwiami» [– odpowiada Jan.] 

«Niech wejdzie.» 

«Matko...»  

«Janie...» 

«Nie czyń mu wyrzutów. On jest skruszony» [ – prosi Jan.] 

«Tak mało Mnie jeszcze znasz? Wprowadź go.» 

Jan wychodzi. Powraca sam. Mówi: 

«Nie ma śmiałości. Spróbuj Ty go zawołać.» 

Maria mówi łagodnie: 

«Szymonie, synu Jonasza, przyjdź.» 

Nic. 

«Szymonie Piotrze, przyjdź.»  

Nic. 

«Piotrze Jezusa i Maryi, wejdź.» 

Gorzki wybuch płaczu. Ale nie wchodzi. Maryja wstaje. Zostawia płaszcz na 

stole i idzie do drzwi. 

Piotr stoi skulony na zewnątrz jak pies bez pana. Zwinięty w kłębek płacze tak 

głośno, że nie słyszy odgłosu drzwi, które otwierają się skrzypiąc, ani odgłosu 

sandałów Maryi. Zauważa, że Ona jest przy nim, kiedy się pochyla, aby ująć go 

za dłoń przyciśniętą do oczu, i zmusza go do wstania. Wchodzi do pokoju, 

ciągnąc Piotra jak dziecko. Zamyka drzwi i rygluje je, pochylona od bólu tak, jak 
on od wstydu. Powraca na Swoje miejsce.  
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Piotr zbliża się do Jej stóp na kolanach i płacze bez opamiętania. Maryja 

głaszcze jego siwiejące włosy, zlane potem z powodu boleści. Nic innego tylko 
ta pieszczota, aż Piotr się trochę uspokaja. Wreszcie Piotr mówi: 

«Nie możesz mi wybaczyć. Nie głaszcz mnie, bo ja się Go wyparłem.» 

Maryja mówi: 

«Piotrze, wyparłeś się Go, to prawda. Byłeś na tyle zuchwały, żeby wyprzeć się 

Go publicznie. Miałeś tchórzliwą odwagę, ażeby to uczynić. Wszyscy inni... z 

wyjątkiem pasterzy, Manaena, Nikodema i Józefa, i Jana, mieli tylko 

tchórzostwo. Wyparli się Go wszyscy: mężowie i niewiasty izraelskie, z 

wyjątkiem kilku... Nie liczę bratanków i Alfeusza, syna Sary... oni to krewni i 

przyjaciele. Ale inni!... Nie mieli szatańskiej odwagi kłamać, by się ocalić, ani 

odwagi duchowej, by okazać skruchę i zapłakać, ani jeszcze większej – by się 

publicznie przyznać do błędu. Jesteś biednym człowiekiem. Raczej byłeś nim, 

dopóki miałeś o sobie wysokie mniemanie. Teraz jesteś mężczyzną. Jutro 

staniesz się świętym. Ale nawet gdybyś nie był tym, kim jesteś, mimo to bym ci 

przebaczyła. Przebaczyłabym Judaszowi, aby ocalić jego ducha. Wartość 

bowiem ducha, nawet jednego, zasługuje na podjęcie wszelkich wysiłków, aby 

pokonać odrazę i niechęć – aż do wyniszczenia się przez to. Pamiętaj o tym, 

Piotrze. Powtarzam ci: “Wartość jednej duszy jest tak wielka, że – nawet 

gdybyśmy mieli umrzeć z powodu wysiłku znoszenia jej bliskości – trzeba tak ją 

trzymać w ramionach, jak Ja trzymam twoją siwą głowę. [Zrobilibyśmy to], 

gdybyśmy rozumieli, że trzymając ją tak, możemy ją ocalić.” Podobnie matka... 

Po [wymierzeniu] rodzicielskiej kary, tuli do serca głowę winnego syna i 

bardziej niż przez uderzenia rodzicielskie, przez słowa rozdartego serca, które 

bije, bije miłością i bólem, [domaga się poprawy] i otrzymuje. Piotrze Mojego 

Syna, biedny Piotrze! Byłeś, jak wszyscy, w rękach szatana w tej godzinie 

ciemności, a nie zauważyłeś tego i sądzisz, że działałeś samodzielnie. Chodź, 

chodź tu do serca Matki synów Mojego Syna. Tutaj szatan nie może ci już 

zaszkodzić. Tu uciszają się burze, w oczekiwaniu na słońce: Mojego Jezusa, 

który zmartwychwstanie i powie ci: “Pokój, Mój Piotrze”. Teraz wstaje gwiazda 

poranna, czysta i piękna. Sprawia, że czystym i pięknym staje się wszystko, co 

ona całuje. Tak samo jak w orzeźwiające poranki wiosenne pięknieją jasne 

wody naszego morza. To dlatego tak pragnęłam cię [ujrzeć]. U stóp Krzyża 

zostałam umęczona dla Niego i dla was i – jakże mogłeś tego nie czuć? – 

przyzywałam wasze duchy tak mocno, że sądzę, iż naprawdę do Mnie przybyły. 

I trzymałam je w kąpieli Jego Krwi i Jego łez, zamknięte w Moim Sercu czy 

raczej – złożone na Moim Sercu jak chleby pokładne. Mogłam to zrobić, bo On, w 

Janie, uczynił Mnie Matką całego Swego potomstwa... Jakże pragnęłam twojej 

[obecności]!... W ten poranek, w to popołudnie i w tę noc, i w nowy dzień... 

Dlaczego kazałeś tak długo czekać Matce, biedny Piotrze, zraniony i zdeptany 

przez demona? Czy nie wiesz, że zadaniem matek jest wszystko uporządkować, 

uzdrowić, przebaczyć, przyprowadzić? Przyprowadzam cię do Niego. Chciałbyś 

Go ujrzeć? Czy chciałbyś zobaczyć Jego uśmiech, aby się przekonać, że On 

jeszcze cię kocha? Tak? O! Zatem oderwij się od Moich biednych kobiecych 

kolan i przyłóż czoło do Jego ukoronowanego czoła, a usta do Jego zranionych 
ust, i pocałuj twego Pana.» 

«On nie żyje... Nigdy już nie będę mógł [tego zrobić].» 

«Piotrze, odpowiedz Mi. Jaki jest – według ciebie – ostatni cud twego Pana?» 

«Cud Eucharystii. Albo raczej, nie... cud uzdrowienia żołnierza, tam... tam... O, 

nie każ Mi sobie tego przypominać!...» 
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«Niewiasta wierna, kochająca, odważna podeszła do Niego na Kalwarii i otarła 

Jezusowi twarz. A On, żeby powiedzieć, co potrafi miłość, umieścił Swe Oblicze 

na suknie. Oto ono, Piotrze. Spójrz, co otrzymała niewiasta – w godzinie 

piekielnych ciemności i Bożego gniewu – tylko dlatego, że kochała. Pamiętaj o 

tym, Piotrze, w godzinach, kiedy będzie ci się wydawać, że demon jest silniejszy 

od Boga. Bóg był więźniem ludzi, już umęczony, skazany, ubiczowany, już 

umierający... A jednak w najcięższych prześladowaniach Bóg zawsze jest 

Bogiem. I jeśli nawet uderza się w Ideę, którą wzbudza Bóg, On sam jest 

nietykalny. To właśnie mówi Bóg przez tę tkaninę, bez słów, wszystkim 

zaprzeczającym, niedowierzającym, wszystkim zadającym głupie pytania: 

“dlaczego”; wszystkim winnym, [mówiącym z powątpiewaniem]: “to nie może 

być”; tym, którzy w sposób świętokradzki stwierdzają: “to, czego nie rozumiem, 

nie jest prawdą”. Spójrz na to płótno. Któregoś dnia – jak Mi opowiadałeś – 

powiedziałeś do Andrzeja: “Mesjasz miałby się objawić tobie? To nie może być 

prawdą!” Potem jednak twój ludzki rozum musiał się ugiąć przed potęgą ducha, 

który ujrzał Mesjasza tam, gdzie nie widział go umysł. Innym razem – na 

jeziorze, w czasie burzy – zapytałeś: “Mam iść, Nauczycielu?” Potem – w 

połowie drogi, na wzburzonej wodzie – zwątpiłeś, mówiąc: “Woda nie może 

mnie utrzymać”. I wątpiąc – z powodu [swego] ciężaru – o mało co byś się 

utopił. To tylko wtedy, gdy – wbrew ludzkiemu rozsądkowi – górował duch, 

który umiał uwierzyć, mogłeś znaleźć pomoc Boga. Innym razem powiedziałeś: 

“Skoro Łazarz umarł przed czterema dniami, to po co przybyliśmy? Żeby umrzeć 

na darmo.” Swoim ludzkim rozsądkiem nie potrafiłeś przyjąć innego 

rozwiązania. Jednak twój rozum poddał się duchowi. On to ukazał ci – przez 

wskrzeszonego – chwałę Tego, który go wskrzesił; wskazał ci, że nie 

przyszliście na próżno. Innym razem, słuchając – i to wiele razy – twego Pana 

mówiącego o śmierci, o śmierci okrutnej, stwierdziłeś: “To nigdy się nie stanie!” 

I widzisz, jakie zaprzeczenie znalazł twój rozsądek. Teraz czekam, aby usłyszeć 

słowo [pochodzące] od twojego ducha, odnoszące się do tego ostatniego 
wydarzenia...» 

«Przepraszam.» 

«Nie to. Inne słowo.» 

«Wierzę.» 

«Inne...» 

«Nie wiem...» 

«Kocham. Piotrze, kochaj. Zostanie ci wybaczone, będziesz wierzył i staniesz 

się silny. Będziesz Kapłanem, nie faryzeuszem, który uciska i ma tylko formułki, 

a nie czynną wiarę. Spójrz na Jezusa. Miej śmiałość na Niego popatrzeć. 

Wszyscy spojrzeli i oddali Mu cześć. Nawet Longin... A ty byś nie potrafił? A 

przecież umiałeś się wyprzeć! Jeśli nie spojrzysz na Niego teraz, poprzez ogień 

Mojej matczynej, czułej boleści – która was jednoczy, przywraca wam pokój – 

już nie będziesz potrafił [tego uczynić]. On zmartwychwstaje. Jakże będziesz 

mógł popatrzeć na Niego w Jego nowym blasku, jeśli nie będziesz znał Jego 

twarzy w przejściu od Nauczyciela, jakiego znasz, do Zwycięzcy, którego nie 

znasz? Cały bowiem Ból wieków i świata, obrabiał to oblicze dłutem i młotkiem 

w tych godzinach, jakie minęły od czwartkowego wieczora do piątkowej nony, i 

zmienił Jego twarz. Przedtem to był tylko Nauczyciel i Przyjaciel. Teraz – to 

Sędzia i Król. Wstąpił na tron, ażeby sądzić, i nosi koronę. I taki pozostanie. Po 

Zmartwychwstaniu nie będzie Człowiekiem - Sędzią i Królem, lecz Bogiem - 

Sędzią i Królem. Spójrz na Niego. Popatrz na Niego, gdy jeszcze 

Człowieczeństwo i Boleść zakrywa Go, abyś mógł popatrzeć na Niego, gdy 

zatryumfuje w Swej Boskości.» 
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Piotr w końcu podnosi głowę z kolan Maryi i patrzy na Nią, z oczyma 

zaczerwienionymi od łez, z obliczem dużego, zrozpaczonego dziecka, 

oszołomionego popełnionym przez siebie złem i ogromem napotkanego dobra. 

Maryja zmusza go do spojrzenia na swego Pana. Piotr jakby przed żyjącym 

obliczem jęczy: 

«Przebacz, przebacz! Nie wiem, jak to się stało. Co to było. Nie byłem sobą. Było 

coś, co sprawiało, że nie byłem sobą! Ale ja Cię kocham, Jezu! Kocham Cię, mój 

Nauczycielu! Powróć! Powróć! Nie odchodź w ten sposób, bez powiedzenia mi, 
że mnie rozumiesz!» 

W tym samym czasie Maryja powtarza gest, który wykonała już w 

pomieszczeniu grobu. Stojąca z wyciągniętymi ramionami wydaje się kapłanką 

w chwili ofiarowania. I jak tam ofiarowała Hostię bez skazy, tak tutaj 

ofiarowuje skruszonego grzesznika. To istotnie Matka świętych i grzeszników! A 

potem sama podnosi Piotra, pociesza go jeszcze i mówi mu: 

«Teraz bardziej się cieszę, bo wiem, że jesteś tutaj. Będziesz teraz u boku 

niewiast i Jana. Potrzebujecie odpoczynku i posiłku. Idź i bądź dobry...» – mówi 
jak do dziecka. 

Dom – spokojniejszy w tę drugą noc od czasu śmierci Jezusa – usiłuje powrócić 

do ludzkiej zwyczajności, do snu, do pokarmu. Ma wygląd jednego ze 

zmęczonych i pogodzonych z losem domostw, w których ci, co przeżyli, 

otrząsają się powoli od ciosu zadanego przez śmierć. Tylko Maryja chce nadal i 

wytrwale pozostać na Swoim miejscu, w Swym oczekiwaniu, w Swojej 

modlitwie. Zawsze. Zawsze. Zawsze. W imieniu żyjących i umarłych, w imieniu 

sprawiedliwych i grzesznych. Dla powrotu, dla powrotu, dla powracającego 
Syna. 

Szwagierka Maryi pragnęła z Nią pozostać, lecz teraz śpi głęboko, siedząc w 

kącie, z głową opartą o mur. Marta i Maria Magdalena przychodzą dwa razy, lecz 

potem, zaspane, oddalają się do sąsiedniej izby i po kilku słowach i one 

zapadają w sen... A dalej w pokoiku małym jak zabawka śpi Salome i Zuzanna. 

Na dwóch matach, rzuconych na podłogę, śpią Piotr i Jan. W chrapanie 

pierwszego wplata się mimowolny szloch. Drugi z uśmiechem dziecka śni o 

radości.  

Życie powraca do swej aktywności, a ciało do swych praw... Jedynie Gwiazda 

Zaranna błyszczy bez spoczynku, ze Swą miłością. Czuwa przy obliczu Syna.  

I tak mija noc Wielkiej Soboty. O brzasku jutrzenki pieje kogut. Stawia on na 

nogi Piotra, który swoim wylęknionym i bolesnym krzykiem budzi innych 

śpiących. 

Wytchnienie się skończyło, powraca cierpienie. A w Maryi stale rośnie niepokój 

oczekiwania.  

 

Koniec Księgi Szóstej 


