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1.POŻEGNANIE JEZUSA Z MATKĄ PRZED JEGO ODEJŚCIEM Z NAZARETU 

Wizja rozpoczęła się podczas Komunii św. 9 lutego 1944. A, 1736-1745 

Widzę wnętrze domu w Nazarecie. Patrzę na pokój przypominający jadalnię, w 

której rodzina spożywa posiłki i zażywa odpoczynku w godzinach wytchnienia. 

Jest to całkiem małe pomieszczenie z prostym stołem w kształcie prostokąta i 

rodzajem skrzyni przysuniętej do muru, służącej do siedzenia z jednej strony 

stołu. Przy innej ścianie stoi krosno tkackie i taboret, dalej dwa inne taborety i 

półka z lampami oliwnymi oraz inne przedmioty. Otwarte drzwi wychodzą na 

mały ogród. Jest chyba wieczór, bo ostatni promień słońca oświetla wierzchołek 
wysokiego drzewa, ledwie zazielenionego pierwszymi listkami.  

Jezus siedzi przy stole. Spożywa posiłek, a Maryja usługuje Mu, przechodząc 

tam i z powrotem przez małe drzwi, które – jak mi się wydaje – prowadzą do 

miejsca, w którym jest palenisko, gdyż przez uchylone drzwi można dostrzec 
jego błysk.  

Jezus mówi dwa, a może trzy razy do Maryi, aby i Ona usiadła i jadła. Jednak 

Maryja nie chce. Potrząsa głową, uśmiechając się ze smutkiem. Przynosi 

ugotowane w wodzie jarzyny, zastępujące chyba zupę, smażone ryby i 

następnie ser, miękki, w kształcie kuli, przypominający kamienie uformowane 

przez potok. Na koniec podaje czarne oliwki. Okrągły i szeroki chleb jako zwykłe 

danie jest już na stole. Ma kolor raczej ciemny, zawiera otręby. Jezus ma przed 

Sobą amforę z wodą i kielich. Je w milczeniu patrząc na Mamę spojrzeniem 
pełnym bolesnej miłości. 

Maryję – to jest widoczne – ogarnia troska. Chodzi tam i z powrotem dla 

dodania sobie odwagi. Choć jest jeszcze jasno, zapala lampę, stawia ją koło 

Jezusa, a wyciągając ramię głaszcze ukradkiem Jego głowę. Otwiera torbę, 

która jest chyba z czystej wełny, wykonana ręcznie i nieprzemakalna, w kolorze 

orzechowym. Przeszukuje ją, wychodzi do ogródka, idzie aż do końca, dochodzi 

do rodzaju spiżarki. Wychodzi z jabłkami już pomarszczonymi, z pewnością 

przechowywanymi od lata. Wkłada je do sakwy. Następnie bierze chleb, dorzuca 
też mały serek, choć Jezus nie chce i mówi, że reszta wystarczy. 

Potem Maryja znowu podchodzi do stołu, do jego najwęższego brzegu po lewej 

stronie Jezusa i patrzy, jak On je. Spogląda na Niego ze smutkiem, z 

uwielbieniem, z twarzą jeszcze bledszą niż zwykle, którą – jak się zdaje – 

postarzyła troska. Oczy ma wielkie z powodu okalających je cieni – znak 

wylanych już łez. Wydaje się, że błyszczą bardziej niż zwykle, obmyte 

wypełniającymi je łzami, gotowymi [znowu] wypłynąć. Dwoje bolesnych i 

umęczonych oczu. 

Jezus je powoli i w sposób widoczny zmusza się do tego, chcąc jedynie sprawić 

przyjemność Matce. Jest zamyślony bardziej niż zwykle, podnosi głowę i patrzy 

na Maryję. Napotyka spojrzenie zalane łzami i opuszcza głowę z szacunku dla 

Jej wzruszenia. Ogranicza się do wzięcia w ręce delikatnej dłoni, którą Maryja 

trzyma opartą o brzeg stołu. Bierze ją w Swą lewą rękę i przykłada do policzka, 

przyciska do niego i tuli, aby odczuć pieszczotę tej biednej drżącej ręki [Mamy]. 
Potem całuje ją z jakże wielką miłością i szacunkiem. 

Widzę Maryję, która podnosi wolną lewą rękę do ust, jakby chciała zagłuszyć 

szloch. Potem ociera palcami łzę, wymykającą się spod rzęs i płynącą po 

policzku. Jezus zaczyna znowu jeść, a Maryja wychodzi pospiesznie, bardzo 

szybko do mało już oświetlonego ogródka. Znika. Jezus opiera lewy łokieć na 

stole, podpiera czoło ręką i zagłębia się w myślach, zapominając o jedzeniu. 

Nasłuchuje i wstaje. Wchodzi do ogrodu i rozejrzawszy się dookoła idzie w 

prawo, w odniesieniu do domu. Wchodzi przez wejście w skale do kamienistego 
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pomieszczenia. W jego wnętrzu rozpoznaję pracownię stolarską, teraz 

uporządkowaną, bez desek i trocin, bez zapalonego ognia. Jest tam warsztat z 

narzędziami. Każde na swoim miejscu. To wszystko. Maryja płacze pochylona 

nad warsztatem. Wygląda jak dziecko. Głowę opiera na lewym ramieniu. Płacze 

cichutko, lecz boleśnie. Jezus wchodzi po cichu i zbliża się tak powoli, że Maryja 

zdaje sobie sprawę z Jego obecności dopiero wtedy, gdy kładzie Jej rękę na 
głowie i mówi tonem pełnym miłosnego wyrzutu: «Mamo!» 

Maryja podnosi głowę i patrzy na Jezusa przez zasłonę z łez. Wspiera się na 

Nim, mając dwie złożone ręce oparte na Jego prawym ramieniu. Jezus brzegiem 

szerokiego rękawa ociera Jej łzy i przyciąga Ją w Swoje ramiona, do serca, 

całując w czoło. Jest pełen dostojeństwa, wydaje się bardziej męski niż zwykle, 
a Maryja wydaje się młodsza, tylko na Jej twarzy zaznacza się boleść. 

«Chodź, Mamo!» – mówi do niej Jezus, obejmując Ją mocno ramieniem. Idzie i 

wchodzi do ogródka. Siada na ławce przysuniętej do muru domu. W nocy ogród 

jest cichy. Jedynie księżyc świeci pięknie i blask dochodzi z jadalni. Noc jest 

spokojna. Jezus zwraca się do Maryi. Na początku nie rozumiem słów, zaledwie 

szeptanych, którym Maryja poddaje się, opuszczając głowę. Potem słyszę: 

«Zapraszaj krewnych. Nie zostawaj sama. Będę wtedy spokojniejszy 

wypełniając Moją misję. Moja miłość nie sprawi Ci zawodu. Będę często 

przychodził i sprowadzę Cię, kiedy będę w Galilei, a nie będę mógł przyjść do 

domu. Przyjdziesz zobaczyć się ze Mną. Mamo, ta godzina musiała nadejść.... 

Rozpoczęła się tutaj, gdy ukazał Ci się Anioł. Teraz wybiła i musimy ją przeżyć, 

prawda, Mamo? Potem, po zniesionej próbie, przyjdzie pokój i radość. Trzeba 

nam jednak najpierw przejść przez tę pustynię jak kiedyś Ojcowie, aby wejść do 

Ziemi Obiecanej. Ale Pan dopomoże nam, jak im pomógł. Udzieli nam pomocy 

jak duchowej manny, by nakarmić naszego ducha w najcięższym 

doświadczeniu. Zwróćmy się razem do naszego Ojca...» 

Jezus wstaje, Maryja wstaje razem z Nim. Wznoszą oczy ku niebu – dwie żyjące 

hostie rozbłyskające w nocy. Jezus wypowiada Modlitwę Pańską powoli, głosem 

czystym, oddzielając wyrazy. Kładzie nacisk na słowa: «...Przyjdź Królestwo 
Twoje. Bądź wola Twoja...» 

Oddziela wyraźnie te dwa zdania od innych. Modli się z rozpostartymi 

ramionami, nie tak jak na krzyżu, lecz z gestem wykonywanym przez kapłana, 
kiedy mówi: „Pan z wami‟. Maryja ma ręce złożone.  

Potem wracają do domu. Jezus, którego nigdy dotąd nie widziałam pijącego 

wino, nalewa z amfory stojącej na półce trochę białego wina do kielicha. Niesie 

je do stołu. Bierze Maryję za rękę, przymusza do zajęcia miejsca obok Siebie i 

prosi Ją o wypicie wina i zjedzenie kawałka chleba, który podał Jej, umaczawszy 

go uprzednio w winie. Czyni to z tak wielkim naleganiem, że Maryja musi ulec. 
Jezus wypija resztę wina.  

Następnie tuli Mamę do Siebie, do serca. Jezus i Maryja nie spoczywają na 

łożach biesiadnych, lecz siedzą obok siebie, jak my czynimy to w czasie 

posiłków. Milczą, trwają w oczekiwaniu. Maryja głaszcze prawą rękę Jezusa i 

Jego kolana. Jezus głaszcze ramię i głowę Maryi. Potem wstaje, Maryja również. 

Obejmują się i całują wiele razy. Za każdym razem wydaje się, że już się 

rozstaną, lecz Maryja znowu tuli do siebie Swe Dziecko. Madonna... lecz również 

Mama, która musi się odłączyć od Swego Syna i wie, dokąd doprowadzi to 

rozstanie. Niech nikt mi więcej nie mówi, że Maryja nie cierpiała. Tak i ja 
sądziłam wcześniej, ale już nie teraz.  

Jezus bierze ciemnoniebieski płaszcz. Wkłada go na ramiona i zakrywa głowę. 

Potem przewiesza sakwę, wkładając ją za skórzany pas, aby Mu nie 
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przeszkadzała w czasie marszu. Maryja Mu pomaga. Nie może skończyć 

poprawiać Jego ubrania, płaszcza i nakrycia głowy. Ciągle ukradkiem Go 
głaszcze. 

Uczyniwszy gest błogosławieństwa nad domem, Jezus idzie w kierunku wyjścia. 

Maryja podąża za Nim i na progu całuje Go po raz ostatni. Droga jest cicha i 

pusta, oświetlona blaskiem księżyca. Jezus rusza w drogę. Odwraca się jeszcze 

dwa razy, by spojrzeć na Mamę, która stoi wsparta o obramowanie drzwi, 

bledsza niż księżyc i cała lśniąca: milczy i płacze. Jezus coraz bardziej oddala się 

po białej drodze. Maryja cały czas płacze we drzwiach. Potem Jezus znika za 

zakrętem drogi. Rozpoczęła się Jego droga głosiciela Ewangelii, która zakończy 

się na Golgocie.  

Maryja zalana łzami wchodzi do domu i zamyka drzwi. Dla Niej też rozpoczęła 

się droga, która doprowadzi Ją na Golgotę. Dla nas...  

2. «PŁAKAŁA, BO BYŁA WSPÓŁODKUPICIELKĄ» 

Ciąg dalszy tego samego dnia. A, 1745-1756 

Jezus mówi: 

«To czwarta boleść Maryi, Matki Boga. Pierwszą było ofiarowanie w Świątyni; 

drugą – ucieczka do Egiptu; trzecią – śmierć Józefa; czwartą – Moje odejście od 
Niej. 

Znając pragnienie ojca, powiedziałem ci wczoraj wieczorem, że przyspieszę opis 

„Naszych‟ cierpień, aby je poznano. Jak widzisz zostały już naświetlone przez 

cierpienia Mojej Matki. Wyjaśniłem ucieczkę do Egiptu przed Ofiarowaniem, bo 

trzeba było, abym to uczynił w tym dniu. Znam tego przyczynę i ty ją rozumiesz. 
Wyjaśnisz to ustnie ojcu.  

Moim planem jest dawanie ci na przemian [materiału do] kontemplowania oraz 

wyjaśnień, jakimi cię następnie obdarzę, oraz dosłownych “dyktand”. Wznoszę 

twój umysł dając ci szczęśliwość wizji. Przez to okaże się też wyraziście różnica 

stylu pomiędzy twoją relacją i Moją. Poza tym wobec tylu książek – które mówią 

o Mnie, a zmieniają, poprawiają, wprowadzą zmiany oraz upiększenia i 

odbiegają od rzeczywistości – pragnę dać tym, którzy we Mnie wierzą, wizję 

ukazującą prawdę o Moim ziemskim życiu. Nie wychodzę z niej pomniejszony, 

lecz przeciwnie staję się większy w Mojej pokorze. Dzięki Mojej pokorze stałem 

się dla was chlebem, by was nauczyć pokory i upodobnić do Mnie. Byłem 

bowiem człowiekiem jak wy, a pod płaszczem ludzkiego okrycia nosiłem 
doskonałość Boga. Muszę być waszym wzorem, a wzory zawsze są doskonałe.  

Nie będę ukazywał wizji w takim porządku chronologicznym, jaki występuje w 

Ewangeliach. Zajmę się tymi punktami, które uznam za najużyteczniejsze i 

[dam je] w określonym dniu tobie i innym, idąc za Moim porządkiem nauczania i 

dobroci. 

Nauka wypływająca z kontemplowania Mojego odejścia dotyczy szczególnie 

rodziców i dzieci, których wola Boża wzywa do wzajemnej rezygnacji ze 

względu na wyższą miłość. Na drugim miejscu dotyczy tych wszystkich, którzy 

muszą stanąć wobec uciążliwej rezygnacji. Ileż znajdziecie ich w życiu! To są 

ciernie waszego ziemskiego życia, przeszywające serce. Wiem o tym, lecz dla 

tego, kto przyjmuje je z rezygnacją zmieniają się w wiecznie kwitnące róże. 

Zauważ, że nie mówię “kto ich pragnie i przyjmuje z radością” – gdyż to byłaby 

doskonałość – lecz mówię: “z rezygnacją”. Jednak ci, którzy przyjmują [te 

ciernie] z rezygnacją, nie są liczni, bo jak opierające się osły wierzgacie i 
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przeciwstawiacie się woli Ojca, o ile nie usiłujecie nawet zranić Go przez 

duchowe wierzganie i kąsanie, to znaczy buntując się wewnętrznie i bluźniąc 
Bogu.  

Nie mówcie: “Posiadałem jedynie to dobro, a Bóg mnie go pozbawił. Miałem 

jedynie to uczucie, a Bóg mi je wyrwał”. Maryja również, jako dobra niewiasta, 

odznaczała się doskonałą uczuciowością, ponieważ w “Pełnej Łaski” nawet 

formy uczuć i wrażliwość była doskonała. Miała jedno jedyne dobro, jedną 

miłość na ziemi: Swego Syna. Pozostawało Jej jedynie to uczucie. Jej rodzice 

umarli wiele lat wcześniej, a Józef przed kilkoma laty. Miała jedynie Mnie, by nie 

odczuwać samotności. Krewni – nie wiedząc o Moim Boskim pochodzeniu – byli 

do Niej nastawieni trochę wrogo z powodu Mnie. Dla nich była Ona mamą, która 

nie potrafi przeciwstawić się synowi, gardzącemu ludzkim rozsądkiem, 

odrzucającemu plany małżeństwa, które przydałoby rodzinie świetności i może 
nawet wspomogłoby ją materialnie. 

Krewni – głos rozsądku, w ludzkim znaczeniu – pragnęli praktycznych zmian w 

Moim życiu. Wy nazywacie zdrowym rozsądkiem to, co jest jedynie rozsądkiem 

ludzkim, czyli egoizmem. W istocie była to jednak obawa krewnych, by pewnego 

dnia nie mieć kłopotów z Mego powodu. Ośmieliłem się bowiem wyrazić myśli, 

według nich, zbyt idealistyczne, które mogły poirytować Synagogę. Hebrajską 

historię przepełniają pouczenia o losie proroków. Misja proroka nie była łatwa. 

Często sprowadzała śmierć na proroka, a kłopoty – na jego rodzinę.  

Tak więc krewni ciągle myśleli, że kiedyś będą musieli zająć się Moją Matką. Byli 

źle usposobieni widząc, że nie przeciwstawia Mi się w niczym i wydaje się trwać 

w nieustannej adoracji przed Synem. Opozycja ta wzrastała następnie przez 

trzy lata Mojej posługi, aż doszło do publicznych wyrzutów z ich strony, kiedy 

przyszli Mnie odszukać pośród tłumu i czerwienieli z powodu Mojej – według 

nich – manii obrażania potężnych grup społecznych. Wyrzuty pod Moim 
adresem i pod adresem Mojej biednej Mamy! 

Maryja znała nastroje krewnych, którzy nie wszyscy byli jak Jakub, Juda, 

Szymon oraz jak ich matka Maria, żona Kleofasa. Ona przewidywała, dokąd 

zaprowadzą ich [ludzkie] skłonności. Wiedziała, jaki będzie Jej los w czasie tych 

trzech lat, co czeka Ją potem oraz jaki będzie Mój los. Mimo to nie protestowała, 

jak wy to czynicie. Płakała. Któż nie płakałby nad odłączeniem od Syna, który 

kochałby tak, jak Ja Ją kochałem? [Któż nie płakałby] na myśl o długich dniach, 

kiedy już Mnie nie będzie w Jej pustym domu? [Któż nie płakałby] wobec 

przyszłości Syna, mającego zetrzeć się ze złośliwością ludzi, którzy czuli się 

winni, a ich poczucie winy skłaniało ich do atakowania Niewinnego aż do chęci 
zabicia Go.  

Maryja płakała, była bowiem Współodkupicielką i Matką rodzaju ludzkiego, 

który od Boga otrzymał nowe życie. Musiała płakać za wszystkie matki, które 
nie potrafią uczynić ze swej matczynej boleści korony wiecznej chwały. 

Jak wiele jest matek na świecie, którym śmierć wyrywa z ramion ich dzieci! Ileż 

jest matek, którym wola nadprzyrodzona odbiera syna! Maryja płakała za 

wszystkie Swe córki, jako Matka ludzkości, za wszystkie Swe siostry, w ich bólu 

osamotnionych matek. Płakała także za wszystkich Swych synów zrodzonych z 

niewiast, przeznaczonych do stania się apostołami Boga i męczennikami dla 
miłości Bożej, z powodu wierności Bogu lub okrucieństwa ludzi. 

Moja Krew i łzy Maryi stanowią mieszaninę wzmacniającą wezwanych do 

heroicznego przeznaczenia, zmazującą ich niedoskonałości czy nawet winy 

wymykające się im w słabości. Daje im ona – prócz męczeństwa, jakiekolwiek 

by nie było – pokój Boży, a jeśli cierpieli dla Boga – chwałę Nieba. 
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Dla misjonarzy mieszanina [Mojej Krwi i łez Maryi] jest płomieniem 

ogrzewającym ich w krajach, w których króluje śnieg. Odnajdują ją jako rosę 

tam, gdzie panuje palące słońce. Łzy Maryi rodzą się z Jej miłosierdzia i 

wypływają z Jej serca Lilii. Dzięki dziewiczemu Miłosierdziu złączonemu z 

Miłością posiadają ogień, a dzięki dziewiczej Czystości – wonną świeżość, 
przypominającą wodę zebraną w kielichu lilii po nocy skąpanej rosą. 

Dusze poświęcone znajdują tę mieszaninę na pustyni, którą jest dobrze pojęte 

życie klasztorne. Jest ono pustynią, bo nic na niej nie żyje prócz związku z 

Bogiem. Wszelkie inne uczucie rozprasza się, stając się jedynie nadprzyrodzoną 
miłością do krewnych, przyjaciół, przełożonych i podwładnych. 

Tę Boską mieszaninę [Mojej Krwi i łez Maryi] odnajdują poświęceni Bogu pośród 

świata, który ich nie rozumie ani ich nie kocha. To także pustynia dla tych, 

którzy żyją, jakby byli sami, tak bardzo są niezrozumiani i ośmieszani z powodu 

miłości, jaką mają do Mnie. 

Odnajdują tę mieszaninę Moje drogie “ofiary”. Maryja bowiem jest pierwszą, 

która stała się ofiarą z miłości do Jezusa. Są nią również ci, którzy poszli w Jej 

ślady. Ona ręką Matki i Lekarki daje Swe łzy, które umacniają i pobudzają do 
większej ofiary: święte łzy Mojej Matki! 

Maryja modli się. Ona nie odrzuca modlitwy z tego powodu, że Bóg dał Jej 

cierpienie. Zachowajcie to wspomnienie. Ona modli się z Jezusem. Prosi Ojca 
naszego i waszego. 

Pierwsza [modlitwa] Ojcze nasz została wypowiedziana w ogrodzie w 

Nazarecie, aby pocieszyć Maryję w smutku, aby ofiarować naszą wolę 

Przedwiecznemu w chwili, gdy rozpoczynał się dla naszej woli okres rosnącego 

cały czas wyrzeczenia się. Dla Mnie osiągnął on szczyt w wyrzeczeniu się życia, 
a dla Maryi – w [przyjęciu] śmierci Syna.  

Nie było niczego, co Ojciec musiałby nam wybaczyć, a jednak my – “Bez Zmazy” 

– prosiliśmy Ojca “o odpuszczenie”, by otrzymać przebaczenie, uzyskać 

uwolnienie [od winy], choćby tylko dlatego, że westchnęliśmy wobec wielkości 

naszej misji. Chcieliśmy was pouczyć, że im bardziej trwa się w łasce u Boga, 

tym bardziej misja jest błogosławiona i owocna. Uczyniliśmy to, by was nauczyć 

szacunku dla Boga i pokory. W obliczu Boga Ojca – nawet w naszej doskonałości 

Mężczyzny i Niewiasty – poczuliśmy się jak nicość i prosiliśmy o przebaczenie, 

podobnie jak prosiliśmy o “chleb powszedni”. 

Co było naszym chlebem? O! Nie ten [chleb], który wyrabiały czyste ręce Maryi, 

pieczony w małym piecu, do którego tak wiele razy wiązałem pęki i wiązki 

chrustu. Ten [chleb] także jest potrzebny, jak długo żyje się na ziemi. Jednak 

“naszym” chlebem powszednim było wypełnianie dzień po dniu zadań naszej 

misji. [Prosiliśmy], aby Bóg dawał go nam każdego dnia. Wypełnienie misji 

powierzonej nam przez Boga jest radością naszego dnia, prawda, mały Janie? 

Czy i ty nie mówisz, że pustym, jakby nie istniejącym, wydaje ci się dzień, jeśli 

dobroć Pana pozostawia cię choćby w ciągu jednego z nich bez twej misji 
cierpienia? 

Maryja modli się z Jezusem. To Jezus was usprawiedliwia, dzieci. To Ja 

sprawiam, że wasze modlitwy [zanoszone] do Ojca są godne przyjęcia i 

przynoszą korzyść. Powiedziałem: “O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w 

imię Moje” [por J 14,13]. Kościół podnosi wartość swych modlitw mówiąc: 
“przez Chrystusa, Pana naszego”. 

Kiedy się modlicie, zawsze, zawsze, zawsze jednoczcie się ze Mną. Będę się 

modlił głośno za was, okrywając wasz ludzki głos Moim głosem Boga-Człowieka. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-14.htm#13
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Wezmę waszą modlitwę w Moje przebite ręce i wzniosę ją do Ojca, a stanie się 

hostią nieskończenie cenną. Mój głos stopiony z waszym wzniesie się jak 

synowski pocałunek do Ojca i purpura Moich ran uczyni cenną waszą modlitwę. 
Trwajcie we Mnie, jeśli chcecie mieć Ojca w was, z wami i dla was.  

Skończyłaś opis mówiąc: “dla nas...”, a chciałaś powiedzieć: “dla nas, którzy 

jesteśmy tak niegodni w obliczu tych Dwojga, którzy dla nas wstąpili na 

Kalwarię.” Dobrze uczyniłaś wypowiadając te słowa. Pisz je za każdym razem, 

kiedy ukażę ci jedno z naszych cierpień. Niech będą jak dzwon wzywający do 
medytowania i do skruchy. 

Już dość na teraz. Odpocznij. Pokój niech będzie z tobą.» 

3. CHRZEST JEZUSA W JORDANIE 
(por. Mt 3, 13-17, Mk 1,9-11; Łk 3,21n; J 1,31-34) Napisane 3 lutego 1944. A, 

1694-1706 

Jezus mówi:  

«To co napisałaś 30 stycznia da okazję wątpiącym do wystąpienia ze swymi 

“ale” i “gdyby”. Ja odpowiem za ciebie. Napisałaś: “...kiedy widzę w ten sposób, 

rozpraszają się moje siły fizyczne, a szczególnie siły serca.” Pojawią się z 

pewnością “doktorzy niemożliwości”, którzy powiedzą: “Oto dowód, że to, co jej 

się przytrafia, jest ludzkie, bo nadprzyrodzoność zawsze daje siły, a nigdy nie 

[sprowadza] słabości.” Niech Mi więc wyjaśnią, dlaczego wielcy mistycy po 

zakończonej ekstazie – w czasie której przekroczyli ludzkie możliwości, nie 

odczuwając bólu, ciężaru materii, skutków wewnętrznych zranień i poważnych 

krwotoków, cieszyli się szczęśliwością, która czyniła ich pięknymi – pozostawali 

nawet fizycznie jakby omdlali w oczach ludzi, tak że myślano, iż odeszła od nich 

dusza? Niech Mi też wyjaśnią, dlaczego po kilku godzinach najokrutniejszej 

agonii, powtarzającej Moje umieranie – takiej jak ta u Mojej służebnicy Teresy, 

takiej jak agonie Mojej świętej Gemmy i wielu innych dusz, które Moja miłość 

oraz ich miłość uczyniła godnymi przeżywania Mojej Męki – osoby te odzyskują 

lub odzyskiwały siły i równowagę fizyczną, jakiej nawet najzdrowsze osoby nie 
posiadają? 

Ja jestem Panem życia i śmierci, zdrowia i choroby. Posługuję się Moimi sługami 

zgodnie z Moim upodobaniem, jak pięknym sznurkiem, będącym zabawką w 

Moich rękach. Cud w tobie, jeden z cudów tak się ujawnia: w fizycznym stanie, 

przedłużającym się w cudowny sposób. Dochodzisz do tej szczęśliwości nie 

umierając. Doświadczasz tych uniesień znajdując się w stanie tak skrajnego 

wyczerpania, że innym przeszkadzałoby ono w [sformułowaniu] nawet 

najbardziej podstawowej myśli. Cud ujawnia się w żywotności tryskającej z 

ciebie w godzinach zapisywania Mojego dyktanda lub niebiańskich słów 

przynoszonych ci przez inne Duchy. Cud zawiera się w tym nagłym odzyskaniu 

sił po radości, która pochłonęła w tobie resztę żywotności pozostawionej ci do 

pisania. To Ja wlewam w ciebie tę żywotność. Jest ona jak krew, która ze Mnie 

wchodzi w twoje wyczerpane żyły, jak strumień wlewający się do rzeki i 

zasilający ją. Rzeka posiada wodę tak długo, jak długo wlewa się do niej 

strumień. Potem znowu pozostaje wysuszona aż do nowego przypływu wody. 

To jest jak operacja, która pozbawia cię Mojej Krwi aż do nowej transfuzji. 

Ty sama jesteś niczym. Jesteś biedną istotą w agonii. Pracujesz, bo Ja tego 

chcę, dla celu, jaki zamierzyłem. Jesteś biednym stworzeniem, o którego 

wartości stanowi jedynie twoja miłość. Nie masz innych zasług. Miłość i 

pragnienie bycia dla innych: wynik miłości do twego Boga. To przyczyna twego 

istnienia i ujawnienie Mojej życzliwości [wyrażającej się w] zachowywaniu cię 

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#chrz
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#31
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przy życiu, choć – po ludzku mówiąc – od dawna twoje życie powinno było 

rozproszyć się w śmierci. Obawa – jak sama mówisz – że ponownie staniesz się 

“ludzkim wrakiem”, gdy Ja przestaję nosić cię ze sobą na pola kontemplacji i 

mówić do ciebie, stanowi dla ciebie i dla innych dowód, że wszystko to 

przychodzi jedynie z Mojej woli. Tym, którzy myślą po ludzku, że tą samą wolą i 

tą samą miłością mógłbym cię uzdrowić oraz że byłby to najlepszy sposób 

udowodnienia Mojej miłości i Mojej życzliwości, odpowiadam: zawsze 

zachowywałem przy życiu Moje sługi tak długo, jak długo według Mojego osądu 

ich misja powinna była trwać. Nigdy jednak nie zapewniałem im życia po ludzku 

szczęśliwego, bo misje Moje realizowane są w cierpieniu i poprzez nie. Moi 

słudzy mieli jedynie pragnienie podobne do Mojego: cierpieć dla odkupienia. Nie 

można więc mówić o “rozproszeniu sił”, lecz trzeba powiedzieć: “Po zaniku 

mojego stanu niemocy – za sprawą dobroci Jezusa, dla Jego spraw i dla mojej 

radości – powracam do tego, czego udzieliła mi Jego dobroć: do ukrzyżowania 
dzięki Jego miłości i dla Jego miłości”. 

A teraz postępuj naprzód w posłuszeństwie pełnym miłości.» 

W tym samym dniu, 3 lutego 1944, wieczorem: 

Widzę równinę niezamieszkałą i pozbawioną roślinności. Nie ma na niej pól 

uprawnych. Tam gdzie gleba nie jest za płytka ani zbyt wysuszona, widać 

gdzieniegdzie rośliny. Tworzą tu i tam kępki jak zielone rodziny. Zauważcie, że 

ten wyschnięty i nieuprawny teren jest po mojej prawej stronie. Rozciąga się w 
kierunku południowym, północ znajduje się za mną.  

Po lewej stronie widzę rzekę o raczej niskich brzegach. Płynie wolno z północy 

na południe. Sądząc po bardzo wolnym biegu rzeki, jej koryto nie znajduje się 

na dużej pochyłości: płynie jakby w obniżeniu równiny. Prąd rzeki ledwie 

wystarcza, by powstrzymać zastój wody i [zapobiec] powstaniu trzęsawiska. 

Woda nie jest głęboka. W miejscu tym widać dno. Szacuję, że nie jest głębsza 

niż jeden metr, najwyżej półtora metra. Szeroka jak rzeka Arno w okolicach S. 

Miniato-Empoli, powiedziałabym: około 20 metrów. Nie mam jednak wyczucia i 

moje szacunki są przybliżone. Woda ma kolor lekko zielonego lazuru w pobliżu 

brzegów. Wilgotność ziemi utrzymuje na nich zielony pas bujnej [roślinności], 

cieszącej oko zmęczone posępnością ciągnących się przede mną w 

nieskończoność kamieni i piasku.  

Wewnętrzny głos – który, jak wam wyjaśniałam, daje mi wskazówki dotyczące 

tego, co powinnam zauważyć i wiedzieć – mówi mi, że widzę dolinę Jordanu. 

Nazywa ją “doliną”, bo jest to nazwa zwyczajowa miejsca, w którym płynie 

rzeka. Tu jednak nazwa ta wydaje mi się nieścisła, “dolina” bowiem przywodzi 

na myśl wzgórza, zaś w sąsiedztwie [tej rzeki] nie ma nawet ich śladu. Znajduję 

się więc nad Jordanem, a pusta przestrzeń, którą dostrzegam po mojej prawej 
stronie, jest Pustynią Judzką.  

Choć nazywanie [tego miejsca] mianem pustyni jest słuszne – z powodu braku 

mieszkańców i braku śladów ludzkiej działalności – to jednak nie pasuje ono do 

naszych wyobrażeń o pustyni. Nie ma tu wydm pustynnych, jak sobie to 

wyobrażamy, jedynie obnażona ziemia, pokryta kamieniami i żwirem, jak na 

obszarze rzecznych nanosów po wylaniu wody.  

W oddali widać wzgórza. Nad Jordanem panuje głęboki spokój, szczególna 

atmosfera. Coś wykracza poza krajobraz, coś, co przypomina odczucie 

ogarniające [stojącego] nad brzegiem jeziora Trasimene. Miejsce to zdaje się 

pamiętać anielskie loty i niebiańskie głosy. Nie potrafię dobrze wyrazić tego, 
czego doświadczam. Czuję, że jestem w miejscu, które przemawia do ducha.  
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Widzę ludzi skupionych na prawym (w stosunku do mnie) brzegu Jordanu. Jest 

tam wiele osób w rozmaitych szatach. Niektórzy wydają się z ludu, inni – 

bogaci. Jest ich dość dużo. Wielu wygląda na faryzeuszów, w szatach 
ozdobionych frędzlami i tasiemkami. 

Pośrodku, na skale, [stoi] mężczyzna. Od razu rozpoznaję w nim Chrzciciela, 

choć widzę go po raz pierwszy. Przemawia do tłumu. Zapewniam, że nie 

przemawia łagodnie. Jezus nazwał Jakuba i Jana “synami gromu”. Jakież więc 

imię nadać temu gwałtownemu mówcy? Jan Chrzciciel zasłużył na imię pioruna, 

lawiny, trzęsienia ziemi, tak bardzo jest porywczy i surowy w swej mowie i 
gestach. 

Mówi o przyjściu Mesjasza. Napomina słuchaczy, aby przygotowali serca, 

pozbywając się tego, co je obciąża, i aby prostowali myśli. Jest to mowa 

gwałtowna i twarda. Poprzednik [Mesjasza] nie ma lekkiej ręki Jezusa, leczącej 

rany serc. To jest lekarz, który obnaża, sprawdza i bez litości wycina. Słucham. 

Nie przytaczam jego słów, są to bowiem te same słowa, [które zapisali 
Ewangeliści], wypowiadane w potoku rwącej mowy.  

0Zauważam, jak mój Jezus zbliża się ścieżką przylegającą do Jordanu, wzdłuż 

obrośniętego trawą zacienionego brzegu. Wydaje się, że tę wiejską drogę – 

raczej ścieżkę niż drogę - wydeptały karawany i podróżni, którzy przez lata i 

wieki przechodzili nią, by dotrzeć do punktu, w którym koryto rzeki podnosi się i 

zamienia się w bród. Ścieżka prowadzi dalej przeciwległym brzegiem rzeki i 
ginie gdzieś w zaroślach drugiego brzegu.  

(por. Mt 3, 13-17, Mk 1,9-11; Łk 3,21n; J 1,31-34) 

Jezus jest sam. Zbliża się, krocząc powoli. Dochodzi do Jana od tyłu. Idzie nie 

robiąc hałasu. Cały czas słucha brzmiącego głosu Pokutnika z pustyni. Jezus 

[zachowuje się] tak, jakby był także jedną z licznych osób, które przyszły do 

Jana, by dać się ochrzcić i przygotować na oczyszczenie związane z przyjściem 

Mesjasza. Nic Go nie wyróżnia spośród innych ludzi. Wydaje się człowiekiem z 

ludu z powodu ubioru, a panem – ze względu na piękno rysów. Żaden jednak 

boski znak nie wyróżnia Go spośród tłumu. Można jednak powiedzieć, że Jan 

odczuwa szczególne duchowe promieniowanie. Odwraca się i od razu odkrywa 

źródło tego promieniowania. Schodzi szybko ze skały służącej mu za mównicę i 

idzie pośpiesznie ku Jezusowi, który zatrzymał się w odległości kilku metrów od 
grupy osób i oparł się o pień drzewa.  

Jezus i Jan patrzą na siebie przez chwilę: Jezus Swoim lazurowym i bardzo 

łagodnym spojrzeniem, Jan zaś – okiem surowym, bardzo czarnym, pełnym 

błysków. Kiedy widzi się ich razem, zauważa się ich odmienność. Obydwaj są 

wysocy – to ich jedyna cecha wspólna. Różnią się jednak od siebie pod 

wszystkimi innymi względami. Jezus ma jasne włosy, długie i uczesane, cerę 

koloru jasnej kości słoniowej, lazurowe oczy, prosty, lecz dostojny strój. Jan – 

mocno owłosiony, ma czarne włosy spadające prosto na ramiona i przycięte 

schodkami. Czarna broda obcięta krótko okrywa mu prawie całą twarz. Nie 

przeszkadza to jednak dostrzec jego policzków zapadniętych z powodu postu, 

czarnych gorączkowych oczu, twarzy ogorzałej od słońca i zmiennej pogody. 

[Jan] jest półnagi. Okrywa go gruba skóra. To odzienie ze skóry wielbłądziej 

przytrzymuje w talii skórzany pas. Okrywa mu ono tors, spadając trochę poniżej 

wychudzonych bioder i ukazując po prawej stronie odsłonięte żebra, 

obciągnięte jedynie skórą ogorzałą na powietrzu. Patrząc na nich można by 

powiedzieć: dzikus i anioł. Jan spojrzał na Jezusa przenikliwym spojrzeniem i 
woła: «Oto Baranek Boży! Skądże mi to, że mój Pan przychodzi do mnie?» 

Jezus odpowiada spokojnie:  

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#chrz
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#31
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«[Przychodzę,] by dopełnić rytu pokutnego.» 

«Nigdy, Panie. To ja powinienem przyjść do Ciebie, abyś mnie uświęcił, a 

tymczasem Ty przychodzisz do mnie?» 

Ponieważ Jan pochylił się przed Jezusem, Jezus kładzie mu rękę na głowie i 

odpowiada: «Pozwól, by wszystko dokonało się, jak tego pragnę, abym wykonał 

wszystko co słuszne i aby twój ryt poprowadził ludzi ku największej tajemnicy i 

aby zostało im ogłoszone, że Ofiara przebywa na tym świecie.» 

Jan patrzy na Niego wzrokiem złagodzonym przez łzy i idzie przed Nim do rzeki. 

Jezus zdejmuje płaszcz i tunikę, zostając tylko w rodzaju krótkich spodni. 

Wchodzi do wody, w której stoi już Jan. Chrzci Go, wylewając na Jego głowę 

wodę z rzeki. Posługuje się przy tym jakby kubkiem zawieszonym u pasa, który 
wydaje się być muszlą lub połową wysuszonej i pustej tykwy.  

Jezus jest prawdziwym Barankiem, Barankiem w bieli Swego ciała, w 

skromności rysów i łagodności spojrzenia. Jezus, po wyjściu na brzeg i po 

ubraniu się, skupia się na modlitwie. Jan pokazuje Go tłumowi i daje 

świadectwo, iż rozpoznał Go po znaku danym mu przez Ducha Bożego i 
nieomylnie wskazującym na Odkupiciela. 

Koncentruję się na obserwowaniu modlącego się Jezusa i nie widzę nic poza tą 

promienną postacią kontrastującą z zielonym dnem rzeki. 

4. «JAN NIE POTRZEBOWAŁ ŻADNEGO ZNAKU»  

(por. Mt 3, 13-17, Mk 1,9-11; Łk 3,21n; J 1,31-34) Napisane 4 lutego 1944. A, 

1706-1713 

Jezus mówi: 

«Jan nie potrzebował dla siebie żadnego znaku. Jego duch, przebóstwiony od 

łona matki, posiadał spojrzenie nadprzyrodzonej inteligencji, która byłaby 
udziałem wszystkich ludzi, gdyby byli wolni od winy Adama. 

Gdyby człowiek pozostał w stanie łaski, niewinny i wierny Stwórcy, ujrzałby 

Boga poprzez zewnętrzne oznaki. Księga Rodzaju wspomina, że Pan Bóg 

rozmawiał swobodnie z niewinnym człowiekiem i że człowiek nie uciekał na 

dźwięk tego głosu, lecz rozpoznawał go bez pomyłki. Takie było przeznaczenie 

człowieka: widzieć i rozumieć Boga, [być] jak dziecko wobec ojca.  

Potem przyszła wina i człowiek nie ośmielił się już patrzeć na Boga, nie potrafił 

już rozpoznawać i rozumieć Boga. I coraz mniej to potrafi. 

Jan, Mój kuzyn Jan, został obmyty z winy, kiedy Pełna Łaski pochyliła się z 

miłością, by ucałować Elżbietę – przedtem bezpłodną, a teraz oczekującą 

dziecka. Dziecko poruszyło się z radością w jej łonie, czując jak z jego duszy 

opadają łuski winy, tak jak strup odpada z rany w chwili jej uzdrowienia. Duch 

Święty, który uczynił z Maryi Matkę Zbawiciela, rozpoczął – poprzez Maryję, 

Żyjące Cyborium Wcielonego Zbawienia – Swe dzieło zbawienia wobec tego 

dziecka, które miało się narodzić. Miało ono być ze Mną zjednoczone nie tyle 

więzami pokrewieństwa, ile przez misję, która uczyniła z nas jakby wargi 

wypowiadające słowo. Jan był wargami, a Ja – Słowem. On – Prekursor w 

[głoszeniu] Dobrej Nowiny i w losie męczennika. Ja – ten, który doskonali Moją 

Boską Doskonałością Dobrą Nowinę, zapoczątkowaną przez [głoszenie] Jana i 
jego męczeństwo w obronie Bożego Prawa.  

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#chrz
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#31
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Jan nie potrzebował żadnego znaku. Znak był jednak konieczny z powodu 

ociężałości innych. Na czym Jan mógł oprzeć swoje twierdzenie, jeśli nie na 

niezaprzeczalnym dowodzie, który dostrzegłyby oczy opieszałych i 
[usłyszałyby] uszy ociężałych? 

Tak samo Ja nie potrzebowałem chrztu. Jednak Mądrość Pana osądziła, że 

chrzest powinien stać się chwilą i drogą spotkania. [Mądrość Pana] sprawiła, że 

Jan wyszedł z groty na pustyni, a Ja – z Mego domu, i połączyła nas w tym 

momencie, by otwarło się nade Mną Niebo i aby zstąpiła na Mnie Boska 

Gołębica. Zstąpiła na Mnie, który miałem chrzcić ludzi Jej mocą. Z Nieba zaś dał 

się słyszeć jeszcze potężniejszy głos [wyrażający] myśl mojego Ojca: “Oto Mój 

Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. [Stało się tak,] aby ludzie nie 

mogli się tłumaczyć i aby nie mieli wątpliwości nie wiedząc, czy powinni iść za 
Mną, czy nie. 

Objawienie się Chrystusa dokonało się wiele razy. Pierwsze, po narodzeniu, było 

[ukazaniem się] Mędrcom, drugie – w Świątyni; trzecie – na brzegu Jordanu. 

Potem nadeszły niezliczone inne objawienia się. Dam ci je poznać, bo Moje cuda 

ujawniają Moją Boską naturę, aż do ostatnich [cudów]: Zmartwychwstania i 

wstąpienia do Nieba. Moja ojczyzna została napełniona Moimi objawieniami, jak 

ziarnem rzuconym w cztery strony świata. [Objawiłem się] każdej warstwie 

[społecznej] i w każdym miejscu życia: pasterzom, możnym, uczonym, 

niewierzącym, grzesznikom, kapłanom, panującym, dzieciom, żołnierzom, 
Hebrajczykom i poganom.  

[Moje ujawnienia się] jeszcze dziś się powtarzają, lecz – tak jak wtedy – świat 

nie zgadza się z nimi lub raczej nie przyjmuje obecnych cudów i zapomina o 

dawnych. A Ja nie rezygnuję. Powtarzam się, aby was ocalić, aby was 
doprowadzić do wiary we Mnie.  

 
Czy wiesz, Mario, co robisz? Czy raczej: co Ja robię, sprawiając, że widzisz 

Ewangelię? To usilna próba doprowadzenia ludzi do Mnie. Pragnęłaś tego w 

swych żarliwych modlitwach. Nie ograniczam się więcej do słowa. Ono ich 

męczy i oddala. To grzech, ale tak jest. Uciekam się więc do wizji, do wizji Mojej 
Ewangelii, i wyjaśniam ją, aby ją uczynić jaśniejszą i bardziej przyciągającą.  

Tobie daję pociechę wizji. Wszystkim udzielam środka, dzięki któremu można 

Mnie pragnąć i poznać. Jeśli środek ten nie jest używany i jeśli oni – jak okrutne 

dzieci – odrzucają Mój dar, nie rozumiejąc jego wartości, tobie pozostanie ten 

dar, a na nich spadnie Mój gniew. Mógłbym jeszcze raz uczynić dawny wyrzut: 

«Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie 

zawodzili».[por. Mt 11,16-19, Łk 7,11-35] Trudno, zostawmy ich. Niech 

„nienawracalni‟ gromadzą na swe głowy węgle żarzące, a my zwróćmy się ku 

owieczkom, usiłującym poznać Pasterza. Pasterzem jestem Ja, a ty jesteś laską, 
która je do Mnie prowadzi.» 

Jak ojciec widzi, śpieszyłam się, by umieścić te szczegóły, które z powodu ich 

małości wymknęły mi się, a które ojciec pragnął posiadać. Czytając dziś zeszyt 

zauważyłam jedno zdanie Jezusa, które może służyć za regułę. Dziś rano 

powiedział ojciec, że nie może rozpowszechniać opisów napisanych moim 

osobistym stylem. Sama odczuwam ogromny lęk i ponieważ nie chcę być znana, 

dlatego bardzo się z tego ucieszyłam. Czy jednak nie jest to sprzeczne ze 

słowami Pana z ostatniego dyktanda zapisanego w tym zeszycie? «Im bardziej 

będziesz uważna i dokładna (w opisie tego, co widzę), tym większa będzie 

liczba tych, którzy przyjdą do Mnie.» Oznacza to, że te opisy muszą być 

poznane. W przeciwnym razie jakże mogłoby się zrealizować to, że dzięki nim 

wielka liczba dusz przyjdzie do Jezusa? Podkreślam ten punkt, a ojciec uczyni 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-11.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-07.htm#31


 15 

to, co się mu wyda lepsze. Po ludzku podzielam to zdanie. Tu jednak nie 

jesteśmy na gruncie ludzkim i ludzka natura przekazujących słowo [Pana] 

powinna zaniknąć. Nawet w dzisiejszym dyktandzie Jezus rzekł: «sprawiając, 

że widzisz Ewangelię, próbuję silniej doprowadzić ludzi do Mnie. Nie ograniczam 

się więcej do słowa... Uciekam się do wizji... wyjaśniam ją, aby ją uczynić 
jaśniejszą i bardziej przyciągającą.» A zatem? 

Powiem jednak ojcu, że ta uwaga mnie zaniepokoiła. Jestem przecież biedną 

nicością i skupiam się zaraz na sobie, Zazdrośnik ucieszył się z tego. Byłam 

zaniepokojona w takim stopniu, że myślałam, iż nie będę już pisać o tym, co 

widzę, lecz jedynie dyktanda. [Szatan] syczy w moim sercu: “Widzisz? Twoje 

sławetne wizje nie są do niczego przydatne! Służą jedynie temu, by cię uznano 

za szaloną, czyli za taką jaką jesteś rzeczywiście. Cóż widzisz? To larwy twego 

chorego mózgu. Innych rzeczy potrzeba, by zasłużyć na Niebo!” Cały dzień 

trzyma mnie pod niszczycielskim ciosem pokusy. Zapewniam ojca, że nie 

cierpiałam w takim stopniu z powodu mojej wielkiej boleści fizycznej, w jakim 

cierpiałam od tego. On chce mnie doprowadzić do rozpaczy. Mój Piątek to 

dzisiejszy Piątek duchowych pokus. Myślę o Jezusie na pustyni i o Jezusie w 
Getsemani... 

Jednak nie przyznaję się do pokonania, aby nie wywołać śmiechu tego 

podstępnego demona. Walczę z nim i przeciw temu, co we mnie najmniej 

duchowe. Piszę o mojej dzisiejszej radości. Zapewniam równocześnie, że co do 

mnie czułabym się zadowolona, gdyby Jezus odebrał mi dar wizji – który 

stanowi przecież moją największą radość – byle tylko zachował dla mnie miłość 
i miłosierdzie. 

5. JEZUS KUSZONY PRZEZ DIABŁA NA PUSTYNI 

(por. Mt 4,1-11; Mk 1,12n; Łk 4,1-13) Napisane 24 lutego 1944. A, 2044-2057 

Dostrzegam kamieniste pustkowie, które widziałam już po mojej lewej stronie 

w wizji Chrztu Jezusa w Jordanie. Jednakże jestem chyba w głębi tego 

pustkowia, bo nie widzę już pięknej rzeki o powolnych, lazurowych wodach ani 

pasów zieleni, graniczących z jej obydwoma brzegami, ożywianymi wodną 

arterią. Nie ma tu nic: tylko pustka, kamienie, spalona ziemia, która stała się 

żółtawym pyłem. Cały czas wiatr unosi ją małymi tumanami. Można by 

powiedzieć, że te tumany są jak oddech [rozpalonych] gorączką ust, tak są 

suche i gorące, męczące z powodu pyłu, jaki wprowadzają do nosa i gardła. Tu i 

tam z rzadka widać cierniste krzaczki. Nie wiadomo, jak mogą przetrwać na tej 

pustyni. Wyglądają jak kilka rzadkich kępek włosów na czaszce łysego 

człowieka. Ponad pustynią – niebo intensywnie niebieskie; w dole – ziemia 
wysuszona; wokół – skały i cisza. To cała dostrzegana przeze mnie przyroda. 

Olbrzymia skała tworzy prymitywną grotę. Jezus siedzi na kamieniu 

przyniesionym do środka, oparty o [skalną] ścianę. Odpoczywa od palącego 

słońca. Osoba dająca mi wewnętrzne pouczenia wyjaśnia, że ta skała, na której 

siedzi Jezus, służy Mu również za klęcznik oraz za podgłówek, kiedy odpoczywa, 

owinięty w płaszcz, w blasku gwiazd i w chłodzie nocy. Blisko Jezusa znajduje 

się sakwa, którą – jak widziałam – zabierał odchodząc z Nazaretu. Jest to cały 

Jego dobytek. Torba jest płaska, wnioskuję więc, że jest pusta i nie ma w niej 

już tej odrobiny jedzenia, którą włożyła Maryja.  

Jezus jest wychudzony i blady. Siedzi opierając łokcie o kolana, z ramionami 

wyciągniętymi do przodu i złożonymi rękoma. Palce ma splecione. Rozmyśla. Od 

czasu do czasu podnosi wzrok i rozgląda się dookoła. Patrzy na słońce – prawie 

w zenicie na lazurze nieba. Od czasu do czasu, szczególnie po spojrzeniu na 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-04.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#12
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#1
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okolicę, podnosi oczy ku słońcu, zamyka je i wspiera się na skale służącej Mu za 

oparcie, jakby miał zawroty głowy.  

Widzę pojawiającą się ohydną gębę szatana. Nie przybrał postaci, w jakiej 

często go przedstawiamy: z rogami, ogonem... Można by rzec: Beduin owinięty 

szatą i płaszczem przypominającym strój maskaradowy. Na głowie ma turban, 

którego brzegi opadają mu aż na ramiona rzucając cień na policzki. Widać więc 

jedynie wąski trójkąt twarzy, bardzo brunatny, z wąskimi i wykrzywionymi 

wargami, z oczyma czarnymi i głęboko osadzonymi, z których wychodzą 

magnetyzujące błyski. Dwie źrenice, przenikające cię aż do głębi serca, z 

których nie wyczyta się nic albo tylko jedno słowo: tajemnica. Nie takie są oczy 

Jezusa, które także fascynują blaskami przenikającymi aż do głębi serca. 

Jednak z Jego oczu można wyczytać samą dobroć i miłość, którą ma do ciebie. 

Spojrzenie Jezusa jest dla duszy pieszczotą, wzrok szatana – podwójnym 
ostrzem, które przeszywa i pali.  

Szatan zbliża się do Jezusa: «Jesteś sam?» 

Jezus patrzy na niego i nie odpowiada. 

«Gdybym miał wodę w manierce, dałbym Ci, ale nic nie mam. Mój koń jest 

wyczerpany i idę pieszo do rzeki. Tam się napiję i znajdę kogoś, kto mi da 

chleba. Znam drogę. Chodź ze mną, a zaprowadzę Cię.» 

Jezus nie podnosi już oczu. 

«Nie odpowiadasz? Czy wiesz, że jeśli tu zostaniesz, umrzesz? Wiatr już się 

zrywa. Będzie huragan. Chodź.» 

Jezus splata dłonie w niemej modlitwie.  

«Ach! Więc to Ty? Od dawna Cię szukam! A teraz od bardzo dawna Cię 

obserwuję. Od chwili kiedy zostałeś ochrzczony. Wzywasz Przedwiecznego? On 

jest bardzo daleko. Teraz jesteś na ziemi i pośród ludzi. A dla ludzi ja jestem 

królem. Jednak budzisz we mnie litość i chcę Ci pomóc, bo jesteś dobry i 

przyszedłeś się poświęcić, po nic. Ludzie znienawidzą Cię z powodu Twej 

dobroci. Oni rozumieją jedynie, czym jest złoto, żarcie i uciechy. Ofiara, 

cierpienie, posłuszeństwo – to dla nich martwe słowa, bardziej martwe niż ta 

ziemia tu w okolicy. Są jeszcze bardziej wyjałowieni niż ten proch. Tu jedynie 

wąż może się ukryć, oczekując na [sposobność] ukąszenia, oraz szakal, aby Cię 

rozszarpać. Chodźmy. Chodź. Ludzie nie zasługują na to, by dla nich cierpieć. 
Znam ich lepiej niż Ty.» 

Szatan usiadł naprzeciw Jezusa. Przygląda Mu się dokładnie straszliwym 

spojrzeniem i uśmiecha się wężowymi ustami. Jezus cały czas milczy i modli się 
w duchu.  

«Nie ufasz mi. Jesteś w błędzie. Ja jestem mądrością ziemi. Mogę Ci służyć za 

nauczyciela, aby Ci pomóc odnieść tryumf. Popatrz: odnieść tryumf to takie 

ważne. Kiedy zdobyło się świat i kiedy się go uwiodło, wtedy można go 

zaprowadzić, dokąd się chce. Jednak najpierw trzeba być takim, jak im się 

podoba, zdobyć ich, sprawić, że uwierzą w nasz podziw do nich, w to że 
podobnie myślimy.  

Jesteś młody i piękny. Rozpocznij od [znalezienia] niewiasty. Zawsze trzeba od 

niej rozpocząć. Pomyliłem się prowadząc kobietę do nieposłuszeństwa. 

Powinienem był udzielić jej rad w inny sposób, a wtedy uczyniłbym z niej lepsze 

narzędzie i zwyciężyłbym Boga. Zbytnio się spieszyłem. Ale Ty! Pouczam Cię, bo 

był taki dzień, kiedy patrzyłem na Ciebie z anielską radością i pozostała we mnie 
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resztka tej miłości. Posłuchaj mnie i skorzystaj z mego doświadczenia. Znajdź 

sobie towarzyszkę. Tam gdzie nie dasz sobie rady, jej się powiedzie. Jesteś 
nowym Adamem, powinieneś więc mieć Swoją Ewę. 

Jakże będziesz mógł pojąć i leczyć choroby zmysłów, jeśli nie dowiesz się, czym 

one są? Czyż nie wiesz, że kobieta jest nasieniem, z którego rodzi się drzewo 

namiętności i pychy? Dlaczego mężczyzna pragnie panować? Dlaczego chce 

bogactwa i władzy? Po to, by posiąść kobietę. Ona jest jak skowronek. Kobieta 

potrzebuje przyciągających ją świecidełek. Złoto i panowanie – to dwie strony 

zwierciadła przyciągającego kobiety i przyczyna nieszczęść świata. Popatrz! 

Pomiędzy tysiącem różnorodnych występków jest co najmniej dziewięćset 

takich, których korzeń stanowi głód posiadania kobiety lub też wola kobiety 

palonej pragnieniem, którego mężczyzna jeszcze nie zaspokoił lub już nie 

zaspokaja. Idź ku kobiecie, jeśli chcesz wiedzieć, czym jest życie. Dopiero 
wtedy będziesz potrafił leczyć i uzdrawiać choroby ludzkości. 

Wiesz, kobieta jest piękna! Na świecie nie ma nic piękniejszego. Mężczyzna 

posiada zdolność myślenia i siłę. Jednak, kobieta! Myśl o niej jest wonią, 

kontakt z nią jest pieszczotą kwiatów. Jej wdzięk jest upajającym winem. Jej 

słabość jest w rękach mężczyzny jak pasmo jedwabiu lub uczesane loki 

niemowlęcia. Pieszczota jej jest siłą, która łączy się z naszą i rozpala. Znika 

cierpienie, zmęczenie i troski, gdy spoczywamy obok niewiasty. Ona jest w 

naszych ramionach jak bukiet kwiatów.  

Ależ, jakim jestem głupcem! Jesteś głodny, a ja mówię Ci o kobiecie. Twoje siły 

są wyczerpane. Z tej przyczyny ten zapach ziemi, ten kwiat stworzenia, ten 

owoc dający i wzbudzający miłość wydaje Ci się bezwartościowy. Spójrz na te 

kamienie. Są okrągłe i wypolerowane, ozłocone promieniami zachodzącego 

słońca. Czyż nie przypominają chlebów? Tobie, Synowi Bożemu, wystarczy 

powiedzieć: “Chcę”, aby stały się pachnącym chlebem, takim jak ten, który o tej 

godzinie gospodynie wyciągają z pieca na rodzinny posiłek. A te tak wysuszone 

akacje – jeśli tego zapragniesz – czyż nie okryją się smacznymi owocami, 

daktylami słodkimi jak miód? Nasyć się, Synu Boga. Jesteś przecież Panem 

ziemi, która pochyla się, aby upaść do Twoich stóp i nasycić Twój głód. 

Widzisz, jak bledniesz i drżysz, gdy tylko słyszysz o chlebie. Biedny Jezusie! 

Może jesteś za słaby i nie masz już siły nakazać, by stał się cud? Czy chcesz, 

abym to uczynił dla Ciebie? Nie dorównuję Ci mocą, lecz mogę coś zrobić. Przez 

jeden rok wyrzeknę się mojej mocy i zgromadzę ją całą [teraz]. Chcę Ci bowiem 

usłużyć, bo jesteś dobry. Zawsze pamiętam, że Ty jesteś moim Bogiem, nawet 

jeśli teraz zawiniłem, nadając Ci to Imię. Pomóż mi Swoją modlitwą, abym 
mógł...» 

«Zamilknij! „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Boga‟» 

Demona porywa wściekłość. Zgrzyta zębami i zaściska pięści. Opanowuje się i 

jego zęby rozluźniają się w lekkim uśmiechu. 

«Rozumiem. Jesteś ponad ziemskimi potrzebami i wzbudza w Tobie odrazę to, 

że miałbym Ci służyć. Zasłużyłem na to. Chodź więc i popatrz, co dzieje się w 

Domu Bożym. Zobacz: nawet kapłani nie odmawiają sobie kompromisów co do 

ciała i ducha, są przecież tylko ludźmi, a nie aniołami. Dokonaj więc cudu 

duchowego. Zaniosę Cię na szczyt Świątyni i tam przemienisz się, [ukażesz się] 

cudownie piękny. Potem wezwiesz zastępy aniołów i powiesz im, aby dla Ciebie 

uczyniły ze swoich splecionych skrzydeł ścieżkę dla Twoich stóp i aby Cię tak 

zniosły na główny dziedziniec. Niech oni Cię ujrzą i niech sobie przypomną, że 

Bóg istnieje. Od czasu do czasu konieczne są takie widowiska, bo człowiek ma 
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bardzo krótką pamięć, szczególnie w odniesieniu do rzeczy duchowych. Wiesz, 

aniołowie będą szczęśliwi mogąc stać się podnóżkiem dla Twoich stóp i drabiną, 
po której zejdziesz w dół!» 

«Zostało powiedziane: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twego‟» [– 

odpowiada Jezus.] 

«Rozumiesz, że nawet Twoje ukazanie się nie zmieni tego wszystkiego i że 

Świątynia nadal będzie targowiskiem i zgnilizną. Twoja Boska mądrość wie, że 

serca sług Świątyni są siedliskiem żmij, pożerających się wzajemnie dla 
zdobycia władzy. Dla ich ujarzmienia potrzeba jedynie ludzkiej mocy. 

Chodź zatem i uwielbij mnie, a dam Ci ziemię. Aleksander, Cyrus, Cezar, 

wszyscy wielcy zdobywcy z przeszłości lub ci jeszcze żyjący będą wydawać się 

zwykłymi naczelnikami karawan przy Tobie. Będziesz bowiem miał wszystkie 

królestwa ziemskie pod Twym berłem, a wraz z nimi wszystkie bogactwa, 

wszystkie wspaniałości ziemi, kobiety i konie, żołnierzy i świątynie. Wszędzie 

będziesz mógł wznieść Twój znak, kiedy zostaniesz Królem królów i Panem 

świata. Wtedy lud i kapłani będą Ci posłuszni i będą Cię słuchać. Wszystkie 

stany oddadzą Ci pokłon i będą Ci usługiwać, będziesz bowiem 
najpotężniejszym, jedynym Panem. 

Przez jedną chwilę mnie adoruj! Ugaś moje pragnienie bycia adorowanym! To 

ono mnie zgubiło. Pozostało jednak we mnie i pali mnie. Płomienie piekielne są 

orzeźwiającym powietrzem poranka w porównaniu z żarem, który pali mnie 

wewnątrz. To jest moje piekło: to pragnienie. Przez jedną chwilę, przez jeden 

moment, o Chrystusie, Ty, który jesteś taki dobry! Jedna chwila radości dla 

Wiecznie Udręczonego! Daj mi odczuć, co oznacza być Bogiem, a będę Ci 

oddany, posłuszny jak niewolnik przez całe życie, we wszystkich Twoich 

przedsięwzięciach. Przez jedną chwilę! Przez jeden mały moment, a już więcej 
nie będę Cię zadręczać!» 

Szatan rzuca się błagalnie na ziemię. Jezus, przeciwnie – powstał. Wychudzony 

po dniach postu wydaje się jeszcze wyższy. Twarz Jego jest przerażająca z 

powodu surowości i mocy. Jego oczy są jak dwa płonące szafiry. Głos brzmi jak 

grzmot, który odbija się w zagłębieniach skały i roznosi się po kamieniach i 

wysuszonej ziemi, gdy mówi:  

«Idź precz, szatanie! Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.‟» 

Szatan z rozdzierającym krzykiem potępieńca i niewyrażalnej nienawiści, 

wstaje w podskoku. Ma straszny wygląd z powodu wściekłości i cała jego postać 

dymi. Potem znika z nowym skowytem przekleństwa. 

Jezus siada. Zmęczony opiera głowę z tyłu o skałę. Wydaje się być u kresu sił. 

Poci się. Jednak nadchodzą anielskie postacie i skrzydłami odnawiają powietrze 

w zabijającym żarze [panującym] w grocie, oczyszczając je i odświeżając. Jezus 

otwiera oczy i uśmiecha się. Nie widzę, żeby jadł. Można by powiedzieć, że 
karmi się zapachem Raju i dzięki niemu nabiera sił.  

Słońce znika po zachodzie. Jezus bierze pustą sakwę i wychodzi w towarzystwie 

aniołów, unoszących się nad Nim i oświetlających Mu [drogę] delikatnym 

światłem. Noc zapada bardzo szybko. Jezus kieruje się ku wschodowi, a 

właściwie idzie w kierunku północno-wschodnim. Odzyskał normalny sposób 

zachowania się, Swój pewny krok. Jako pamiątka po długim poście pozostał Mu 

jedynie wygląd bardziej ascetyczny, z powodu wychudzonej i bladej twarzy oraz 

oczu zachwyconych radością, która nie pochodzi z tej ziemi. 
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6. «SZATAN ZAWSZE UKAZUJE SIĘ W ŻYCZLIWEJ POWIERZCHOWNOŚCI» 

(por. Mt 4,1-11; Mk 1,12n; Łk 4,1-13) Napisane tego samego dnia. A, 2057-2061  

Jezus mówi: 

«Wczoraj nie miałaś już siły, którą otrzymujesz z Mojej woli i byłaś istotą na 

wpół umarłą. Sprawiłem, że odpoczęły twoje członki i dałem ci jeden post: post 

Mojego słowa. Biedna Mario! To była dla ciebie Środa Popielcowa. We 

wszystkim odczuwałaś smak popiołu, byłaś bowiem bez twego Mistrza. Nie 

ujawniałem Mojej obecności, chociaż byłem tutaj.  

Dziś rano [odczuwasz] podobną agonię, wyszeptałem więc w twoim półśnie: 

“Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”. 

Sprawiłem, że wiele razy to powtórzyłaś i powtarzałem razem z tobą. Sądziłaś, 

że będę o tym mówił. Nie. Tamten temat tylko ci ukazałem. Wyjaśnię później. 
Dziś wieczorem naświetlę ci coś innego. 

Szatan, jak widziałaś, ukazuje się zawsze w życzliwej powierzchowności i 

[przybiera] zwykły wygląd. Jeśli dusze są uważne, a przede wszystkim jeśli 

[utrzymują] duchowy kontakt z Bogiem zdają sobie z tego sprawę. Zauważenie 

tego czyni je przezornymi i gotowymi do zwalczania zasadzek demona. Jeśli 

jednak dusze nie są uważne na to, co Boskie, jeśli są oddzielone [od Boga] z 

powodu ogarniających je cielesnych skłonności, czyniących je głuchymi, wtedy 

nie uciekają się do modlitwy. Tymczasem modlitwa jednoczy dusze z Bogiem i 

sprawia, że Jego siła wpływa do serca człowieka. Dusze, [które się do niej nie 

uciekają] z trudnością spostrzegają zasadzkę ukrytą pod niewinnym wyglądem i 

wpadają w nią. Wyjście z niej jest bardzo trudne. 

Szatan posługuje się najczęściej dwiema drogami, aby dotrzeć do dusz: 

powabem cielesnym i łakomstwem. Rozpoczyna zawsze od materialnej strony 

natury. Po zdobyciu jej i podporządkowaniu sobie, skierowuje atak na wyższą 
jej część:  

Najpierw [zdobywa] psychikę: myśli [wpaja] pychę i żądze. Następnie – ducha: 

odbiera mu nie tylko miłość, lecz także bojaźń Bożą. Miłość Boża już nie istnieje, 

odkąd człowiek zastąpił ją innymi ludzkimi miłostkami. Wtedy to człowiek 

oddaje się ciałem i duszą szatanowi dla osiągnięcia uciech, za którymi podąża, 

przywiązując się do nich coraz bardziej.  

Widziałaś, jak Ja się zachowałem: milczałem i modliłem się.  

Milczenie. Gdy szatan zabiera się do dzieła zwodzenia i gdy usiłuje nas oszukać, 

należy go znosić bez niemądrej niecierpliwości i bez przygnębiających lęków. 

Należy reagować stanowczo w jego obecności: modlić się w obliczu jego 

zwodzenia. 

Jest rzeczą zbędną dyskutowanie z szatanem. Zostałby zwycięzcą, bo jest silny 

w sztuce prowadzenia dyskusji. Jedynie Bóg może go zwyciężyć. [Trzeba więc] 

uciekać się do Boga, który mówi przez was, ukazać szatanowi Imię Boga i Jego 

Znak, nie napisany na papierze ani wyrzeźbiony w drewnie, lecz zapisany i 

wyryty w waszych sercach. Moje Imię i Mój Znak. Szatanowi należy odpowiadać 

posługując się Słowem Bożym wtedy, gdy daje wam do zrozumienia, że jest jak 
Bóg. On nie znosi Bożego Słowa.  

Po walce przychodzi zwycięstwo. Aniołowie usługują zwycięzcy i strzegą go 

przed nienawiścią szatana. Pocieszają człowieka niebiańską rosą. Wlewają ją 

pełnymi rękoma do serca wiernego syna wraz z łaską i błogosławieństwem, 
stanowiącym pieszczotę dla ducha.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-04.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#12
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#1
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Trzeba chcieć zwyciężyć szatana, mieć wiarę w Boga i w Jego pomoc. Trzeba 

wierzyć w moc modlitwy i w dobroć Pana. Wtedy szatan nie może zaszkodzić.  

Zostań w pokoju. Dziś wieczorem dam ci radość odpoczynku.» 

7. SPOTKANIE Z JANEM I JAKUBEM 

(por. J 1,35-39) Napisane 25 lutego 1944. A, 2063-2067 

Widzę Jezusa, który idzie wzdłuż zielonego pasa na brzegu Jordanu. Powrócił 

widocznie do miejsca, w którym widziałam Go [w momencie] Chrztu, blisko 

brodu. Miejsce to wydaje się bardzo znane i uczęszczane, bo pozwala dostać się 

na drugi brzeg – do Perei. Jednak miejsce, na którym był tłum ludzi, wydaje się 

teraz pustynią. Drogę przemierza jedynie kilku wędrowców, pieszo, konno lub 
na ośle.  

Wydaje się, że Jezus nie zwraca na nich żadnej uwagi. Idzie naprzód drogą. 

Kieruje się ku północy, jakby pochłonięty myślami. Kiedy dochodzi do wysokości 

brodu, mija grupę mężczyzn w różnym wieku. Prowadzą ożywioną dyskusję, 

potem się rozchodzą. Jedni idą na południe, inni – na północ. Pomiędzy tymi, 
którzy kierują się na północ widzę Jana i Jakuba.  

Jan pierwszy widzi Jezusa, pokazuje go bratu i towarzyszom. Rozmawiają przez 

chwilę. Następnie Jan idzie szybko za Jezusem, chcąc Go dogonić. Jakub idzie za 

nim wolniej. Inni nie zwracają na Niego uwagi. Idą powoli, dyskutując. Gdy Jan 
jest blisko Jezusa, zaledwie dwa lub trzy metry od Niego, woła:  

«Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata!» 

Jezus odwraca się i patrzy na niego. Znajdują się w odległości kilku kroków od 

siebie. Patrzą na siebie: Jezus spojrzeniem poważnym i przenikliwym, Jan – 

wzrokiem czystym i roześmianym na czarującej, młodzieńczej twarzy, która 

wydaje się jakby twarzą młodej dziewczyny. Dałabym mu mniej więcej 

dwadzieścia lat. Na jego różowych policzkach zauważa się jedynie jasny puch, 
który wydaje się złotym welonem.  

«Kogo szukasz?» – pyta Jezus. 

«Ciebie, Nauczycielu.» 

«Skąd wiesz, że jestem Nauczycielem?» 

«Chrzciciel mi to powiedział.» 

«Dlaczego zatem nazywasz Mnie Barankiem?» 

«Bo usłyszałem, że również on Cię tak nazwał pewnego dnia, kiedy tędy 

przechodziłeś, więcej niż miesiąc temu.» 

«Czego chcesz ode Mnie?» 

«Abyś dał nam słowa życia wiecznego i abyś nas pocieszył.» 

«Kim jesteś?» 

«Jestem Jan, syn Zebedeusza, a ten tu, to mój brat – Jakub. Jesteśmy z Galilei, 

rybacy i uczniowie Jana. On również wypowiadał słowa życia i słuchaliśmy go, 

bo chcieliśmy iść za Bogiem, a przez pokutę zasłużyć na Jego przebaczenie, 

przygotowując ścieżki serc na przyjście Mesjasza. Ty Nim jesteś. Jan to 

powiedział, ujrzawszy znak Gołębicy spoczywającej na Tobie. Powiedział nam: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#37
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„Oto Baranek Boży‟. Ja mówię: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata‟, 

obdarz nas pokojem, bo nie mamy już przewodnika, a nasze dusze są 
wstrząśnięte.» 

«Gdzie jest Jan?» 

«Herod go uwięził. [por. Mt 4,12; Mk 1,14; Łk 3,19] Jest w więzieniu w 

Macheroncie. Jego najwierniejsi [uczniowie] spośród nas próbowali go uwolnić, 

lecz to niemożliwe. Przybywamy stamtąd. Pozwól nam iść z Tobą, Nauczycielu. 
Pokaż nam, gdzie mieszkasz.» 

«Chodźcie! Czy jednak wiecie, czego szukacie? Kto idzie za Mną, musi wszystko 

opuścić: dom, rodziców, sposób myślenia, nawet życie. Uczynię z was Moich 

uczniów i Moich przyjaciół, jeśli tego chcecie. Nie posiadam jednak ani bogactw, 

ani zabezpieczeń. Jestem i będę coraz biedniejszy – do tego stopnia, że nie będę 

miał gdzie głowy położyć. Prześladować Mnie będą bardziej niż wilki podążające 

za zagubioną owieczką. Nauka Moja jest jeszcze surowsza niż Jana, zabrania 

bowiem żywienia jakiejkolwiek urazy. Dotyczy nie tyle tego, co zewnętrzne, ile 

spraw duchowych. Będziecie musieli się ponownie narodzić, jeśli chcecie 
należeć do Mnie. Czy chcecie tego?» 

«Tak, Nauczycielu. Ty jeden masz słowa, dające nam światło. One zstępują i 

wnoszą jasność słońca tam, gdzie były ciemności spustoszenia z powodu braku 
przewodnika.» 

«Chodźcie więc. Pójdziemy. Pouczę was w drodze.» 

8. «KOCHAŁEM JANA ZE WZGLĘDU NA JEGO CZYSTOŚĆ»  

Napisane tego samego dnia. A, 2067-2074 

Mówi Jezus: [por. Mt 5,8] 

[por. J 1,35-37.40]  «Grupa, która Mnie spotkała, była liczna, lecz tylko jeden 

Mnie rozpoznał: ten, który miał duszę, myśl i ciało wolne od wszelkiej 
rozwiązłości. 

Kładę tu nacisk na wartość czystości. Czystość jest zawsze źródłem jasności 

myślenia. Dziewictwo wysubtelnia oraz podtrzymuje wrażliwość inteligencji i 

uczuć w stopniu doskonałym. Doświadcza tego jedynie ten, kto zachował 

dziewictwo.  

Dziewicą jest się na różne sposoby. Z pewnością szczególnie kobiety [są 

dziewicami] wtedy, gdy nikt nie wybrał ich na małżonki. Powinno tak być 

również w odniesieniu do mężczyzn. Ale nie [zawsze] tak jest. To jest złem, bo 

z młodzieży przedwcześnie zbrukanej żądzą może wyrosnąć jedynie głowa 
rodziny chora w uczuciach, a często także w swoim ciele. 

Bywa dziewictwo z wyboru, dziewictwo dusz poświęconych Panu w porywie 

wierności. Piękne dziewictwo! Ofiara miła Bogu! Jednak nie wszyscy potrafią 

zachować tę biel lilii o prostej łodydze skierowanej ku niebu, nie zważającej na 
błoto ziemi, otwartej jedynie na pocałunki słońca Boga i Jego rosę. 

Wielu jest takich, którzy zachowują jedynie wierność materialną, lecz są 

niewierni w myślach: żałują i są spragnieni tego, co ofiarowali. Ci są jedynie w 

połowie dziewicami. Jeśli nawet ciało pozostaje [u nich] nietknięte, to z sercem 

tak nie jest. Serce burzy się, wrze. Wydziela zmysłowe wyziewy tym bardziej 

wyrafinowane i godne potępienia, że są one wytworem myśli, która pieści, syci i 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-04.htm#12
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http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#37
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sprawia, że wyobrażenia roją się od zaspokojeń niedozwolonych dla wolnych, a 

jeszcze bardziej zakazanych dla tych, którzy złożyli ślub.  

W tym tkwi obłuda ślubu: istnieje zewnętrzny przejaw [ofiary], lecz brak jej 

urzeczywistnienia. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś przyjdzie do Mnie z lilią 

obłamaną z powodu złoczyńcy, a inny przychodzi z lilią nienaruszoną, lecz 

zbrudzoną zalewem zmysłowości pieszczonej i podtrzymywanej dla wypełnienia 

nią godzin samotności, pierwszego nazwę “dziewicą”, ale drugiemu nie 

przyznam tej godności. Pierwszemu dam podwójną koronę: dziewictwa oraz 

męczeństwa z powodu jego zranionego ciała i serca pokrytego ranami 
wywołanymi okaleczeniem, jakiego on nie chciał. 

Wartość czystości jest tak wielka, że – jak widziałaś – szatan próbował najpierw 

doprowadzić Mnie do nieczystości. On wie, że grzech zmysłowości niszczy duszę 

i czyni z niej łatwy żer dla innych grzechów. Wysiłki szatana, by Mnie pokonać, 

skupiły się na tej podstawowej sprawie.  

Chleb i głód są materialnymi formami symbolizującymi apetyt, pragnienia. 

Szatan wykorzystuje je dla osiągnięcia swego celu. Mnie ofiarowywał [jeszcze] 

inny pokarm, chcąc doprowadzić do tego, żebym upadł jak pijany do jego stóp! 

Potem miałoby nadejść łakomstwo, pieniądze, władza, bałwochwalstwo, 

bluźnierstwo, wyparcie się Bożego prawa. Jednak pierwszym krokiem, by Mną 

zawładnąć była [kobieta]. Takiego samego sposobu użył dla zranienia Adama. 

Świat wyśmiewa się z żyjących w czystości. Ci, którzy są brudni z powodu 

nieczystości, zamierzają się na tych, którzy są czyści. Jan Chrzciciel stał się 

ofiarą dwóch pożądliwych, zepsutych istot [por. Mt 14,1-12; Mk 6,17-29; Łk 9,7-

9]. Jeśli świat zachowuje jeszcze odrobinę światła, to zawdzięcza je tym, którzy 

pozostają czyści na świecie. Oni są sługami Boga, potrafią Go zrozumieć oraz 

powtórzyć słowa Boże. Powiedziałem: “Błogosławieni czystego serca, albowiem 

oni Boga oglądać będą”, nawet na ziemi. Ci, u których opary zmysłowe nie mącą 
myśli, “oglądają” Boga i słyszą Go, idą za Nim i pokazują Go innym.  

Jan, syn Zebedeusza, jest istotą czystą. On jest „Czysty‟ pośród Moich uczniów. 

Dusza jego jest kwiatem w anielskim ciele. On przyzywa Mnie słowami swego 

pierwszego nauczyciela i prosi Mnie o udzielenie mu pokoju. On jednak [już] 

posiada pokój w sobie, dzięki czystości życia. Kocham go ze względu na 

czystość, jaka w nim rozbłyska. To tej czystości powierzam Moje pouczenia, 
Moje tajemnice: stworzeniu, które było Mi najdroższe.  

On był Moim pierwszym uczniem: kochał Mnie od pierwszej chwili, w której 

Mnie ujrzał. Dusza jego stopiła się z Moją w dniu, w którym ujrzał Mnie 

przechodzącego wzdłuż Jordanu, gdy dostrzegł, jak Chrzciciel Mnie pokazuje. 

Nawet gdyby nie był Mnie spotkał zaraz po Moim powrocie z pustyni, szukałby 

Mnie, aż by Mnie znalazł. Zaiste, ten, kto jest czysty, jest także pokorny i 

spragniony pouczeń [płynących z] wiedzy Bożej i idzie – tak samo jak woda 

podążająca w kierunku morza – ku tym, którzy uczą niebiańskiej doktryny.» 

 
Inne słowa Jezusa [komentujące kuszenie]: 

«Nie chciałem, abyś sama mówiła o zmysłowym kuszeniu twego Jezusa. Choć 

twój wewnętrzny głos dał ci poznać taktykę szatana, przyciągającego w 

kierunku zmysłów, wolę powiedzieć o tym Ja sam. Już więcej o tym nie myśl. 

Trzeba było o tym powiedzieć. Teraz przejdźmy do innych rzeczy. Pozostaw 

szatański kwiat na jego piaskach. Podążaj za Jezusem jak Jan. Będziesz stąpać 

po cierniach, a w miejsce róż znajdziesz krople krwi Tego, który wylał je dla 

ciebie, aby również w tobie pokonać ciało. 
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Z góry odpowiadam na jedną uwagę. Jan w swej Ewangelii, mówiąc o spotkaniu 

ze Mną, powiedział: “nazajutrz”. [J 1,35]   Może się wydawać, że Chrzciciel 

wskazał na Mnie w dniu następującym po [Moim] Chrzcie oraz że Jan i Jakub 

natychmiast poszli za Mną. Przeczy to temu, co mówią inni Ewangeliści na temat 

40 dni spędzonych [przeze Mnie] na pustyni. Czytajcie to w sposób następujący: 

“Nazajutrz (po uwięzieniu Jana Chrzciciela) dwaj uczniowie Jana, którym on 

pokazał Mnie, mówiąc: „Oto Baranek Boży‟, zobaczywszy Mnie ponownie, 
zawołali Mnie i poszli za Mną”. A było to po Moim powrocie z pustyni.  

Wtedy razem powróciliśmy nad brzeg Jeziora Galilejskiego, gdzie znalazłem 

schronienie, by rozpocząć Moją Ewangelizację. Oni obydwaj, [Jan i Jakub,] 

powiedzieli o Mnie innym rybakom. Całą tę drogę przemierzyli ze Mną i pozostali 

cały dzień w gościnnym domu przyjaciela Mojej rodziny, krewnego. Jednak 

inicjatywa tych rozmów wyszła od Jana. Pragnienie pokuty uczyniło z jego 

duszy – choć była ona już tak jaśniejąca dzięki swej czystości – arcydzieło 

przejrzystości. Prawda przeglądała się w niej z całą wyrazistością. Posiadał on 

dzięki temu świętą zuchwałość czystych i wspaniałomyślnych, którzy nie lękają 

się iść naprzód, gdy widzą, że chodzi o Boga, o prawdę, o nauczanie i drogi 

Boże. Jak bardzo go kocham za ten osobisty charakter uformowany z prostoty i 
heroizmu!» 

9. JAN I JAKUB MÓWIĄ PIOTROWI O MESJASZU 
Napisane 12 października 1944. A, 3771-3779 

Jutrzenka doskonałego spokoju [pojawia się] nad Morzem Galilejskim. Na 

niebie i w wodzie widać różowe blaski, nieco różniące się od tych, których 

słodycz oświetla mury ogródków małej wioski [leżącej] nad jeziorem. Ponad 

[ogrodzenia] wznoszą się i odrywają od niego, pochylając się nad uliczkami, 
potargane i zwiewne fryzury drzew owocowych. 

Miasteczko dopiero się budzi. Jakaś kobieta idzie do źródła lub do zbiornika 

wody. Rybacy, obciążeni koszami ryb, dyskutują głośno z kupcami przybyłymi z 

daleka. Inni niosą kosze do domów. Powiedziałam „miasteczko‟, ale nie jest ono 

takie małe. Jest raczej skromne, przynajmniej z tej strony, którą widzę, ale 
rozległe, rozciągające się w dużej części wzdłuż jeziora.  

Jan wychodzi z uliczki i spiesznie [podąża] w kierunku jeziora. Jakub idzie za 

nim krokiem o wiele spokojniejszym. Jan patrzy na barki już przycumowane, 

lecz nie znajduje tej, której szuka. Dostrzega ją w odległości kilkuset metrów od 

brzegu, zajętą manewrami [przygotowującymi do] cumowania. Woła bardzo 

głośno i długo, z rękoma zwiniętymi w trąbkę, jakby było to jego zwyczajowe 
wołanie: «O, hej!»  

Następnie, widząc, że go usłyszano, wykonuje wielkie gesty ramionami. 

Oznaczają one: “Chodźcie, chodźcie!” 

Mężczyźni z barki, wyobrażając sobie nie wiadomo co, śpieszą się wiosłując z 

całych sił i barka zbliża się szybciej niż przy użyciu żagla. Ściągają go, być może 

po to, by płynąć szybciej. Kiedy są w odległości dziesięciu metrów od brzegu, 

Jan już nie czeka. Zdejmuje płaszcz i długą suknię, rzuca je na piaszczysty 

brzeg. Zrzuca sandały, podnosi resztę ubrania przytrzymując je jedną ręką 
poniżej bioder i wchodzi do wody na spotkanie dopływających. 

«Dlaczego obaj nie przyszliście?» – pyta Andrzej. 

Piotr nadąsany nie odzywa się.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#35
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«A ty, dlaczego nie poszedłeś ze mną i z Jakubem?» – pyta Jan Andrzeja. 

«Poszedłem łowić. Nie mam czasu do tracenia. Zniknąłeś z tym człowiekiem...» 

«Dawałem ci znak, abyś poszedł. To On. Gdybyś słyszał te słowa!... 

Pozostaliśmy z nim cały dzień i aż do późna w nocy. Teraz przyszliśmy wam 
powiedzieć: „Chodźcie!‟» 

«To On? Jesteś tego pewien? Ledwie Go widzieliśmy, kiedy Chrzciciel Go 

pokazał.» 

«To On. Nie zaprzeczył temu» [– odpowiada Jan.] 

«Każdy może to powiedzieć, aby sobie podporządkować łatwowiernych ludzi. To 

nie pierwszy raz...» – zrzędzi niezadowolony Piotr.  

«O, Szymonie! Nie mów tak! To Mesjasz! On wszystko wie! Słyszy cię!» – Jan 
jest strapiony i zakłopotany słowami Szymona Piotra.  

«Patrzcie! Mesjasz! I to akurat tobie się ukazał, Jakubowi i Andrzejowi! Trzem 

biednym nieukom! Mesjasz przyjdzie inaczej! Słyszy mnie! No, chodź, biedny 

chłopcze! Pierwsze promienie wiosennego słońca zaszkodziły twej głowie. 
Chodź, do roboty. To lepsze. Porzuć wszystkie te brednie.» 

«To Mesjasz, mówię ci. Jan mówił święte rzeczy, lecz On mówi o Bogu. Kto nie 

jest Chrystusem, nie może mówić podobnych rzeczy» [– mówi Jan.] 

«Szymonie, nie jestem dzieckiem – mówi Jakub spokojnie, bez uniesienia. – 

Mam swoje lata, jestem spokojny i rozsądny. Wiesz o tym. Mało mówiłem, lecz 

wiele słuchałem w czasie tych godzin, gdy pozostaliśmy z Barankiem Bożym. I 

mówię ci prawdę: On może być tylko Mesjaszem. Dlaczego [mielibyśmy] w to 

nie wierzyć? Ty możesz [nie wierzyć], bo Go nie słyszałeś, lecz ja wierzę. 

Jesteśmy ubodzy i nieuczeni? On mówi, że przyszedł głosić Dobrą Nowinę o 

Królestwie Bożym, o Królestwie pokoju właśnie ubogim, pokornym, małym, 

przed wielkimi. Powiedział: “Wielcy już mają swe radości. Nie warto ich 

zazdrościć. [Są niczym] w porównaniu z tymi, które Ja przynoszę. Wielcy mogą 

dojść do zrozumienia dzięki wykształceniu. Ja przychodzę do „małych‟ w Izraelu 

i na świecie, do tych, którzy płaczą i ufają, do szukających Światła i łaknących 

prawdziwej manny. Od uczonych nie otrzymują ani światła, ani pokarmu, 

jedynie jarzmo, ciemność, kajdany i pogardę. Powołuję „małych‟. Przyszedłem 

przemienić świat: poniżę to, co teraz jest wyniosłe, a podniosę to, co jest 

wzgardzone. Niech ten, kto pragnie prawdy i pokoju, kto pragnie życia 

wiecznego, przyjdzie do Mnie. Niech przyjdzie ten, kto kocha Światłość. Ja 
jestem Światłością świata.” Tak mówił. Prawda, Janie?» – [pyta Jakub.] 

«Tak. Powiedział też: “Świat nie będzie Mnie kochał: wielki świat, bo jest 

zepsuty przez występki i bałwochwalcze związki. Świat nie będzie Mnie chciał, 

synowie bowiem Ciemności nie kochają Światła. Jednak ziemia nie składa się 

jedynie z wielkich tego świata. Są na niej tacy, którzy – choć zmieszani ze 

światem – nie są z tego świata. Żyją na niej i tacy, którzy są ze świata, bo stali 

się uwięzieni jak ryby w sieci.” Dokładnie tak mówił, bo mówił nad brzegiem 

jeziora i pokazywał sieci przyciągane na brzeg przez rybaków. Powiedział też: 

“Żadna z tych ryb nie chciała wpaść w sieć. Ludzie również nie chcieli 

dobrowolnie stać się zdobyczą Mamony. Nawet ci najgorsi, którzy z powodu 

oślepiającej ich pychy nie wierzą, że nie mają prawa czynić tego, co czynią. Ich 
głównym grzechem jest pycha. Z niej rodzą się wszystkie inne [grzechy].  

Ci, którzy nie są całkiem źli, jeszcze mniej chcieliby należeć do Mamony. 

Wpadają jednak [w jej ręce] z powodu lekkomyślności, z powodu ciężaru, który 
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ich ciągnie w dół. Jest nim wina Adama. Przyszedłem zmazać tę winę i – w 

oczekiwaniu godziny Odkupienia – dać temu, kto we Mnie wierzy, siłę zdolną 

wyzwolić go z sideł, które go zatrzymują, i przywrócić mu wolność podążania za 
Mną – Światłością świata.”» 

«Skoro dokładnie tak mówił, trzeba iść do Niego natychmiast» [– stwierdza 

Piotr.] 

Piotr ze swymi szczerymi impulsami, które tak mi się podobają, podjął nagłą 

decyzję. Już ją realizuje, śpiesząc się z zakończeniem cumowania. Barka 

dopłynęła w międzyczasie do brzegu i chłopcy kończą osadzanie jej na 

mieliźnie. Wyjmują sieci, liny i żagle.  

«A ty, niemądry Andrzeju, dlaczegoś nie poszedł z nimi?» 

«Ależ... Szymonie! Zarzucałeś mi, że ich nie przekonałem, aby [pozostali] ze 

mną... Całą noc zrzędziłeś, a teraz wyrzucasz mi, że nie poszedłem z nimi?!...»  

«Masz rację... Ale ja Go nie widziałem... jednak ty, tak... Powinieneś był 

widzieć, że nie jest jak my... Będzie miał [w sobie] coś najpiękniejszego!...» [– 
tłumaczy się Piotr] 

«O, tak! – mówi Jan – On ma [piękną] twarz! I oczy! Prawda, Jakubie, jakie 

spojrzenie? A głos!... Ach, jaki głos! Kiedy mówi, wydaje się, że to sen w Raju.» 

«Szybko, szybko, chodźmy Go odnaleźć. Wy (mówi Piotr do manewrujących) 

zanieście wszystko do Zebedeusza i powiedzcie, żeby się tym zajął. Wrócimy 
wieczorem na połów.» 

Wszyscy się ubierają i odchodzą. Jednak Piotr po kilku metrach zatrzymuje się, 

chwyta Jana za ramię i mówi: «Powiedziałeś, że On wszystko wie i że ma 
świadomość wszystkiego...» 

«Tak. Wyobraź sobie, że kiedy zobaczyliśmy księżyc wysoko na horyzoncie, 

powiedzieliśmy: “Ciekawe, co porabia Szymon?” A On powiedział: “Właśnie 

zarzuca sieci i niecierpliwi się, że musi to robić sam, bo nie wypłynęliście drugą, 

bliźniaczą łodzią wieczorem, kiedy połów jest tak dobry... Nie wie, że już 

wkrótce będzie łowił, używając całkiem innych sieci i łapiąc całkiem inną 
zdobycz.”» 

«Miłosierdzia Bożego! Dokładnie tak było. Zatem On będzie również wiedział... 

również o tym, że potraktowałem Go prawie jak kłamcę... Nie mogę iść do 

Niego.» 

«Och! On jest tak dobry. Z pewnością wiedział, że tak myślałeś. Wiedział o tym. 

Istotnie, kiedy odchodziliśmy od Niego mówiąc, że chcemy cię odnaleźć, 

powiedział: “Jednak nie dajcie się zwyciężyć pierwszym słowom pogardy. Kto 

chce kroczyć ze Mną, musi umieć stawiać czoła kpinom świata i obrazie ze 

strony krewnych. Jestem bowiem ponad [więzami] rodzinnymi i społecznymi. 

Zatryumfuję, a ten kto jest ze Mną, również odniesie zwycięstwo na wieczność.”  

Powiedział także: “Umiejcie mówić bez lęku. [Piotr] słuchając was, przyjdzie, bo 

jest człowiekiem dobrej woli.”» 

«Tak powiedział? Idę więc. Mów, mów jeszcze o Nim w drodze. Gdzie On jest?» 

«W ubogim domu. To muszą być Jego przyjaciele.» 

«Jest więc biedny?» [– pyta Piotr] 
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«Rzemieślnik z Nazaretu. Tak nam powiedział.» 

«Z czego teraz żyje, skoro już nie pracuje?» 

«Nie pytaliśmy Go o to. Być może pomagają Mu krewni.» 

«Trzeba było raczej wziąć ryb, chleba i owoców... cokolwiek. Idziemy 

rozmawiać z rabbim – bo On jest całkiem jak rabbi, a nawet więcej – a 
przychodzimy z pustymi rękoma!... Nie na to czekają nasi rabini.» 

«On nie jest jak oni. Mieliśmy razem z Jakubem tylko dwadzieścia denarów. 

Daliśmy Mu je, jak to jest w zwyczaju u rabbich. Jednak On ich nie chciał. Kiedy 

nalegaliśmy, powiedział: “Bóg zapłaci wam za to błogosławieństwem ubogich. 

Chodźcie ze Mną.” Zaraz też rozdał pieniądze ubogim, wiedział bowiem, gdzie 

mieszkają. Zapytaliśmy: “A dla siebie, Nauczycielu, nic nie zostawiasz?” 

Odrzekł: “...Radość czynienia woli Bożej i bycia użytecznym dla Jego chwały.” 

Dodaliśmy: “Wzywasz nas, Nauczycielu, ale jesteśmy całkiem biedni. Co 

możemy przynieść?” On odpowiedział nam z uśmiechem, który pozwolił nam 

naprawdę zakosztować Raju: “Proszę was o wielki skarb.” My na to: “A jeśli nic 

nie posiadamy?” On: “Skarb mający siedem imion i taki, który nawet najuboższy 

może posiadać, a którego może nie mieć najbogatszy król. Wy macie ten skarb, 

a Ja go pragnę. Posłuchajcie jego nazw: miłość, wiara, dobra wola, prawość 

intencji, wstrzemięźliwość, szczerość, duch ofiary. Tego chcę od każdego, kto 

idzie za Mną. Tylko tego i wy to macie. Ten skarb śpi jak ziarno zimą w glebie, 

lecz słońce Mojej wiosny sprawi, że zrodzi się z niego siedem kłosów.” Tak 

mówił.» 

«Ach! To mnie upewnia, że to prawdziwy Rabbi, obiecany Mesjasz. Nie jest 

twardy dla ubogich, nie żąda pieniędzy... To wystarczy, aby stwierdzić, że jest 

Zbawieniem Bożym. Chodźmy z całkowitą pewnością.» 

10. PIERWSZE SPOTKANIE PIOTRA Z MESJASZEM 
(por. J 1,42) Napisane 13 października 1944. A, 3779-3794 

Z duszą przygnębioną zbyt wieloma rzeczami modlę się, by otrzymać odrobinę 

światła. Trafiam na 12 rozdział Listu do Hebrajczyków i dzięki niemu 

rzeczywiście odzyskuję siły duchowe. Dodaje mi on energii, by „słuchać‟. Pod 

naciskiem tak wielu rzeczy doszłam do stwierdzenia: „Nie chcę nic robić. 

Normalne życie, zwykłe życie za wszelką cenę.‟ Jednak widzę, że Ten, który 

mówi – a wiem, Kim On jest – patrzy na mnie oczyma pełnymi uczucia, co mnie 
pociąga. Nie potrafię już powiedzieć: „Nie chcę‟. 

Bóg naprawdę jest ogniem, pochłaniającym nawet skłonności naszej ludzkiej 

natury, gdy ona zdaje się na Niego, na Tego, który do mnie mówi: “Ja cię nie 

pozostawię ani nie opuszczę.” Chcę znowu powtórzyć z pełną ufnością: “Jesteś 

moją ucieczką, nie lękam się człowieka. Nie zawiedź, o Boże, mojej nadziei”. O 

14.00 widzę [następującą scenę]:  

 

Jezus podąża małą dróżką, ścieżką pomiędzy dwoma polami. Jest sam. Jan 

podchodzi do Niego dróżką poprzez pola i dochodzi do Niego, przechodząc przez 
otwór w żywopłocie. 

Jan we wczorajszej wizji, jak i w tej dzisiejszej, jest całkiem młody: różowa i 

pozbawiona zarostu twarz ledwie wyrosłego mężczyzny i jasna tam, gdzie 

powinien być zarost. Nie ma śladu wąsów ani brody, jedynie różowa karnacja 

gładkich policzków i czerwone wargi, radosne światło jego pięknego uśmiechu i 

czystego spojrzenia, nie ze względu na ciemnoturkusowy kolor oczu, lecz przez 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#42
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jasność jego dziewiczej duszy, która przez nie się ujawnia. Włosy ciemnego 

blondyna, długie i jedwabiste, falują, kiedy szybko idzie, prawie biegnie. 
Przechodząc przez żywopłot woła: «Nauczycielu!» 

Jezus zatrzymuje się i odwraca z uśmiechem. 

«Nauczycielu, tak bardzo pragnąłem Cię [spotkać]! Powiedziano mi w domu, w 

którym się zatrzymałeś, że poszedłeś do wsi... lecz nic więcej. Obawiałem się, 

że Cię nie zobaczę.» 

Jan mówi, pochylony nieco z szacunku. Jednak jest pełen czułej ufności w 

postawie i spojrzeniu, które kieruje ku Jezusowi. Głowę ma lekko pochyloną na 
ramię. 

«Widziałem, że Mnie szukasz, więc przyszedłem do ciebie.» 

«Widziałeś mnie? Gdzie byłeś, Nauczycielu?» 

«Byłem tam! – Jezus wskazuje mu grupę oddalonych drzew. Z powodu koloru 

liści określiłabym je jako drzewa oliwne. – Byłem tam. Modliłem się i 

rozmyślałem nad tym, co powiem dziś wieczorem w synagodze. Zaraz 

przerwałem, kiedy cię ujrzałem.» 

«Jak mogłeś mnie zobaczyć, skoro z ledwością widzę to miejsce, tak ukryte za 
wzniesieniem?» 

«A jednak! Widzisz, wyszedłem ci na spotkanie, bo cię ujrzałem. Czego oko nie 

może, tego dokona miłość.» 

«Tak, miłość to potrafi. Kochasz mnie więc, Nauczycielu?» 

«A ty kochasz Mnie, Janie, synu Zebedeusza?» 

«Tak, bardzo, Nauczycielu. Wydaje mi się, że zawsze Cię kochałem. Jeszcze 

zanim Cię poznałem, już przedtem moja dusza szukała Ciebie, a kiedy Cię 

ujrzałem, powiedziała mi: „Oto Ten, którego szukasz‟. W czasie spotkania z 
Tobą, moja dusza Cię rozpoznała.» 

«Jest tak, Janie, jak powiedziałeś. Ja także wyszedłem ci na spotkanie, bo Moja 

dusza odczuła cię. Jak długo będziesz Mnie kochał?» 

«Zawsze, Nauczycielu. Nie chcę nikogo innego kochać prócz Ciebie.» 

«Masz ojca, matkę, braci i siostry, masz [przed sobą] życie, a wraz z życiem 

niewiastę i miłość. Co zrobisz, aby to wszystko dla Mnie opuścić?» 

«Nauczycielu... nie wiem... Wydaje mi się – jeśli nie jest pychą mówienie tego – 

że Twoja szczególna miłość zajmie we mnie miejsce ojca, matki, braci i sióstr, a 

także niewiasty. Wszystko... Tak, wszystko zostanie zaspokojone, jeśli Ty mnie 
będziesz kochał.» 

«A jeśli Moja miłość przyniesie ci cierpienia i prześladowania?»  

«Nie szkodzi, Nauczycielu, jeśli Ty mnie będziesz kochał.» 

«A w dniu, w którym będę miał umrzeć...» 

«Nie! Jesteś młody, Nauczycielu... dlaczego umrzeć?» 
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«Dlatego że Mesjasz przyszedł głosić Prawo w jego prawdzie i dokonać 

Odkupienia. Świat zaś brzydzi się Prawem i nie chce Odkupienia. Dlatego 
właśnie świat prześladuje wysłańców Boga.» 

«Och! Oby tak nie było! Nie zapowiadaj Swej śmierci temu, który Cię kocha!... 

Jednak jeśli będziesz musiał umrzeć, nadal będę Cię kochał. Pozwól mi Cię 
kochać.» 

Jan patrzy błagalnie. Bardziej pochylony niż przedtem, idzie u boku Jezusa i 

wydaje się żebrać Jego miłości. Jezus zatrzymuje się. Patrzy na niego. Przenika 

go głębokim spojrzeniem. Następnie kładzie rękę na jego pochylonej głowie i 

mówi: «Chcę, abyś Mnie kochał.» 

«O, Nauczycielu!» – Jan jest szczęśliwy. Choć jedna łza błyszczy w jego źrenicy, 

śmieje się mocno zarysowanymi młodzieńczymi ustami. Bierze Boską dłoń i 

całuje ją, a potem tuli do serca. Idą dalej. 

[por. J ] «Powiedziałeś, że Mnie szukałeś...» 

«Tak, aby Ci powiedzieć, że moi przyjaciele chcą Cię poznać... i ponieważ tak 

bardzo chciałem być z Tobą! Przed kilkoma godzinami Cię opuściłem... ale już 

nie mogłem pozostawać bez Ciebie!» 

«Byłeś więc dobrym głosicielem Słowa?» 

«Jakub też, Nauczycielu. Mówił o Tobie tak... że ich przekonał.» 

«[Mówił] tak, że ten, który się jeszcze sprzeciwiał, został przekonany. Nie był 

winny. Ostrożność była przyczyną jego powściągliwości. Chodźmy przekonać go 
całkowicie.» 

«On się trochę bał...» [– wyjaśnia Jan] 

«Nie! Nie trzeba się Mnie bać! Nie przyszedłem [tylko] do dobrych, lecz w 

sposób szczególny do tych, którzy są w błędzie. Chcę ich zbawić, a nie potępić. 

Dla ludzi prawych będę miłosierny.» 

«A dla grzeszników?» 

«Też. Przez niegodziwców rozumiem tych, którzy są nimi duchowo. Obłudnie 

sprawiają wrażenie dobrych, a tymczasem są źli. Niegodziwymi są ludzie 

szukający jedynie własnej korzyści, nawet kosztem bliźniego. Wobec nich będę 

surowy.» 

«O! Więc Szymon może być spokojny, bo jest szczery jak nikt inny!» 

«Dlatego Mi się podoba i chcę, aby wszyscy tacy byli.» 

«Szymon ma Ci tak wiele do powiedzenia!» 

«Posłucham go po przemówieniu w synagodze. Powiadomiłem o tym biednych i 

chorych, ponadto i bogatych, dobrze się mających. Wszyscy potrzebują Dobrej 

Nowiny.» 

Zbliżają się do miasta. Dzieci bawią się na drodze. Jedno z nich, biegnąc, 

upadłoby pod nogi Jezusa, gdyby On nie był dość uważny, aby je przytrzymać. 

Dziecko i tak płacze, jakby mu się coś stało. Jezus mówi, trzymając je za rękę: 

«Płaczący Izraelita? Cóż więc miało robić tak wiele tysięcy dzieci, które dorosły 

idąc przez pustynię za Mojżeszem? A jednak Najwyższy – bardziej dla nich niż 

dla innych – zesłał tak słodką mannę. On kocha niewinnych i czuwa nad tymi 
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małymi ziemskimi aniołkami, nad tymi ptaszkami bez skrzydeł, jak czyni to dla 

wróbelków fruwających w zagajnikach i nad dachami. Lubisz miód? Tak? To 

dobrze! Jeśli będziesz dobry, będziesz jadał miód słodszy niż ten, który robią 
pszczoły.» 

«Gdzie? Kiedy?» 

«Kiedy po życiu wiernym Bogu, pójdziesz do Niego.» 

«Wiem, że jeśli nie przyjdzie Mesjasz, nie pójdę do Niego. Mama powiedziała 

mi, że teraz my, Izraelici, jesteśmy jak wielu Mojżeszów: umrzemy pragnąc 

Ziemi Obiecanej. Mama mówi, że będziemy musieli czekać, zanim tam 
wejdziemy i że jedynie Mesjasz pozwoli nam do niej wejść.» 

«Jaki dzielny mały Izraelita! Dobrze, więc powiem ci: kiedy umrzesz, zaraz 

wejdziesz do Raju, bo wtedy bramy Niebios będą już otwarte przez Mesjasza. 
Trzeba więc, abyś był dobry.» 

«Mamo! Mamo!» – Dziecko wyrywa się z ramion Jezusa i biegnie na spotkanie 

młodej mamy, powracającej z miedzianą konwią. 

«Mamo, nowy Rabbi powiedział mi, że po śmierci zaraz pójdę do Nieba i że będę 

jadł bardzo dużo miodu... Ale pod warunkiem, że będę dobry. Będę dobry!» 

«Oby Bóg tego chciał! Wybacz, Nauczycielu, jeśli Cię zanudzał. On jest bardzo 

ruchliwy!» 

«Niewinność Mnie nie męczy, niewiasto. Niech Bóg cię obdarzy 

błogosławieństwem. Jako matka wychowujesz dzieci w znajomości Jego 
Prawa.» 

Kobieta rumieni się na tę pochwałę i odpowiada: 

«Niech i Ciebie Bóg pobłogosławi!» 

Znika wraz ze swoim synkiem. 

«Lubisz dzieci, Nauczycielu?» [– pyta Jan.] 

«Tak, ponieważ są czyste, szczere, kochające.» 

«Czy masz dzieci, Nauczycielu?» 

«Nie, mam tylko Matkę, a w Niej jest czystość, szczerość, miłość najświętszych 

dzieci i równocześnie mądrość, sprawiedliwość oraz moc dorosłych. Wszystko 

posiadam w Mojej Matce, Janie.» 

«I opuściłeś Ją?» 

«Bóg jest ponad wszystkim, nawet nad najświętszą z matek.» 

«Czy Ją poznam?» [– pyta Jan] 

«Poznasz Ją» [– odpowiada Jezus.] 

«A czy Ona mnie pokocha?» 

«Pokocha cię, bo kocha tych, którzy kochają Jej Jezusa.» 

«Nie masz więc braci?» 
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«Mam kuzynów ze strony małżonka Mojej Matki. Jednak każdy człowiek jest dla 

Mnie jak brat i to dla wszystkich [ludzi] przyszedłem. Oto jesteśmy przed 
synagogą. Wchodzę, a ty dołączysz do Mnie z twymi przyjaciółmi.» 

Jan odchodzi. Jezus wchodzi do czworokątnego pomieszczenia, wyposażonego 

zwyczajowo w lampy ustawione w trójkąt oraz w pulpity z rulonami 

pergaminów. Jest już tłum, który oczekuje i modli się. Jezus także się modli. 

Tłum [stojących] z tyłu rozmawia o Nim. Jezus kłania się, witając 

przewodniczącego synagogi. Następnie bierze podany mu przypadkowy rulon. 
Rozpoczyna czytanie, mówiąc: 

«Oto, co Duch chce, abym wam przeczytał. W 7 rozdziale Księgi Jeremiasza 

napisano: “To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i 

wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom 

kłamliwym, głoszącym: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska! 

Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się 

kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie 

uciskać cudzoziemca, sieroty ani wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie 

rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą 

zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać ze Mną na tym miejscu w ziemi, którą 
dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze.” 

Posłuchajcie, o wy, Izraelici! Oto przychodzę wyjaśnić wam słowa światłości, 

których wasze zaślepione dusze nie potrafią już ujrzeć ani zrozumieć. 

Posłuchajcie! Wiele łez spada na ziemię Ludu Bożego. Płaczą starcy pamiętający 

dawną chwałę. Płaczą dorośli, przygnieceni jarzmem. Płaczą dzieci, nie mając 

nadziei na ujrzenie przyszłej chwały. Jednak chwała ziemska niczym jest wobec 

tej chwały, której żaden ciemięzca, ani nawet Mamona lub [czyjaś] zła wola nie 
mogą wyrwać.  

Dlaczego płaczecie? Czyż Najwyższy, który zawsze był dobry dla Swego Ludu, 

odwrócił spojrzenie w inną stronę i odmawia mu ukazania Swego Oblicza? Czyż 

nie jest On Bogiem, który rozwarł morze i sprawił, że Izrael przezeń przeszedł? 

[Czyż nie jest On Bogiem,] który poprowadził go poprzez piaski pustyni i 

nakarmił; Bogiem, który bronił go przed jego nieprzyjaciółmi? Czyż On, by 

zapobiec zagubieniu drogi do Nieba, nie dał ich duszom Prawa, jak dał [oczom] 

ich ciała słup dymu? Czyż [Najwyższy] nie jest tym Bogiem, który osłodził 

gorzkie wody i sprawił, że spadła manna, gdy byli wyczerpani? Czyż nie jest 

Bogiem, który chciał dać wam mieszkanie na tej ziemi i zawrzeć z wami 

przymierze? Czyż nie jest waszym Ojcem, a wy [czy nie jesteście] Jego dziećmi? 

Dlaczego uderzył was nieprzyjaciel? Wielu spośród was szemrze: “Przecież 

mamy tu Świątynię!” Nie wystarczy mieć Świątynię i chodzić do niej, by modlić 
się do Boga. 

Pierwsza świątynia jest w sercu każdego człowieka i to tam wznosi się święta 

modlitwa. Jednakże nie może ona być „święta‟, jeśli serce się nie poprawia, jeśli 

nie ulegają zmianie na lepsze obyczaje, uczucia, zasady sprawiedliwości w 

odniesieniu do ubogich, w odniesieniu do sług, krewnych, w odniesieniu do 
Boga.  

Teraz spójrzcie: widzę bogatych o twardym sercu, którzy dają sowite ofiary na 

Świątynię, lecz nie potrafią powiedzieć ubogiemu: “Bracie, oto chleb i denar, 

przyjmij je. [Daję] z serca, nie czuj się więc upokorzony moją pomocą. A we 
mnie, dar, który ci ofiarowuję, niech nie wywoła pychy.”  

Widzę ludzi, którzy modlą się i którzy skarżą się Bogu, że ich natychmiast nie 

wysłuchuje. Sami zaś, słysząc nieszczęśliwych, czasem nawet spokrewnionych z 

nimi – którzy mówią: “wysłuchaj nas” – odpowiadają z twardym jak kamień 
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sercem: “Nie”. Widzę, jak płaczecie, bo władca opróżnia waszą kiesę. Jednak wy 

wysysacie krew z tych, których nienawidzicie, i nie lękacie się [składać] 
krwawych przysiąg przeciw życiu. 

O, ludu izraelski! Nadszedł czas Odkupienia, przygotujcie więc mu w sobie drogi 

waszą dobrą wolą. Bądźcie uczciwi, dobrzy, miłujcie się wzajemnie. Bogaci 

niech nie będą pogardliwi; kupcy niech nie oszukują; biedni niech nie 

zazdroszczą. Wszyscy należycie do jednej rodziny, pochodzicie od jednego 

Boga. Wszyscy macie to samo powołanie. Nie zamykajcie sobie waszymi 

grzechami Nieba, które otworzy wam Mesjasz. Jak długo będziecie błądzić? Już 
teraz nie [błądźcie]. Niech zniknie wszelki błąd.  

Proste, dobre i łatwe jest Prawo dla tego, kto stosuje się do dziesięciu 

przykazań prostych i przepełnionych światłem miłości. Pójdźcie! Ukażę je wam 

takimi, jakie są: miłość, miłość, miłość. Miłość Boga do was i wasza [miłość] do 

Boga. Miłość bliźniego. Zawsze miłość, bo Bóg jest Miłością, a dziećmi Ojca są 

te, które potrafią żyć miłością. Jestem tu dla wszystkich, aby wszystkim dać 

światło Boże. Oto Słowo Ojca, które stało się dla was pokarmem. Przyjdźcie, 

skosztujcie, odnówcie życie waszego ducha dzięki temu pokarmowi. Niech 
zniknie wszelka trucizna. Niech umrze wszelkie cielesne pragnienie.  

Otrzymujecie nową chwałę: chwałę wieczną. Wejdą do niej ci, którzy w swych 

sercach naprawdę będą zgłębiać Prawo Boże. Rozpocznijcie od miłości. Nie ma 

nic większego. Kiedy będziecie potrafili kochać, będziecie już umieli wszystko i 
Bóg będzie was kochał, a miłość Boża oznacza Bożą pomoc w każdej pokusie.  

Niech błogosławieństwo Boga spocznie na tym, kto zwraca się ku Niemu z 

sercem pełnym dobrej woli.» 

Jezus milknie. Ludzie gawędzą. Zgromadzenie rozprasza się po monotonnym 

śpiewie licznych hymnów. Jezus wchodzi do małego pomieszczenia. Na progu 
stoi Jan, Jakub oraz Piotr z Andrzejem. 

«Pokój niech będzie z wami – mówi Jezus. Dodaje: – Oto człowiek, który, aby 

być sprawiedliwym, potrzebuje powstrzymywania się od osądzania, zanim nie 

zasięgnie informacji, który jednak potrafi uznać szczerze swe błędy. Szymonie, 

chciałeś się ze Mną zobaczyć? Oto jestem. A ty, Andrzeju, dlaczego nie 
przyszedłeś wcześniej?» 

Dwaj bracia patrzą na siebie zakłopotani. Andrzej szepcze: 

«Nie miałem śmiałości.» 

Piotr cały czerwony nic nie mówi. Słyszy Jezusa mówiącego do jego brata: «Czy 

to zło pójść [ze Mną]? Należy jedynie nie mieć śmiałości w czynieniu zła.» 

Na te słowa Piotr reaguje szczerze: «To z powodu mnie pozostał. Chciał mnie 

zaraz zaprowadzić do Ciebie. Ale ja... to ja powiedziałem... Tak, powiedziałem: 
“Nie wierzę w to”, i nie chciałem. Och! Teraz jest [ze mną] lepiej.» 

Jezus uśmiecha się i mówi:  

«Ze względu na twą szczerość cię kocham.» 

«Ależ ja... ja nie jestem dobry. Nie jestem zdolny uczynić tego, o czym mówiłeś 

w synagodze. Jestem popędliwy i kiedy ktoś mnie obrazi... Ech! Jestem chciwy i 

lubię mieć pieniądze... A sprzedając ryby, och! Nie zawsze jestem... nie zawsze 

jestem uczciwy. I jestem nieuczony. Niewiele mam czasu, aby chodzić za Tobą, 
by mieć światło. Jak to zrobić? Chciałbym być taki, jak mówisz... ale...» 
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(por. J 1,42) «To nie trudne, Szymonie. Znasz trochę Pisma? Tak? Pomyśl więc 

o proroku Micheaszu. Bóg pragnie od ciebie tego, o czym mówi Micheasz. On nie 

żąda od ciebie, abyś wyrwał sobie serce lub złożył ofiarę z najświętszych uczuć. 

Nie, On nie prosi cię o to w tym momencie. Pewnego dnia Bóg nie będzie cię 

musiał o to prosić, a ty sam oddasz to Bogu. W oczekiwaniu na to, że słońce 

uczyni z ciebie – który jesteś zaledwie kruchym kiełkiem – palmę mocną i 

wspaniałą, prosi cię na razie o następującą rzecz: o praktykowanie 

sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia, o przyłożenie się do podążania za twoim 

Bogiem. Dołóż starań, aby to uczynić, a przeszłość Szymona zostanie 

wymazana. Staniesz się nowym człowiekiem, przyjacielem Boga i Jego 

Chrystusa. Nie będziesz już Szymonem, lecz Kefasem, solidną Skałą, na której 
się wesprę.» 

«To mi się podoba! Rozumiem. Prawo, to jest to... To jest to... Nie potrafię już 

go tak zachowywać, jak wykładają je rabini!... Ale tak jak Ty je wyjaśniasz – 

tak. Wydaje mi się, że to osiągnę. Ty mi pomożesz. Pozostajesz w tym domu? 
Znam jego właściciela.» 

«Zostaję tu, ale pójdę wkrótce do Jerozolimy. Potem będę nauczał w [całej] 

Palestynie. Po to przyszedłem. Jednak będę tu często przychodził.» 

«Przyjdę Cię słuchać. Chcę być Twoim uczniem. Trochę światła pomoże mojej 

głowie.» 

«Twemu sercu, Szymonie, przede wszystkim – twemu sercu. A ty, Andrzeju, nic 

nie mówisz?» 

«Słucham, Nauczycielu.» 

«Mój brat jest nieśmiały.» 

«Stanie się lwem. Zapada noc. Niech Bóg was błogosławi i da wam dobry połów. 

Idźcie.» 

«Pokój z Tobą.» 

Odchodzą. Ledwie odeszli, Piotr mówi: 

«Ale co On chciał powiedzieć przedtem, kiedy mówił, że będę łowił używając 

innych sieci i inne będą moje zdobycze?» 

«Dlaczego Go o to nie zapytałeś? Chciałeś powiedzieć o tylu rzeczach, a potem 

nic nie mówiłeś» [– zauważa Jan.] 

«Wstydziłem się. On tak się różni od wszystkich nauczycieli!...» [– mówi Piotr] 

«Teraz idzie do Jerozolimy... – Jan wypowiada te słowa z ogromnym 

pragnieniem i wielką tęsknotą. – Chciałem Go zapytać, czy pozwoliłby mi iść ze 
Sobą... ale się nie ośmieliłem.» 

«Idź Mu to powiedzieć, chłopcze! – mówi Piotr – Opuściliśmy Go tak po prostu... 

bez serdecznego słowa... Niech wie przynajmniej, że Go podziwiamy. Idź, idź. 

Powiem o tym twemu ojcu.» 

«Mam iść, Jakubie?» [– pyta Jan swego brata] 

«Idź!» 

Jan odchodzi biegnąc... i takim samym biegiem powraca z radością: 

«Powiedziałem Mu: “Czy mogę iść z Tobą do Jerozolimy?” A On mi 
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odpowiedział: “Chodź, przyjacielu.” Powiedział: “Przyjacielu”! Idę jutro o tej 

porze. Ach! Do Jerozolimy, z Nim...» 

I tak kończy się widzenie.  

11. «JAN BYŁ WIELKI TAKŻE DZIĘKI POKORZE» 

Napisane 14 października 1944. A, 3794-3797 

O tej wizji Jezus powiedział mi dziś rano: 

«Chcę, abyście zauważyli – ty sama oraz wy wszyscy – postawę Jana w jednej z 

jego cech, która zawsze umyka. Podziwiacie go za jego czystość, miłość i 
wierność, lecz nie zauważacie, jak wielki był w pokorze. 

On, któremu Piotr zawdzięczał przyjście do Mnie, skromnie milczy o tej 

szczególnej sprawie. Apostołem dla Piotra i w konsekwencji pierwszym z Moich 

apostołów był Jan. On pierwszy Mnie rozpoznał. Pierwszy do Mnie przemówił. 

Pierwszy poszedł za Mną, pierwszy Mnie głosił. Zobaczcie jednak, co mówi [w 

Ewangelii]: “Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 

Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do 

niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 

Jezusa.” [por. J 1,40-42] 

W swej sprawiedliwości oraz dobroci wie, że Andrzej jest zakłopotany swym 

zamkniętym charakterem i nieśmiałością. [Andrzej] tak bardzo chciałby działać, 

lecz mu się to nie udaje, dlatego [Jan] chce, aby potomności zostało przekazane 

wspomnienie jego dobrej woli. Pragnie, aby to Andrzej wydawał się pierwszym 

Apostołem Chrystusa wobec swego brata Szymona, choć nieśmiałość i uniżenie 

[Andrzeja] przyniosłyby klęskę jego apostolstwu wobec brata.  

Któż z czyniących coś dla Mnie umiałby naśladować Jana, a nie głosić samego 

siebie jako niezrównanego apostoła? Nie zastanawiają się nad tym, że ich 

powodzenie wynika z całego kompleksu spraw. Nie chodzi jedynie o świętość, 

lecz również o ludzką odwagę, łut szczęścia, o fakt znajdowania się w obliczu 

mniej odważnych lub cieszących się mniejszym powodzeniem, a być może 

bardziej świętych niż oni sami. 

W wielkim powodzeniu nie wychwalajcie siebie, jakby zasługa należała jedynie 

do was. Wychwalajcie Boga czuwającego nad apostolskimi pracami. Miejcie 

jasne spojrzenie i szczere serca, aby zauważyć i przyznać każdemu uznanie, 

jakie mu się należy. [Miejcie] jasne spojrzenie, by zauważyć apostołów, 

składających ofiarę całopalną i będących pierwszymi prawdziwymi dźwigniami 

wspomagającymi pracę innych. Jedynie Bóg ich widzi, tych nieśmiałych, którzy 

wydają się nic nie robić, a jednak są tymi, którzy wykradają z Nieba ogień dla 

pobudzania śmiałków. [Człowiek mający] szczere serce powinien powiedzieć: 

“Ja pracuję, lecz ten ma więcej miłości ode mnie, modli się lepiej ode mnie, 

ofiarowuje się tak, jak ja nie potrafię, a jak Jezus polecił: „wejdź do swej 

izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.‟ Widząc 

jego pokorę i świętą cnotę, chcę ją dać poznać, mówiąc: „Ja jestem aktywnym 

narzędziem, ale on jest poruszającą mnie mocą, bo jego zakorzenienie w Bogu 

jest kanałem, przez który otrzymuję siłę z Wysoka.‟ 

Błogosławieństwo Ojca, zstępujące dla wynagrodzenia pokornego, 

ofiarowującego się w milczeniu w celu zapewnienia siły apostołom, zstąpi też 

na apostoła uznającego szczerze nadprzyrodzoną i milczącą pomoc, zapewnianą 

mu przez pokornego. Na pomoc tę apostoł zasługuje dzięki człowiekowi 
pokornemu, którego ludzie powierzchowni nie zauważają. 
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Wszyscy uczcie się z przykładu Jana. Czy Jan był Moim ulubieńcem? Tak, czyż 

nie miał jeszcze dodatkowo przez pokorę podobieństwa ze Mną? Czysty, 

kochający, posłuszny, lecz także pokorny. Przeglądałem się w nim i widziałem w 

nim Moje cnoty. Kochałem go z tego powodu jakby drugiego Siebie. Widziałem 

[spoczywające] na nim spojrzenie Ojca, który uznawał w nim małego Chrystusa. 

A Moja Matka mówiła Mi: “Widząc go mam wrażenie posiadania drugiego syna. 

Wydaje Mi się, że Ciebie widzę: Ciebie odbitego w tym, który jest tylko 
człowiekiem.” 

O, Pełna Mądrości! Jakże Ona cię znała, Mój umiłowany! Dwa lazury waszych 

serc doskonale czystych zlały się w jedną zasłonę, która ochraniała Mnie 

miłością. Stały się jedną miłością, zanim jeszcze oddałem Matkę Janowi, a Jana 

– Matce. Kochali się, rozpoznawali bowiem w sobie podobieństwo jako dzieci 
Ojca i jako bracia Syna.» 

12. JEZUS SPOTYKA FILIPA I NATANAELA W BETSAIDZIE, W DOMU PIOTRA 
(por. J 1,43-52) Napisane 15 października 1944. A, 3800-3814 i 3818 

Później, o 9.30, muszę zapisać, co widzę: 

Jan puka do drzwi domu, w którym zatrzymał się Jezus. Jakaś kobieta zbliża się 

i widząc, kim jest, woła Jezusa. Wymieniają pozdrowienia, po czym Jezus mówi: 

«Wcześnie przychodzisz, Janie.» 

«Przyszedłem Ci powiedzieć, że Szymon Piotr prosi, abyś wstąpił do Betsaidy. 

Mówił o Tobie wielu ludziom... Nie wypłynęliśmy na połów tej nocy. Modliliśmy 

się, tak jak umiemy, zrezygnowaliśmy z zysku, ze względu na szabat... który się 

jeszcze nie skończył. A dziś rano wyszliśmy na ulice, aby mówić o Tobie. Są 
ludzie, którzy chcieliby Cię usłyszeć... Czy przyjdziesz, Nauczycielu?» 

«Przyjdę, ale muszę iść do Nazaretu, zanim udam się do Jerozolimy.» 

«Piotr zabierze Cię łodzią z Betsaidy do Tyberiady. Dotrzesz tam szybciej.» 

«Więc dobrze, chodźmy.» 

Jezus bierze płaszcz i torbę, lecz Jan mu ją odbiera. Odchodzą po pożegnaniu 

właścicielki domu. Widzę, jak opuszczają to miejsce i udają się do Betsaidy. Nie 

słyszę ich rozmowy i nawet wizja się urywa. Potem widzę ponownie już samo 

ich wejście do Betsaidy. Rozumiem, że chodzi o to miasto, bo widzę Piotra, 

Andrzeja i Jakuba, a z nimi niewiasty. Wszyscy oczekują Jezusa przed 
pierwszymi zabudowaniami.  

«Pokój niech będzie z wami. Oto jestem.»  

«Dziękuję, Nauczycielu, w imieniu naszym oraz tych, którzy oczekują. Chociaż 

nie ma szabatu, czy zechciałbyś przemówić do czekających na Ciebie?» 

«Tak, Piotrze, przemówię w twoim domu.» 

Piotr bardzo się cieszy. Mówi: «Chodź więc. To moja małżonka. Ta, to matka 

Jana, a inne – to ich przyjaciółki. Czekają na Ciebie także inni: krewni i 

przyjaciele.» 

«Uprzedź ich, że dziś wieczorem stąd odejdę, ale przedtem będę do nich 
mówił.» 

Zapomniałam powiedzieć, że z Kafarnaum wyruszyli przy zachodzie słońca, a 

widziałam ich przybywających do Betsaidy rano. 
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«Nauczycielu... proszę Cię, pozostań na noc w moim domu. Droga do Jerozolimy 

jest długa, nawet jeśli Ci ją skrócę płynąc z Tobą do Tyberiady. Mój dom jest 
ubogi, lecz uczciwy i gościnny. Pozostań z nami tej nocy.» 

Jezus patrzy na Piotra i na innych, czekających na Jego odpowiedź. Patrzy i 

przygląda się im, potem się uśmiecha i mówi: «Dobrze.» 

Nowa radość dla Piotra! Ludzie spoglądają w kierunku bram i dają znaki. Jakiś 

mężczyzna woła Jakuba po imieniu i mówi do niego cicho, wskazując palcem 

Jezusa. Jakub daje znak potwierdzający i mężczyzna idzie porozmawiać z 
innymi osobami, które zatrzymały się u zbiegu ulic. 

Wchodzą do domu Piotra. Przestronna kuchnia jest okopcona od ognia. W kącie 

– sieci, liny i kosze na ryby. Pośrodku – palenisko, szerokie i niskie, w tym 

momencie zagaszone. Dwoje drzwi naprzeciw siebie. Widać drogę i ogródek z 

figowcem oraz winoroślą. Powyżej drogi – jasnoniebieskie fale jeziora. Za 
ogrodem [widać] ciemny mur innego domu. 

«Ofiaruję Ci, Nauczycielu, to co mam i jak potrafię...» 

«Doskonale. Nie mógłbyś lepiej tego uczynić, bo ofiarowujesz z miłością.» 

Dają Jezusowi wodę, aby się odświeżył, a następnie chleb i oliwki. Jezus bierze 

kilka kęsów, aby pokazać, że je przyjmuje, następnie dziękuje i odsuwa resztę. 

Jakieś ciekawskie dzieci obserwują Go od strony ogrodu i drogi. Nie wiem, czy 

są to dzieci Piotra. Wiem tylko, że Piotr daje im znak spojrzeniem, aby 
powstrzymać małych natrętów. Jezus uśmiecha się i mówi: «Zostaw je.» 

«Nauczycielu, czy chcesz odpocząć? Tu jest mój dom, a tam dom Andrzeja. 

Wybieraj. Nie będziemy hałasować, kiedy będziesz wypoczywał.» 

«Czy masz taras?» 

«Tak, z winoroślą, choć jest jeszcze nieco rzadka i daje mało cienia.» 

«Zaprowadź mnie tam. Wolę wypocząć tam, na górze. Będę rozmyślał i modlił 

się.» 

«Jak chcesz. Chodź.» 

Od strony ogrodu małe schody prowadzą na dach stanowiący taras otoczony 

murkiem. I tutaj są sieci i liny. Jakież światło rozświetla niebo i jakie lazurowe 

jest jezioro! Jezus siada na stołku i opiera plecy o murek. Piotr pochwycił żagiel 

i rozciąga go nad winoroślą i z boku, aby ochronić [miejsce] od słońca. Jezus w 
widoczny sposób cieszy się z tego. 

«Odchodzę, Nauczycielu.» 

«Idź. Ty i Jan powiedzcie, że o zachodzie słońca będę stąd mówił.» 

Jezus pozostaje sam i długo się modli. Nie ma żadnego hałasu, nic wokół 

modlącego się Jezusa, z wyjątkiem ćwierkających wróbli oraz dwóch par gołębi, 

które przylatują do gniazd i odlatują.  

Mijają godziny, spokojne i ciche. Potem Jezus wstaje, przechadza się po tarasie, 

patrzy na jezioro i na dzieci bawiące się przy drodze. Uśmiecha się do nich, a 

one uśmiechają się do Niego. Patrzy na drogę w stronę małego placu, 

znajdującego się w odległości około stu metrów od domu. Schodzi. Idzie do 
kuchni i mówi:  
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«Niewiasto, idę nad brzeg [jeziora].» 

Wychodzi i rzeczywiście [idzie] w tym kierunku. Kiedy jest blisko dzieci, pyta: 

«Co robicie?» 

«Chcieliśmy bawić się w wojnę, ale on nie chce, więc bawimy się w łowienie 

ryb.» 

Ten, który “nie chciał” [bawić się w wojnę] – to mały drobny chłopczyk z oczami 

pełnymi światła. Być może biorąc pod uwagę swą słabość, wiedział, że inni 
poturbowaliby go „bawiąc się w wojnę‟ i dlatego chce pokoju?  

Jezus korzysta z tej okazji, by przemówić do dzieci: 

«To on ma rację. Wojna jest Bożą chłostą dla ukarania ludzi. Ukazuje ona, że 

człowiek nie jest już prawdziwym synem Boga. Gdy Najwyższy stworzył świat, 

uczynił wszystko: słońce, morze, gwiazdy, rzeki, rośliny, zwierzęta, lecz nie 

stworzył broni. Stworzył człowieka i dał mu oczy, by patrzył z miłością. Dał mu 

usta, by wypowiadał słowa miłości; uszy, by słuchał [tych słów]; ręce – by 

pomagał i pieścił; stopy – by biegł pospiesznie ku bratu, będącemu w potrzebie. 

[Dał też] serce zdolne do kochania. Podarował człowiekowi inteligencję, słowo, 

miłość, uczucia, lecz nie dał mu nienawiści. Dlaczego? Bo człowiek, stworzenie 

Boże, miał być miłością jak Bóg jest Miłością. Gdyby człowiek pozostał 

stworzeniem [takim, jakiego chciał Bóg], trwałby w miłości i rodzina ludzka nie 
znałaby wojen ani śmierci.» 

«Ale on nie chce wojny, bo zawsze przegrywa!» 

Jest tak, jak się domyśliłam. Jezus uśmiecha się i mówi:  

«Nie trzeba odrzucać czegoś, co szkodzi, tylko dlatego, że szkodzi nam 

osobiście. Trzeba odrzucać to, co wszystkim szkodzi. Jeśli ktoś mówi: “Nie chcę 

tego, bo przegram” – to jest egoizm. Prawdziwy syn Boży powie przeciwnie: 

“Bracia, wiem, że miałbym przewagę, ale mówię wam: nie róbcie tego, bo 

poniesiecie szkodę.” Och! Jakże ten [dobrze] zrozumiałby podstawowe 

przykazanie! Kto potrafi Mi je powiedzieć?» 

Jedenaście ust mówi chórem: «Będziesz miłował twego Boga ponad wszystko, a 
bliźniego jak siebie samego!» 

«Och! Jesteście grzecznymi dziećmi. Wszyscy się uczycie?» 

«Tak.» 

«Kto z was jest najpilniejszy?» 

«On!» 

To wątły chłopiec, który nie chce się bawić w wojnę. 

«Jak się nazywasz?» [– pyta Jezus] 

«Joel.» 

«To wielkie imię. To ten, który mówi: “Słaby niech powie: jestem silny!” Lecz 

silny czym? Prawem prawdziwego Boga, aby być wśród tych, których Bóg w 

Dolinie Sądu Ostatecznego ogłosi Swymi świętymi. Teraz już bliski jest sąd, ale 

nie w Dolinie Sądu, lecz na górze Odkupienia. Tam – kiedy zaciemni się słońce i 

księżyc i kiedy gwiazdy drżąc płakać będą z litości – dokona się oddzielenie 

synów Światłości od synów Ciemności. Cały Izrael będzie wiedział, że przyszedł 
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jego Bóg. Błogosławieni ci, którzy Go rozpoznają. Dla tych miód i mleko, i 

kryształowe wody spłyną do serca, a ciernie staną się wiecznymi różami. Kto z 
was chce być wśród tych, którzy zostaną nazwani świętymi przez Boga?»  

«Ja!» «Ja!» «Ja!» 

«Będziecie więc kochać Mesjasza?» 

«Tak!» «Tak!» «Ciebie!» «Kochamy Cię!» 

«Wiemy, kim jesteś! Szymon i Jakub powiedzieli nam i naszym mamom 

również. Weź nas ze Sobą.» 

«Zaprawdę wezmę was, jeśli będziecie dobrzy. Jednak koniec z grubiańskimi 

słowami, koniec z przemocą, dość kłótni i niegrzecznych odpowiedzi rodzicom. 

Modlitwa, nauka i praca, posłuszeństwo. Wtedy będę was kochał i przyjdę do 
was.» 

Dzieci stoją tworząc koło wokół Jezusa. Można by powiedzieć, [że są jak] 

korona kwiatu z różnokolorowymi płatkami wokół długiego, ciemnoniebieskiego 
słupka kwiatowego. 

[por. J 1,43-52] Starszy mężczyzna podszedł do nich zaciekawiony. Jezus 

odwraca się, by pogłaskać dziecko, które ciągnie Go za szatę i dostrzega 

[nadchodzącego]. Jezus wpatruje się w niego. Mężczyzna wita Go, czerwieniąc 

się, lecz nic więcej nie mówi. 

«Chodź! Pójdź za Mną!» [– mówi do niego Jezus]  

«Dobrze, Nauczycielu!» [– odpowiada mężczyzna] 

Jezus błogosławi dzieci i z Filipem (nazywa go takim imieniem) powraca do 

domu. Siadają w ogrodzie. 

«Chcesz być Moim uczniem?» [– pyta Jezus Filipa] 

«Chcę... ale nie ośmielam się mieć nadziei, by nim być.» 

«To Ja cię wezwałem» [– mówi mu Jezus.]  

«Jestem więc. Oto jestem» [– odpowiada Filip.] 

«Wiedziałeś, kim jestem?» 

«Andrzej mówił mi o Tobie. Powiedział: “Ten, za którym tęskniłeś, nadszedł.” 

On wiedział, że tęskniłem za Mesjaszem.» 

«Nie zawiodłeś się, oczekując. On jest przed tobą.» 

«Mój Nauczyciel i mój Bóg!» 

[por. J 1,45] «Jesteś prawym Izraelitą. To dlatego objawiam się tobie. Czeka 

też ktoś inny – twój przyjaciel. On również jest szczerym Izraelitą. Idź i 

powiedz mu: “Znaleźliśmy Jezusa z Nazaretu, syna Józefa, z rodu Dawida. Ten, 
o którym mówił Mojżesz i prorocy.” Idź!»  

Jezus pozostaje sam aż do chwili, gdy Filip powraca z Natanaelem-

Bartłomiejem. Mówi: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. 

Pokój z tobą, Natanaelu.» 

«Skąd możesz mnie znać?» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#43
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-01.htm#45
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«Zanim Filip cię zawołał, widziałem cię pod figowcem.» 

«Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty Jesteś Królem Izraela.» 

«Wierzysz, bo ci powiedziałem, że widziałem cię, jak rozmyślałeś pod drzewem 

figowym? Ujrzysz rzeczy o wiele ważniejsze niż to. Zaprawdę, powiadam ci, że 

Niebiosa są otwarte i wy, dzięki wierze, ujrzycie aniołów zstępujących i 
wstępujących na Syna Człowieczego, czyli na Tego, który do ciebie mówi.» 

«Nauczycielu! Nie jestem godzien tak wielkiej łaski!» 

«Wierz we Mnie, a staniesz się godzien Nieba. Chcesz wierzyć?» [– pyta Jezus 

Natanaela]  

«Chcę, Nauczycielu.» 

Wizja urywa się... Potem widzę taras pełen ludzi. Ludzie są też w ogrodzie. 

Jezus mówi: «Pokój ludziom dobrej woli. Pokój i błogosławieństwo ich domom, 

współmałżonkom i ich dzieciom. Niech łaska Boża i Jego światłość panuje w 
domach i w sercach ich mieszkańców.  

Chcieliście Mnie usłyszeć. Słowo przemawia. Mówi z radością do ludzi 

szlachetnych, a z boleścią do tych, którzy tacy nie są. Przemawia z miłością do 

świętych i czystych; ze współczuciem – do grzeszników. Nie odmawia Siebie. 

Przyszło jak rzeka nawadniająca wysuszone ziemie i przynosząca im świeżość 

wód i pokarm mułu.  

Chcecie wiedzieć, co trzeba robić, by zostać uczniem Bożego Słowa, Mesjasza, 

Słowa Ojca, które przychodzi zgromadzić Izraela, aby na nowo usłyszał słowa 

Dekalogu świętego i niezmiennego. [Słowa Dekalogu] stanowią źródło 

uświęcenia, są już bowiem na świecie. O ileż bardziej jednak człowiek będzie 
mógł się uświęcić w godzinie Odkupienia i Królestwa. 

Oto, co mówię głuchym, ślepym, niemym, trędowatym, paralitykom, umarłym: 

“Wstańcie, bądźcie uzdrowieni, chodźcie, bądźcie wskrzeszeni. Oto otwierają 

się dla was rzeki światła, słowa, fale dźwięków, abyście mogli widzieć, słyszeć i 

mówić o Mnie.” Jednak bardziej niż do waszych ciał zwracam się do waszego 

ducha. Ludzie dobrej woli, przyjdźcie do Mnie bez lęku. Jeśli wasz duch jest 

zraniony, przywrócę mu doskonałość. Jeśli jest chory, uzdrowię go. Jeśli jest 

martwy, wskrzeszę go. Pragnę jedynie dobrej woli.  

Czy trudne jest to, czego od was wymagam? Nie. Nie narzucam wam kilkuset 

przepisów rabinów. Mówię wam tylko: postępujcie według [wskazań] Dekalogu. 

Prawo jest niezmienne. Wiele wieków przeminęło, odkąd Prawo zostało dane 

ludziom: piękne, czyste, świeże jak stworzenie, które się narodziło; jak róża, 

która zaczyna się rozwijać na łodydze. Proste, jasne i łatwe do realizacji. W 

ciągu wieków winy i skłonności ludzkie skomplikowały Prawo i [wprowadziły] 

mniejsze przepisy, z ich jarzmami, obostrzeniami i strasznymi zastrzeżeniami. 

Ja prowadzę was ku Prawu takiemu, jakie dał Najwyższy. Jednak proszę was, 

dla waszego dobra, przyjmijcie je ze szczerym sercem Izraelitów tamtego 

czasu. Bardziej niż w słowach szemracie w waszych sercach, że wina bardziej 

niż w was, małych ludziach, jest tam, na górze. Wiem o tym. Księga 
Powtórzonego Prawa mówi, co trzeba robić. Nie ma nic do dorzucenia.  

Nie osądzajcie tych, którzy dają do wypełnienia innym to, czego sami nie robią. 

Czyńcie to, co Bóg mówi. Ponad wszystko usiłujcie praktykować dwa główne 

przykazania. Jeśli będziecie kochać Boga wszystkimi siłami waszej istoty, nie 

będziecie grzeszyć, grzech bowiem jest boleścią, którą zadaje się Bogu. Kto 
kocha, ten nie chce zadawać cierpienia.  
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Jeśli tylko będziecie kochać bliźnich jak samych siebie, będziecie synami 

szanującymi rodziców, małżonkami wiernymi współmałżonkowi, ludźmi 

uczciwymi w handlu, nie używającymi przemocy wobec wrogów, nie dającymi 

fałszywego świadectwa, nie zazdroszczącymi tym, którzy coś posiadają. Nie 

będziecie pożądliwie pragnąć żony waszego bliźniego. Nie będziecie chcieli 

czynić innym tego, czego nie chcielibyście, aby wam czyniono: okradać, zabijać, 
przeklinać, wchodzić jak kukułka do czyjegoś gniazda.  

Mówię wam więcej: “Bądźcie posłuszni w stopniu doskonałym dwom 

przykazaniom miłości: kochajcie nawet waszych wrogów.” Och! Jakże będzie 

was miłował Najwyższy. On tak bardzo kocha człowieka, który stał się Jego 

wrogiem popełniając grzech pierworodny i grzechy osobiste. Najwyższy kocha 

go w takim stopniu, że zesłał mu Odkupiciela, Baranka, którym jest Jego Syn: 

Ja, który do was mówię, Mesjasz obiecany dla odkupienia was z wszelkiej winy, 
o ile będziecie potrafili kochać tak jak On.  

Kochajcie. Niech miłość będzie drabiną. Przy jej pomocy – stawszy się aniołami 

– wstąpicie jak w wizji Jakuba aż do Nieba, słuchając Ojca mówiącego do 

wszystkich i do każdego z was: “Będę twoim obrońcą wszędzie, dokąd 

pójdziesz, i doprowadzę cię do tego kraju: do Nieba, do Królestwa Wiecznego.” 
Pokój wam wszystkim.» 

Słowa ludzi, ukazujące wzruszenie, wyrażają pełną aprobatę. Rozchodzą się 

powoli. Pozostaje Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip i Bartłomiej. 

«Jutro odchodzisz, Nauczycielu?» [– pyta Piotr] 

«Jutro o świcie, jeśli ci to nie będzie przeszkadzać.» 

«Żałuję, że odchodzisz, tak. A co do godziny, to przeciwnie, jest korzystna.» 

«Wybierasz się na połów?» 

«Tej nocy, kiedy wzejdzie księżyc.» 

«Dobrze zrobiłeś, Szymonie Piotrze, że nie łowiłeś ryb wczoraj w nocy, bo 

szabat się jeszcze nie skończył. Nehemiasz, w swoich reformach pragnie, aby 

Izrael zachowywał szabat. Jeszcze teraz zbyt wielu ludzi pracuje w tłoczniach, 

nosi wiązki chrustu, transportuje wino lub owoce, sprzedaje i kupuje ryby i 

jagnięta. Macie na to sześć dni. Szabat należy do Pana. Jedyna rzecz, jaką 

można robić w szabat, to usłużyć bliźniemu, lecz pomoc ta musi być całkowicie 

pozbawiona zysku. Kto gwałci szabat w celu osiągnięcia korzyści, może 

otrzymać od Boga jedynie karę. Wykonujecie pracę dla zarobku? Zapłacicie za 

nią stratami w sześć pozostałych dni. Wykonujecie pracę bezinteresowną? 

Próżno męczycie ciało, nie przyznając mu odpoczynku, który Najwyższa 

Inteligencja ustanowiła dla niego. Zniekształcacie ducha przez niecierpliwość, 

jaką daje niepotrzebne zmęczenie, co prowadzi nawet do złorzeczenia. Dzień 

szabatu powinien upływać z sercem zjednoczonym z Bogiem, w słodkiej 
miłosnej modlitwie. Trzeba być wiernym we wszystkim.» 

«A... uczeni w Piśmie i doktorzy, którzy są surowi wobec nas... Nie pracują w 

czasie szabatu, nie dają nawet chleba bliźniemu, aby zapobiec zmęczeniu z 

powodu podawania go... Ale co do lichwiarstwa to praktykują je nawet w dzień 

szabatu... bo to nie jest praca fizyczna. Czy można zajmować się lichwą w dniu 
szabatu?» [– pyta Piotr] 

«Nie, nigdy. Ani w dniu szabatu, ani w żadnym innym dniu. Kto się temu oddaje, 

jest nieuczciwy i okrutny.» 
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«Zatem uczeni w Piśmie i faryzeusze...» 

«Szymonie, powstrzymaj się od osądzania.» 

«Lecz mam oczy, by widzieć...» [– protestuje Piotr] 

«Czy jest tylko zło, by na nie patrzeć, Szymonie?» 

«Nie, Nauczycielu.» [– odpowiada Piotr] 

«Po co więc patrzeć tylko na zło?» 

«Masz rację, Nauczycielu.» 

«Zatem juto, o świcie, odejdę z Janem.» 

«Nauczycielu...» 

«Co ci jest, Szymonie?» 

«Nauczycielu... idziesz do Jerozolimy?» 

«Przecież wiesz.» 

«Ja także pójdę tam na Paschę... również Andrzej i Jakub...» 

«A więc?... Chcesz powiedzieć, że chciałbyś pójść ze Mną. A połów? A zarobek? 

Powiedziałeś Mi, że lubisz mieć pieniądze. Zostanę [tam] przez wiele dni. 

Najpierw idę do Mojej Matki i powrócę do Niej [też] w drodze powrotnej. 
Zatrzymam się, aby nauczać. Co więc zrobisz?...» 

Piotr jest niezdecydowany, szarpią nim dwa pragnienia... Po chwili decyduje się: 

«Co do mnie... idę. Jesteś ważniejszy niż pieniądze!» 

«Ja także idę.» 

«I ja też.» 

«My też [idziemy], prawda, Filipie?» 

«Chodźcie więc. Pomożecie Mi.» 

«Och!... – Piotra zaskakuje myśl, że miałby pomagać Jezusowi: – Jak my to 

zrobimy?» 

«Powiem wam. Aby dobrze działać, będziecie robić tylko to, co wam powiem. 

Posłuszny zawsze robi dobrze. Zaraz się pomodlimy, a potem każdy pójdzie do 

swego domu.» 

«A co Ty będziesz robił, Nauczycielu?» 

«Będę jeszcze się modlił. Ja jestem Światłością świata, lecz również – Synem 

Człowieczym. Z tego powodu muszę zawsze łączyć się ze Światłością, aby być 
Człowiekiem, który dokonuje odkupienia człowieka. Módlmy się.» 

Jezus odmawia psalm rozpoczynający się słowami: «Kto przebywa w pieczy 

Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ucieczko moja 

i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i 
od zgubnego słowa...» 
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Znalazłam ten Psalm w czwartej książeczce [z Psalmami]. Wydaje mi się, że to 

Psalm 91. Tak kończy się wizja. Otwieram Biblię. Trafiam na 23 rozdział 

Mądrości Syracha, werset 1-4. To modlitwa, która mi się podoba. Jakże bowiem 

prosto jest zagubić myśl i nadąć serce pychą! Nie, raczej śmierć niż to! To 

znaczyłoby stracić Ciebie, Panie, a ja nie chcę Cię stracić. Użyj bicza i 
dyscypliny, lecz przytrzymaj w ziemi Twój “fiołek”.  

O godzinie dwunastej powiedziałam Jezusowi: «Tak, Panie, prowadź mnie za 

rękę. (Przeczytałam właśnie jedno ze zdań powiedzianych siostrze Benignie 

przez Jezusa. Stało się moją myślą na ten dzień). Chcę tego, czego Ty chcesz, 

niczego innego. Boję się jednak świata...» Jezus mi odpowiada, Ten, który wie, 

o jakim rodzaju strachu mówię: «Jeśli będą ci narzucać milczenie – odrzucając 

uznanie, że to w Moim Imieniu i z Mojej woli czynisz to, co robisz – odpowiedz 

tak, jak odpowiedział Piotr i Jan Sanhedrynowi po uzdrowieniu paralityka: 

“Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? 

Bo my nie możemy (ja nie mogę) nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (co 

widziałam i słyszałam).” Nie będziesz mogła przeszkodzić Mi w przychodzeniu 

do ciebie i zmuszaniu cię do patrzenia i słuchania. Byłoby głupie, gdybyś 

bardziej słuchała ludzi – którzy narzucają milczenie Bogu – niż Boga, który 

pragnie dać światło światu. Jeśli Ja chcę tego, kto Mi się sprzeciwi?» 

13. JUDA TADEUSZ PRZYBYWA DO BETSAIDY, ABY ZAPROSIĆ JEZUSA NA 

WESELE W KANIE 
Napisane 17 października 1944. A, 3819-3825 i 3845 

Widzę kuchnię w domu Piotra. Oprócz Jezusa, znajduje się w niej Piotr i jego 

małżonka oraz Jakub i Jan. Wydaje się, że skończyli wieczerzę i rozmawiają. 
Jezusa interesuje połów.  

Wchodzi Andrzej i mówi:  

«Nauczycielu, jest tu człowiek, blisko którego mieszkasz. [Przyszedł] z kimś, 

kto twierdzi, że jest Twoim kuzynem.» 

Jezus wstaje i idzie do drzwi mówiąc: «Niech wejdą.» 

Kiedy przy świetle lampy oliwnej i w blasku paleniska widzi wchodzącego Judę 

Tadeusza, woła: «To ty, Judo?» 

«Ja, Jezu.»  

Całują się. Juda Tadeusz jest pięknym mężczyzną w sile wieku. Wysoki, choć nie 

tak jak Jezus, silny i dobrze zbudowany, brunet, jakim był święty Józef w 

młodości. Ma oliwkową cerę, jednak nie – ziemistą. Jego oczy mają coś 

wspólnego z oczami Jezusa, bo mają ten sam lazurowy kolor, lecz prawie 

fiołkowoniebieski. Czworokątna broda jest brązowa, włosy kręcone mniej niż 

włosy Jezusa i tak ciemne jak broda.  

«Przychodzę z Kafarnaum. Wziąłem łódź i przybyłem tu, by być szybciej. Twoja 

Matka wysłała mnie, aby Ci powiedzieć: “Jutro są zaślubiny Zuzanny. Proszę Cię, 

Synu, abyś uczestniczył w tym obrzędzie.” Maryja was zaprasza, a z Nią moja 

matka i bracia. Wszyscy krewni są zaproszeni. Byłbyś jedynym nieobecnym. 
Rodzice proszą Cię, abyś sprawił radość nowożeńcom.» 

Jezus pochyla się, lekko rozwierając ramiona: 
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«Pragnienie Mojej Matki jest dla Mnie jak prawo, ale przyjdę także ze względu 

na Zuzannę i krewnych. Tylko... Jest Mi przykro ze względu na was...» – Jezus 
patrzy na Piotra i pozostałych. Wyjaśnia kuzynowi: «To Moi przyjaciele.»  

Przedstawia ich, rozpoczynając od Piotra. Na koniec mówi:  

«A ten, to Jan.» 

Jezus wypowiada te słowa tak szczególnym tonem, że przyciąga to uwagę Judy 

Tadeusza i sprawia, że ulubieniec się czerwieni. Kończy przedstawianie mówiąc: 

«Przyjaciele, to Juda, syn Alfeusza, Mój kuzyn, jak zwykł mówić świat, bo jest 

synem brata małżonka Mojej Matki. Jest dla Mnie przyjacielem, dobrym 
towarzyszem pracy i życia.» 

«Mój dom jest dla ciebie otwarty podobnie jak dla Nauczyciela. Spocznij – mówi 

Piotr, a odwracając się w stronę Jezusa pyta: – Nie pójdziemy więc z Tobą do 
Jerozolimy?» 

«Oczywiście, że pójdziecie. Udam się tam po zaślubinach. Tylko nie będę się już 

zatrzymywał w Nazarecie.» 

«Dobrze zrobisz, Jezu, bo Twoja Matka jest moim gościem przez kilka dni. Tak 

postanowiliśmy i przybędzie także po weselu» – mówi człowiek z Kafarnaum. 

«Oto, co uczynimy. Teraz łodzią Judy udam się do Tyberiady i stamtąd do Kany. 

Tak samo powrócę do Kafarnaum z Moją Matką i z tobą. W następnym dniu po 

szabacie przybędziesz, Szymonie – jeśli ciągle będziesz [na to] zdecydowany – i 
udamy się do Jerozolimy na Paschę.» 

«Oczywiście, że przybędę. Udam się tam już w szabat, by Cię słuchać w 

synagodze.» 

«Nauczasz już, Jezu?» – pyta Tadeusz. 

«Tak, kuzynie.» 

«I jakimi słowami! Ach! Nie słyszy się takich z innych ust!» – wyjaśnia Szymon. 

Juda wzdycha. Patrzy na Jezusa, wspierając łokcie na kolanach i podpierając 

głowę rękoma. Wzdycha. Wydaje się, że chce mówić, ale się nie ośmiela. Jezus 
pyta: 

«Co ci jest, Judo? Dlaczego patrzysz na Mnie i wzdychasz?» 

«Nic...» 

«Nie, coś ci jest. Czyżbym już nie był tym Jezusem, którego kochałeś i przed 

którym nie miałeś tajemnic?» 

«Ależ tak! Jesteś Nim i tak bardzo mi Cię brakuje: Ciebie, Nauczyciela Twego 

starszego stryjecznego brata...» 

«A zatem mów...» 

«Chciałem powiedzieć... Jezu... bądź ostrożny... Masz Matkę... która ma tylko 

Ciebie... Chcesz być “rabbim”, lecz nie takim jak inni, a wiesz lepiej niż ja... że 

potężne grupy społeczne nie pozwalają na rzeczy sprzeczne ze zwyczajami, 

które same ustanowiły. Znam Twój sposób myślenia... jest święty, lecz... świat 

nie jest święty... On gnębi świętych... Jezu... Wiesz, co stało się z Twoim 

kuzynem Chrzcicielem... Został uwięziony i jeśli jeszcze nie umarł, to tylko 
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dlatego, że ten wstrętny Tetrarcha boi się tłumów i gromów Bożych. Nieczysty i 

zabobonny, a równocześnie okrutny i rozpustny... A Ty... co zrobisz? Na 
spotkanie z jakim losem idziesz?» 

«Judo, ty Mnie o to pytasz, ty, który znasz tak dobrze Moje myśli? Czy te słowa 

pochodzą od ciebie? Nie. Nie kłam! Ktoś wysłał cię, abyś Mi to powiedział... ale z 
pewnością nie Moja Matka.» 

Juda opuszcza głowę i milknie. 

«Mów, kuzynie.» 

«Mój ojciec... a z nim Józef i Szymon... Wiesz... Ze względu na Twoje dobro, z 

miłości do Ciebie i do Maryi... patrzą złym okiem na to, co zamierzasz robić... i... 

chcieliby, abyś pomyślał o Swej Matce.» 

«A ty, co o tym myślisz?» [– pyta Jezus] 

«Ja... ja...» [– mówi Juda] 

«Szamoczesz się pomiędzy głosami z Wysokości oraz głosami z ziemi. Nie 

mówię: “głosami z niskości”, lecz – “z ziemi”. Jakub – także [się miota], 

bardziej niż ty. Jednak powiadam wam: ponad ziemią są Niebiosa, ponad 

sprawami tego świata są sprawy Boże. Musicie zmienić wasz sposób myślenia, a 
kiedy będziecie to potrafili uczynić, osiągnięcie doskonałość.» 

«A... Twoja Matka?» [– pyta Juda] 

«Judo, jedynie Ona miałaby prawo przypominać Mi o obowiązkach Syna, w 

znaczeniu ziemskim: to znaczy o Moim obowiązku pracowania dla Niej, 

zatroszczeniu się o jej potrzeby materialne, o Moim obowiązku obecności i 

udzielania pociechy przez trwanie przy Niej. Ona jednak nie prosi Mnie o nic 

podobnego. Od chwili kiedy Mnie otrzymała, wie, że będzie musiała Mnie stracić, 

aby Mnie odnaleźć w szerszym wymiarze niż krąg rodzinny. Od tamtego 
momentu [Maryja] przygotowuje się na to. 

Nie jest nowością w Jej życiu absolutne pragnienie ofiarowania [wszystkiego] 

Bogu: Jej matka ofiarowała Ją w Świątyni, zanim uśmiechnęła się do światła. 

Opowiadała Mi o Swym świętym dzieciństwie niezliczoną ilość razy, kiedy 

przytulała Mnie do serca w długie zimowe wieczory i w jasne noce letnie, kiedy 

[niebo] roiło się od gwiazd. Ofiarowała Siebie Bogu od pierwszych blasków 

jutrzenki Swego przyjścia na świat. Bardziej jeszcze ofiarowała Siebie, kiedy 

otrzymała Mnie, aby być tam, gdzie jestem: na drodze Mojej misji pochodzącej 

od Boga. Nadejdzie godzina, w której wszyscy Mnie opuszczą. Stanie się to na 

kilka chwil. Tchórzostwo jednak opanuje wszystkich. Pomyślicie, że dla 

waszego bezpieczeństwa lepiej byłoby wam nigdy Mnie nie poznać. Ona jednak 

– Ta, która zrozumiała i która wie – zawsze będzie ze Mną. Wy zaś powrócicie 

do Mnie przez Nią. Dzięki sile Swej niezachwianej i pełnej miłości wiary, 

pociągnie was ku Sobie i tak przyprowadzi was do Mnie. Ja bowiem jestem w 

Mojej Matce, Ona jest we Mnie, a My jesteśmy w Bogu. 

Chciałbym, abyście to zrozumieli, wy wszyscy, krewni w oczach świata, 

przyjaciele i synowie w porządku nadprzyrodzonym. Ani ty, ani inni nie wiedzą, 

kim jest Moja Matka. Gdybyście to wiedzieli, nie krytykowalibyście Jej w 

waszych sercach za to, że Mnie nie zatrzymała przy Sobie, lecz czcilibyście Ją 

jako największą Przyjaciółkę Boga, Potężną, która wszystko może [wyjednać] w 

sercu Ojca Przedwiecznego i u Syna Swego serca. Z pewnością przyjdę do Kany. 
Chcę Jej sprawić radość. Lepiej zrozumiecie to po tej godzinie.» 



 44 

Jezus jest stanowczy i przekonywujący. Juda patrzy na Niego uważnie. 

Zastanawia się i mówi:  

«Ja też pójdę z Tobą i w Jej towarzystwie, jeśli chcesz... bo myślę, że mówisz 

rzeczy słuszne. Wybacz zaślepienie moje i moich braci. Jesteś w tak wielkim 
stopniu bardziej święty od nas...!» 

«Nie żywię urazy do tego, kto Mnie nie zna. Nie mam jej nawet wobec tego, kto 

Mnie nienawidzi. Jednak cierpię z powodu zła, jakie zadają oni sami sobie. Co 
masz w tej torbie?» 

«Szatę, którą Twoja Matka Ci przysyła. Jutro jest wielkie święto. Pomyślała, że 

Jej Jezus będzie tego potrzebował, aby nie wyróżniać się spośród zaproszonych 

gości. Tkała bez wytchnienia od pierwszej chwili dnia aż do późna w nocy, 

codziennie, aby Ci przygotować tę szatę. Jednak nie skończyła płaszcza. Brakuje 

jeszcze frędzli. Jest Jej bardzo przykro.» 

«Nie ma się o co martwić. Pójdę w płaszczu, jaki mam, a w nowym – do 

Jerozolimy. Świątynia jest czymś większym od zaślubin.» 

«Maryja będzie bardzo szczęśliwa.» 

«Jeśli chcecie być o świcie na drodze do Kany – mówi Piotr – musicie zaraz 

wyruszyć. Księżyc wstaje i przeprawa się uda.» 

«Chodźmy więc. Chodź, Janie. Zabieram cię ze Sobą. Szymonie Piotrze, Jakubie, 

Andrzeju, żegnajcie. Oczekuję was wieczorem w szabat w Kafarnaum. Żegnaj, 
niewiasto. Pokój tobie i całemu domowi.» 

Jezus wychodzi z Judą i Janem. Piotr idzie za nimi aż do brzegu i pomaga w 

manewrze i w odpłynięciu łodzi. 

Wizja się kończy. Mówi Jezus: 

«Kiedy nadejdzie czas porządkowania tej pracy, wizja z wesela w Kanie 

zostanie tu umieszczona. Zapisz jej datę: 16 stycznia 1944.» 

23 października: Polecenie otrzymane z naciskiem o świcie i powtarzane wiele, 

wiele razy, abym nie zapomniała w oczekiwaniu na możliwość pisania. Czynię 
to, gdy jest już jaśniej. Jezus mówi:  

«Pisz, a wszystko, co ci mówię, zostanie umieszczone przed każdą pracą dla 

zakomunikowania [tego] ludziom uczciwym. Ma zostać napisane lub 

wydrukowane tak, jak ci to już mówiłem: “To jest głos Nauczyciela. Krzyk i 

pieszczota. Krzyk, kiedy zwraca się do tych, którzy nie chcą się nawrócić. 

Pieszczota, kiedy kieruje się do tych, którzy – choć niedoskonali – mają „dobrą 

wolę‟ odnajdywania Boga i Jego Słowa, a odnalazłszy – uświęcania się. Dla nich 

Słowo staje się pieszczotą Przyjaciela i błogosławieństwem Jezusa.” Te słowa 

[umieść] w nagłówku każdej pracy. Modlitwę do Słowa, którą dałem ci 7 

grudnia 1943 roku dobrze by było umieścić przed dziełami bardziej 

kompletnymi i przyjętymi, ciągle przyjmowanymi, by nie stały się nieskuteczne 

z powodu złej woli faryzeuszy, saduceuszy, uczonych w Piśmie i doktorów. To 

na razie wystarczy. Jeszcze powrócę.» 
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14. JEZUS NA WESELU W KANIE 

(por. J 2,1-11) Napisane 16 stycznia 1944. A, 1498-1512 

Widzę dom, prawdziwy wschodni dom: biały sześcian, bardziej szeroki niż 

wysoki, z nielicznymi wejściami. Ponad nim taras, służący jako dach i otoczony 

murkiem, o wysokości około jednego metra, zacienionym przez altanę z 

winorośli, pnących się aż do tego miejsca i rozciągających pędy aż do środka 
nasłonecznionego tarasu.  

Zewnętrzne schody wznoszą się wzdłuż fasady na poziomie drzwi, które 

otwierają się lekko w połowie wysokości fasady. Poniżej, na najniższym 

poziomie, znajdują się z rzadka niskie drzwi: nie więcej niż dwoje z każdej 

strony. Prowadzą do niższych i zaciemnionych pomieszczeń. Dom wznosi się 

pośrodku podwórza, czy raczej trawnika. W centrum znajduje się studnia. Są tu 

figowce i jabłonie. Dom jest zwrócony ku drodze, lecz nie znajduje się przy niej. 

Jest nieco oddalony. Przez trawnik biegnie ścieżka aż do drogi. To chyba główny 

trakt.  

Można by powiedzieć, że jest to dom na peryferiach Kany: dom rolników, którzy 

żyją pośrodku małej posiadłości. Poza domem rozciąga się wieś z 

przestrzeniami spokojnej zieleni. Świeci piękne słońce, a lazur nieba jest bardzo 
czysty. Na początku nie widzę nic innego. Dom stoi samotnie. 

Następnie widzę dwie niewiasty w długich szatach i w płaszczach, służących 

także za zasłony. Zbliżają się drogą, a potem ścieżką. Jedna, starsza, ma około 

pięćdziesięciu lat. Ubrana jest w [szatę w] kolorze płowokasztanowym, jakby z 

naturalnej wełny. Druga ma na sobie szaty w jaśniejszych kolorach: 

ciemnożółtą suknię i lazurowy płaszcz. Wydaje się mieć około trzydziestu pięciu 

lat. Jest bardzo piękna, wysoka. Jej postać pełna jest godności, ale zarazem 

życzliwości i pokory. Kiedy podchodzi bliżej, zauważam blady kolor Jej twarzy, 

lazurowe oczy i jasne włosy, wyłaniające się na czole, spod welonu. Rozpoznaję 

w Niej Najświętszą Maryję. Kim jest druga, starsza brunetka, nie wiem. 

Rozmawiają ze sobą i Maryja się uśmiecha. Znajdują się już całkiem blisko 

domu, gdy ktoś – z pewnością mający za zadanie wypatrywać przybywających – 

uprzedza [o ich nadejściu]. Na spotkanie z nimi wychodzą mężczyźni i kobiety, 
wszyscy odświętnie ubrani. Witają je serdecznie, zwłaszcza Maryję. 

Wydaje się, że jest wczesny poranek, może około godziny 9 lub wcześniej. Wieś 

ma jeszcze świeży wygląd pierwszych godzin dnia. Rosa sprawia, że trawy są 

bardziej zielone, a murawa nie jest zakurzona. Wydaje mi się, że to wiosna, bo 

trawa łąk nie jest spalona letnim słońcem, a na polach rosną zboża bez kłosów, 

całkiem zielone. Liście figowca i jabłoni są zielone i jeszcze delikatne, nie widzę 

jednak kwiatów na jabłoni. Nie dostrzegam owoców ani na jabłoni, ani na 

figowcu, ani na winorośli. Oznacza to, że jabłoń niedawno przekwitła, a małe 

owoce są jeszcze niewidoczne. Maryja bardzo serdecznie witana idzie po 

zewnętrznych schodach w towarzystwie starszego mężczyzny, który pewnie 

jest właścicielem. Wchodzi do wielkiej sali. Sala zajmuje chyba całe piętro lub 
jego pokaźną część.  

Wydaje mi się teraz, że pomieszczenia na dole to w rzeczywistości pokoje 

mieszkalne, spiżarnie, składy i piwnice na wino. Piętro zaś służy do specjalnych 

celów, takich jak wyjątkowe uroczystości, magazynowanie płodów ziemi lub 

prace wymagające wiele miejsca. Sprząta się tu z okazji święta, przyozdabia tak 

jak dziś zielonymi gałęziami, wieńcami i udekorowanymi stołami. W centrum 

znajduje się już jeden stół, bardzo bogaty z licznymi amforami i półmiskami 

przybranymi owocami. Wzdłuż muru, po mojej prawej stronie, znajduje się stół, 

też przyozdobiony, lecz skromniej. Po lewej stronie znajduje się rodzaj długiego 

kredensu, na nim podręczne półmiski z serami i innymi pokarmami, które 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-02.htm#1
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wydają mi się podpłomykami pokrytymi miodem i smakołykami. Na podłodze, 

także po mojej lewej stronie, są amfory i sześć wielkich waz, jakby miedzianych 
konwi. Według mnie to stągwie. 

Maryja życzliwie słucha wszystkiego, co mówią Jej ludzie, potem zdejmuje 

płaszcz i chętnie pomaga ukończyć przygotowania stołu. Widzę, jak chodzi tam i 

z powrotem, ustawia łoża biesiadne, poprawia girlandy kwiatów, układa ładniej 

owoce, sprawdza, czy lampy mają dość oliwy. Uśmiecha się. Mówi bardzo mało i 

bardzo cicho. Za to słucha wiele i bardzo cierpliwie.  

Od drogi słychać wielki hałas instrumentów muzycznych (raczej niezbyt 

zharmonizowanych). Wszyscy – z wyjątkiem Maryi – wybiegają na dwór. 

Wchodzi oblubienica, cała przyozdobiona i szczęśliwa, otoczona krewnymi i 
przyjaciółmi, u boku oblubieńca, który pierwszy wybiegł jej na spotkanie. 

Wizja się zmienia. Zamiast domu, widzę wieś. Nie wiem, czy to Kana, czy inna 

sąsiednia wioska. Widzę Jezusa z Janem i [mężczyznę], którym może być Juda 

Tadeusz, lecz co do tego mogę się mylić. Jezus jest ubrany na biało i ma 

ciemnoniebieski płaszcz. Słysząc dźwięk muzyki, towarzysz Jezusa prosi o 
informacje jakiegoś wieśniaka i dzieli się nimi z Jezusem. 

«Chodźmy sprawić radość Mojej Matce» – mówi Jezus uśmiechając się. Idzie w 

kierunku domu, poprzez pola, z dwoma towarzyszami. 

Zapomniałam napisać, że miałam wrażenie, jakby Maryja była albo krewną, albo 

wielką przyjaciółką rodziców oblubieńca, widziałam bowiem ich wielką zażyłość.  

Kiedy przybywa Jezus, człowiek wypatrujący gości ogłasza to innym. Pan domu 

– razem ze swoim synem, oblubieńcem, i Maryją – schodzi na spotkanie Jezusa. 

Wita Go z szacunkiem. Pozdrawia też dwóch pozostałych. Oblubieniec czyni to 

samo. Szczególnie podoba mi się pełne miłości i szacunku powitanie Syna przez 

Maryję i Maryi przez Syna. Nie ma wylewności, tylko słowa powitania: “Pokój 

Tobie”. Towarzyszy temu takie spojrzenie i taki uśmiech, że wart jest setek 

pocałunków i pieszczot. Wydaje się, że pocałunek drży na ustach Maryi, lecz go 

nie daje. Kładzie jedynie Swą małą, białą rękę na ramieniu Jezusa i muska 
pasmo Jego długich włosów. Dyskretna pieszczota Kochającej. 

Jezus wchodzi po schodach razem z Matką. Za Nim idą dwaj uczniowie oraz 

gospodarz [domu]. Wchodzi do sali biesiadnej, w której niewiasty są zajęte 

dostawianiem miejsc i nakryć dla trzech gości, których chyba nie oczekiwano. 

Sądzę, że przybycie Jezusa nie było pewne, a dwóch pozostałych – całkiem 

nieprzewidziane. Słyszę wyraźnie głęboki, męski i bardzo łagodny głos Jezusa, 

który mówi wchodząc do sali: «Pokój temu domowi i błogosławieństwo Boga 

dla was wszystkich!»  

Pozdrowienie wspólne i dostojne wszystkich obecnych.  

Jezus dominuje nad wszystkimi postawą i wyglądem. Nieoczekiwany gość 

wydaje się królem tego przyjęcia, bardziej niż oblubieniec, bardziej niż 

gospodarz. Pokorny i uległy Jezus budzi szacunek. Zajmuje miejsce przy 

centralnym stole wraz z oblubieńcem, oblubienicą, rodzicami małżonków i 

największymi przyjaciółmi. Dwóm uczniom – przez szacunek dla Nauczyciela – 

wskazano miejsca przy tym samym stole. Jezus siedzi tyłem do muru, przy 

którym stoją stągwie. Nie widzi ich więc ani nie zauważa, jak starosta weselny 
stara się o dania z mięsem, wciągane przez otwór blisko kredensu. 

Obserwuję. Żadna z kobiet – z wyjątkiem matek oblubieńców oraz Maryi – nie 

znajduje się przy tym stole. Wszystkie niewiasty, czyniące wielki hałas, 

znajdują się przy stole wzdłuż muru. Są obsługiwane po młodej parze i 
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znaczących gościach. Jezus jest przy gospodarzu domu i naprzeciw Maryi, która 

jest przy oblubienicy.  

Rozpoczyna się uczta. Zapewniam was, że nie brakuje apetytu ani pragnienia. 

Tylko dwoje je i pije mało: to Jezus i Jego Matka, która także bardzo mało mówi. 

Jezus mówi nieco więcej. Nawet jednak gdy mówi niewiele, nie jest ani 

posępny, ani lekceważący. Zachowuje się jak człowiek grzeczny, lecz 

małomówny. Kiedy Go pytają, odpowiada, interesuje się tym, co się do Niego 

mówi. Wypowiada Swoje zdanie, a potem trwa w skupieniu, jak ktoś 

przyzwyczajony do medytacji. Uśmiecha się, lecz nigdy się nie śmieje. Jeśli 

słyszy żart zbyt zuchwały, zachowuje się tak, jakby go nie słyszał. Maryja karmi 

się kontemplacją Swego Jezusa. Także Jan, znajdujący się na końcu stołu, 

słucha Go z natężoną uwagą. Maryja zauważa, że słudzy rozmawiają ze starostą 
i że jest on bardzo strapiony. Rozumie, że stało się coś bardzo nieprzyjemnego. 

«Synu! – mówi cicho przyciągając tym słowem uwagę Jezusa. – Synu, oni nie 

mają już wina...» 

«Niewiasto, cóż nam odtąd do Siebie?»  

Jezus, wypowiadając to zdanie, uśmiecha się jeszcze łagodniej. Również Maryja 

uśmiecha się. Są jak dwoje znających prawdę, stanowiącą ich radosny sekret, 

inni zaś nic o nim nie wiedzą. Maryja nakazuje sługom: «Uczyńcie, co wam 
powie.» 

Maryja wyczytała w uśmiechniętych oczach Syna przyzwolenie, zawierające 

wielkie pouczenie dla wszystkich „wezwanych‟.  

Jezus nakazuje sługom: «Napełnijcie stągwie wodą.» 

Widzę, jak słudzy napełniają stągwie wodą przyniesioną ze studni. (Słyszę 

szczęk pracującej studni oraz wiadra, które – po napełnieniu – wciągane jest do 

góry, a potem znowu opada.) Widzę jak starosta weselny ze zdumionym 

spojrzeniem nalewa sobie trochę tego płynu i kosztuje z miną największego 

zaskoczenia. Rozmawia z panem domu oraz z panem młodym. Maryja patrzy na 

Syna i uśmiecha się. Kiedy Jezus uśmiecha się do Niej, opuszcza głowę, lekko 
się czerwieniąc. Jest szczęśliwa. 

W sali słychać szept. Głowy zwracają się w kierunku Jezusa i Maryi. [Goście] 

wstają, aby lepiej widzieć. Idą w kierunku stągwi. Zapada cisza. Potem chórem 

chwalą Jezusa. On jednak wstaje i wypowiada tylko jedno zdanie: 
«Podziękujcie Maryi.» 

Wychodzi. Na progu powtarza: «Pokój temu domowi i błogosławieństwo Boże 

nad wami wszystkimi. – Dodaje: – Pozdrawiam Cię, Matko.» 

15. «NIEWIASTO, CÓŻ NAM ODTĄD DO SIEBIE? 

(por. J 2,4) Napisane tego samego dnia. A, 1508-1511 i 1512-1513 

Jezus wyjaśnia mi znaczenie tego zdania: 

«To „odtąd‟, które wielu tłumaczy pomija milczeniem, jest kluczem tego zdania i 

wyjaśnia jego prawdziwy sens. 

Byłem Synem poddanym Matce aż do chwili, w której wola Mego Ojca wskazała 

Mi godzinę, która nadeszła, abym został Nauczycielem. Od chwili rozpoczęcia 

Mojej misji, nie byłem już Synem poddanym Matce, lecz Sługą Boga. Więzy, 

łączące Mnie z Tą, która Mnie zrodziła, zostały przerwane. Przemieniły się w 
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więzy wyższego rzędu. Wszystkie schroniły się w duchu. Duch nadal nazywał 

“Mamą” Maryję – Moją Świętą. Miłość nie ustała ani nie oziębła. Przeciwnie: 

nigdy nie była tak doskonała, jak wtedy gdy – rozdzielając się ze Mną dla 

drugiego narodzenia – Maryja zrodziła Mnie dla świata jako Mesjasza, jako 

Głoszącego Ewangelię. Jej trzecie, najwyższe mistyczne macierzyństwo 

urzeczywistniło się, kiedy w męce Golgoty zrodziła Mnie dla Krzyża, jako 
Odkupiciela świata. 

«Niewiasto, cóż nam odtąd do siebie?»  

Najpierw byłem Twój, tylko Twój. Wydawałaś Mi polecenia, a Ja byłem Ci 

posłuszny. Byłem “poddany”. Teraz należę do Mojej misji. Czyż tego nie 

powiedziałem? “Ten, kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, by się 
pożegnać z tymi, którzy zostają, nie jest gotowy do Królestwa Niebieskiego.”  

Ja przyłożyłem rękę do pługa, aby otworzyć lemieszem nie glebę, lecz serca, i 

zasiać w nich słowo Boże. Oderwałem tę rękę dopiero wtedy, gdy Mi ją 

wyrwano, aby ją przybić do Krzyża i otworzyć przez jego męczarnię Serce Mego 

Ojca i sprawić, że z rany tej wyjdzie przebaczenie dla ludzkości.  

To „odtąd‟, zapominane przez wielu [tłumaczy], miało powiedzieć: “Byłaś dla 

Mnie wszystkim, o Matko, gdy byłem Jezusem, synem Maryi z Nazaretu. Jesteś 

nadal dla Mnie wszystkim w Moim duchu. Jednak odkąd wypełniam misję 

oczekiwanego Mesjasza, należę do Mojego Ojca. Poczekaj jeszcze trochę, a gdy 

skończy się Moja misja, znowu będę cały Twój. Otrzymasz Mnie jeszcze w Swoje 

ramiona jak wtedy, gdy byłem mały, i nikt już Ci więcej Mnie nie wyrwie. [Nikt 

Ci nie wyrwie] tego Syna, który należy do Ciebie, a na którego będzie się 

patrzeć jak na hańbę ludzkości. Zwłoki zostaną Ci rzucone, aby i Ciebie okryć 

wstydem z tego powodu, że jesteś Matką skazańca. Potem będziesz Mnie na 

nowo posiadać – tryumfującego. Na końcu będziesz Mnie miała – również i Ty 

zwycięska – na zawsze, w Niebie. Teraz jednak należę do wszystkich ludzi i do 
Ojca, który Mnie do nich posłał.” 

Oto, co oznacza to małe „odtąd‟, tak pełne znaczenia.» 

Jezus dał mi następujące pouczenie: 

«Gdy powiedziałem do Moich uczniów: “Chodźmy sprawić radość Mojej Matce”, 

nadałem temu zdaniu znaczenie o wiele głębsze, niż się wydawało. To nie była 

[tylko] przyjemność ujrzenia Mnie, lecz [radość] bycia Inicjatorką Mojej 
cudotwórczej działalności oraz [radość bycia] Pierwszą Dobrodziejką ludzkości. 

Zachowajcie na zawsze to wspomnienie. Mój pierwszy cud dokonał się dzięki 

Maryi. Pierwszy. Jest to znak, że Maryja posiada klucz do cudów. Nie odmawiam 

niczego Mojej Matce i dzięki Jej modlitwie, nawet przyspieszam czas łaski. 

Znam Moją Matkę, drugą w Dobroci po Bogu. Wiem, że udzielić wam łaski 

znaczy uszczęśliwić Ją, Ona bowiem jest “Samą Miłością”. Oto dlaczego 
powiedziałem – Ja, który wiedziałem – “Chodźmy zrobić Jej przyjemność”.  

Ponadto chciałem objawić światu Jej moc, równocześnie z Moją. [Maryja była] 

przeznaczona do zjednoczenia ze Mną w ciele. Stanowiliśmy jedno ciało: Ja w 

Niej, a Ona – wokół Mnie, jak płatki lilii wokół pachnącego i życiodajnego 

słupka. [Maryja] była zjednoczona ze Mną w boleści, bo byliśmy na krzyżu: Ja – 

cieleśnie, a Ona – duchowo. Tak jak lilia wydzielająca woń z korony i dająca 

zapach wtedy, gdy się ją rozgniata. Było więc słuszne, aby [Moja Matka] była ze 

Mną zjednoczona w mocy ujawniającej się światu. Mówię wam to, co 

powiedziałem zaproszonym gościom: “Podziękujcie Maryi. To dzięki Niej 

mieliście Twórcę cudu i macie wszystkie łaski, szczególnie łaskę przebaczenia.” 
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Odpocznij w pokoju. Jesteśmy z tobą.» 

16. JEZUS WYRZUCA KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI 

(por. J 2,13-22) Napisane 24 października 1944. A, 3847-3857 

Widzę Jezusa, który przybywa w obręb Świątyni z Piotrem, Andrzejem, Janem i 

Jakubem, z Filipem i Bartłomiejem. Znajduje się tu bardzo wielki tłum, który 

wchodzi i wychodzi. Pielgrzymi przybywają grupami ze wszystkich części 

miasta.  

Z wysokości wzgórza, na którym jest wzniesiona Świątynia, widać ulice miasta, 

wąskie i kręte. Roją się od przechodniów. Wydaje się, że pomiędzy białą 

płaszczyzną domów rozciąga się ruchliwa wstążka w tysiącu kolorach. Tak, 

miasto ma wygląd śmiesznej zabawki z różnokolorowymi wstążkami pomiędzy 

dwoma pasemkami białych domów, zbiegającymi się wspólnie w punkcie, w 

którym lśnią kopuły Domu Pańskiego. 

Wewnątrz jest prawdziwy targ. Nie ma żadnego skupienia w tym świętym 

miejscu. Ludzie biegają, wołają, kupują baranki, krzyczą, przeklinają z powodu 

zawyżonych cen, wpychają beczące zwierzęta do ogrodzeń. Są to zwykłe 

zagrody, ograniczone linami i palikami. Przy wejściach do nich znajduje się 

handlarz lub właściciel czekający na kupujących. Uderzenia kijów, beczenie, 

przekleństwa, protesty, zniewagi wobec sług nie dość spieszących się z 

gromadzeniem zwierząt i zamykaniem ich... Znieważanie kupujących, którzy się 

targują lub oddalają... Jeszcze większe zniewagi [padają pod adresem] ludzi 

przezornych, którzy przyprowadzili baranka ze sobą. 

Wokół stołów do wymiany pieniędzy – inny wrzask. Nie wiem, czy tak jest 

zawsze, czy też [tylko] z okazji Paschy. Zdaję sobie w tym momencie sprawę, 

że Świątynia służyła jako giełda lub czarny rynek. Wartość monet nie była 

określona. Był kurs legalny, z pewnością określony. Dokonujący wymiany 

pieniędzy narzucali jednak kurs inny, określając samowolnie procent za 

wymianę. Zapewniam, że znali się na oszukiwaniu klientów!... Im bardziej 

biedny był klient i z im dalszych okolic przybywał, tym bardziej był oszukiwany: 

starzy bardziej niż młodzi, a ci, którzy przybywali spoza Palestyny, jeszcze 

bardziej niż starzy. Biedni staruszkowie patrzą i patrzą na swe oszczędności, 

odkładane przez cały rok, z tak wielkim trudem, dzięki odejmowaniu sobie od 

ust. Chowają je sto razy z powrotem, robią koło wokół wymieniających 

pieniądze. Wreszcie wracają do pierwszego. Ten zaś mści się za ich odejście, 

podnosząc – choćby na chwilę – kurs wymiany... Wielkie monety opuszczają, 

pośród westchnień, ręce właściciela, aby przejść w szpony lichwiarza 

wymieniającego je na monety mniejsze. Potem następna tragedia rozliczeń i 

westchnień: przy handlarzach baranków, wciskających – niedowidzącym 

staruszkom – baranki najsłabsze. Widzę, jak dwoje starych ludzi powraca, 

popychając biednego baranka, u którego składający ofiarę znaleźli pewnie jakąś 

wadę. Skargi, błagania, niegrzeczne i grubiańskie słowa mieszają się, nie 
wywołując wzruszenia sprzedawcy.  

«On i tak jest zbyt piękny jak na to, co zapłaciliście, Galilejczycy. Wynoście się! 

Albo dodacie pięć denarów, aby otrzymać ładniejszego!» 

«Na Boga! Jesteśmy biedni i starzy! Czy chcesz, abyśmy nie odbyli może 

ostatniej już Paschy? Czy to, co od nas wziąłeś, nie wystarczy na małe 

zwierzątko?» 

«Zróbcie miejsce, brudasy. Oto idzie do mnie Józef Starszy. Czyni mi zaszczyt 

wybierając mnie. Bóg niech będzie z tobą! Chodź! Wybieraj!» [– woła handlarz] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-02.htm#13
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Ten, którego nazwano Józefem Starszym lub Józefem z Arymatei, wchodzi do 

zagrody i wybiera pięknego baranka. Kroczy w bogatej szacie, dumny, nie 

patrząc na biedaków jęczących u wejścia do zagrody. Potrąca ich, wychodząc z 
tłustym, beczącym barankiem. 

Jezus jest teraz bardzo blisko. On także dokonał zakupu i Piotr, który 

prawdopodobnie zapłacił za Niego, ciągnie za sobą odpowiedniego baranka. 

Piotr chciałby iść od razu do miejsca, w którym składa się ofiarę. Jednak Jezus 

zwraca się na prawo, w kierunku dwojga staruszków, przestraszonych, 
zalanych łzami i niezdecydowanych. Tłum ich potrąca, sprzedający – znieważa. 

Jezus – tak wysoki, że głowy dwojga staruszków sięgają Jego piersi – kładzie 

rękę na ramieniu niewiasty i pyta: 

«Niewiasto, dlaczego płaczesz?» 

Staruszka odwraca się. Widzi wysokiego młodego mężczyznę, dostojnego w 

pięknej białej szacie i w śnieżnobiałym płaszczu, zupełnie białym i nowym. 

Bierze Go chyba za uczonego [w Prawie] z powodu ubioru i wyglądu. 

Zaskoczona wyjaśnia przyczyny strapienia. Jest zdumiona, bo ani uczeni, ani 

kapłani nie liczą się z ludźmi i nie biorą ich w obronę przed chciwością 
handlarzy. 

Jezus odwraca się do człowieka, sprzedającego baranki: 

«Wymień tego baranka tym wiernym. Nie jest godny ołtarza, jak nie jest 

uczciwe to, że wykorzystujesz tych dwoje biednych starych [ludzi], ponieważ są 
słabi i nie mają obrony.» 

«A Ty, kim jesteś?» [– pyta handlarz] 

«Sprawiedliwym» [– odpowiada mu Jezus.] 

«Twoja mowa i mowa Twych towarzyszy zdradza, że jesteś Galilejczykiem. Czyż 

może być ktoś sprawiedliwy w Galilei?» 

«Czyń, co ci mówię, i bądź również ty sprawiedliwy.» 

«Posłuchajcie! Posłuchajcie Galilejczyka, obrońcy równych Sobie! On pragnie 

nam dawać lekcję, nam, ludziom Świątyni!» 

Mężczyzna śmieje się i kpi sobie, naśladując galilejski akcent, który jest 

bardziej śpiewny i łagodniejszy niż judejski, przynajmniej tak mi się wydaje.  

Ludzie stają wokół nich. Sprzedawcy i wymieniający pieniądze biorą w obronę 

wspólnika, przeciw Jezusowi. Pomiędzy gapiami znajduje się dwóch lub trzech 

rabinów, [patrzących] z ironią. Pada pytanie zadane takim tonem, że Hiob 
straciłby cierpliwość:  

«Czy jesteś uczonym [w Prawie]?» 

«Jak rzekłeś» [– odpowiada Jezus.] 

«Czego nauczasz?» 

«Tego nauczam: uczynić Dom Boży na nowo domem modlitwy, a nie miejscem 

lichwy i targu. Oto Moje nauczanie.» 

Jezus jest straszny. Wydaje się cherubem, postawionym na progu utraconego 

Raju. Nie ma w rękach płonącego miecza, lecz Jego oczy błyszczą światłością i 
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gromią wyśmiewających się i znieważających Boga. Jezus nie ma niczego w 

rękach. Jedynie Swój święty gniew. Z tym właśnie gniewem – idąc szybkim i 

pewnym krokiem pośród straganów – rozrzuca monety skrupulatnie 

uporządkowane według ich wartości. Przewraca małe i wielkie stoły. Wszystko 

spada z hałasem na ziemię. [Słychać] wielki zgiełk z powodu wywracanego 

metalu i trącanego drewna, okrzyki gniewu, strachu i aprobaty. Potem Jezus 

wyrywa z rąk pilnujących zwierząt powrozy, którymi przytrzymywali woły, 

baranki i owce. Robi z nich bardzo ciężki bicz, którego opadające supły są spięte 

rzemieniami. Wstaje, kręci nim i obniża bez litości. Tak, zapewniam was – bez 
litości. 

Nieprzewidziany grad spada na głowy i krzyże. Wierni wymykają się, 

podziwiając scenę. Winni – ścigani aż na zewnątrz murów – ratują się co sił w 

nogach, pozostawiając na podłodze pieniądze, a za sobą zwierzęta wszelkich 

rozmiarów: wielki splot kopyt, rogów i skrzydeł. Jedne biegają, inne – 

odfruwają. Ryk, beczenie, gruchanie gołębi i synogarlic oraz śmiechy i krzyki 

wiernych, dosięgające uciekających lichwiarzy, zagłuszają żałosny chór 
zwierząt, zabijanych z pewnością na innym dziedzińcu. 

Przybiegają kapłani, rabini i faryzeusze. Jezus, który powrócił ze Swej pogoni, 

znajduje się pośrodku placu. W ręku trzyma jeszcze dyscyplinę.  

«Kim jesteś? Jak śmiesz czynić coś podobnego, zakłócając [spokój] 

przepisanych uroczystości? Z jakiej szkoły pochodzisz? Nie znamy Cię. Nie 
wiemy, kim Ty jesteś.» 

«Jestem Tym, któremu wolno. Wszystko mogę. Zburzcie tylko tę Prawdziwą 

Świątynię, a Ja ją wskrzeszę, by oddać chwałę Bogu. To nie Ja naruszam 

świętość Domu Bożego i ceremonie, lecz wy ją naruszacie. Zezwalacie, by Boża 

siedziba była miejscem dla lichwiarzy i kupczących. Moją szkołą jest szkoła 

Boża, taka sama dla całego Izraela, w której usta Przedwiecznego mówiły do 

Mojżesza. Nie znacie Mnie? Poznacie Mnie. Nie wiecie, skąd przychodzę? 

Dowiecie się.» 

Jezus odwraca się w stronę ludu, nie zajmując się więcej kapłanami. Wzrostem 

góruje nad otoczeniem. Jest ubrany na biało. Rozchylony płaszcz powiewa z tyłu 

na plecach. Ramiona ma rozwarte jak mówca w najbardziej podniosłej chwili 
przemówienia. Mówi: 

«Posłuchaj, ludu Izraela! W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane: 

“Ustanowisz sobie rządców i urzędników we wszystkich miastach, które ci daje 

Pan, Bóg twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sądem 
sprawiedliwym. 

Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, 

gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa 

sprawiedliwych. Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, 
którą ci daje Pan, Bóg twój.”  

Posłuchaj, ludu Izraela! W Księdze Powtórzonego Prawa napisane jest: 

“Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu ani dziedzictwa 

w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego dziedzictwa. Nie 
będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: Pan jest jego dziedzictwem.”  

Posłuchaj, ludu Izraela! W Księdze Powtórzonego Prawa napisane jest: “Nie 

będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z 

czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od 

brata nie będziesz żądał odsetek.” To mówi Pan. 
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Widzicie jednak, że bez sprawiedliwości wobec biedaka urzędują sędziowie w 

Izraelu. Skłaniają się nie ku sprawiedliwemu, lecz ku mocnemu. Być biedakiem, 

być z ludu, oznacza – podlegać prześladowaniom. Jakże lud może powiedzieć: 

“Ten, kto nas osądza, jest sprawiedliwy,” skoro widzi, że jedynie mocni są 

szanowani i słuchani, a biedny nie znajduje nikogo, kto by zechciał go 

wysłuchać? Jakże lud może otaczać szacunkiem Pana, skoro widzi, że nie jest 

On szanowany przez tych, którzy są do tego zobowiązani bardziej niż inni? Czy 

wyraża szacunek wobec Pana łamanie Jego przykazania? Dlaczego w Izraelu 

mają oni posiadłości i otrzymują podarki od celników i grzeszników? [Celnicy i 

grzesznicy] czynią tak dla zaskarbienia sobie życzliwości kapłanów, ci zaś 
przyjmują je, aby mieć dobrze wyposażony kuferek.  

To Bóg jest dziedzictwem Swoich kapłanów. Dla nich On – Ojciec Izraela – jest 

Ojcem bardziej niż był nim dla nich kiedyś ktokolwiek inny. On troszczy się o 

pożywienie dla nich na tyle, na ile jest to słuszne. Jednak nie o więcej niż to jest 

słuszne. On nie obiecywał sługom Swej Świątyni ani bogactw, ani własności. 

Przez wieczność będą mieli Niebo dla wynagrodzenia swej sprawiedliwości, jak 

[otrzymali je jako nagrodę] Mojżesz i Eliasz, Jakub i Abraham. Jednak na tej 

ziemi powinni mieć jedynie odzienie lniane i diadem z nie niszczejącego złota: z 

czystości i miłości. Ciało powinno być sługą ducha dla [człowieka] mającego być 

sługą Boga Prawdziwego. To nie ciało ma panować nad duchem i sprzeciwiać się 
Bogu.  

Zostałem zapytany, jaką władzą to czynię. A oni? Jaką władzą profanują 

przykazanie Boże i – w cieniu świętych murów – zezwalają na lichwę 

krzywdzącą braci z Izraela, przybyłych, by spełnić przykazanie Boże? Zapytano 

Mnie, z jakiej szkoły pochodzę. Odrzekłem: “Ze szkoły Boga”. Tak, Izraelu, 
przychodzę zaprowadzić cię do tej szkoły, świętej i niezmiennej.  

Kto chce poznać Światło, Prawdę i Życie, niech przyjdzie słuchać głosu Boga 

mówiącego do Swego ludu. Niech przyjdzie do Mnie. Szedłeś za Mojżeszem 

przez pustynię, o ludu izraelski! Podążaj również za Mną, abym cię 

przeprowadził przez o wiele smutniejszą pustynię, ku prawdziwej 

błogosławionej Ziemi, poprzez morze rozstępujące się na Boży rozkaz. Ku niej 
was wiodę. Podnosząc Mój Znak, leczę was z wszelkich chorób. 

Nadeszła godzina Łaski. Oczekiwali jej Patriarchowie i w oczekiwaniu na nią 

umarli. Przepowiadali ją Prorocy i umarli w nadziei [jej nadejścia]. Śnili o niej 
sprawiedliwi i umocnieni tym snem umarli. Teraz nadeszła. 

Pójdźcie! “Pan osądzi swój lud i miłosierny będzie wobec tych, którzy Mu służą” 

– jak obiecał przez usta Mojżesza.» 

Ludzie otaczający Jezusa słuchają Go z otwartymi ustami. Potem rozmawiają o 

słowach nowego Rabbiego i zadają pytania Jego towarzyszom. Jezus kieruje się 
w stronę innego dziedzińca, oddzielonego portykiem. Przyjaciele idą za Nim.  

17. SPOTKANIE Z ISKARIOTĄ I TOMASZEM. CUD [UZDROWIENIA] SZYMONA 

ZELOTY 

Napisane 26 października 1944. A, 3857-3871 

Jezus znajduje się wraz z sześcioma uczniami. Jak wczoraj tak i dziś nie widzę 

Judy Tadeusza, który mówił, że chce iść z Jezusem do Jerozolimy? Muszą być 

jeszcze święta paschalne, bo w mieście panuje tłok. Zbliża się wieczór i wiele 

osób powraca w pośpiechu do domów. Jezus także idzie w stronę domu, 

którego jest gościem. Nie jest to dom, w którym mieści się Wieczernik. Tamten 

znajduje się poza miastem, choć jeszcze w jego obrębie, ten natomiast jest 
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prawdziwym wiejskim domem, pośrodku ogrodu oliwnego. Z małego podwórza, 

znajdującego się przed nim, widać drzewa rosnące rzędami aż do podnóża 

wzgórza. Zatrzymują się blisko małego strumyka, w którym jest niewiele wody. 

Płynie on poprzez uskok znajdujący się pomiędzy dwoma małymi 

wzniesieniami. Świątynia znajduje się na szczycie jednego z nich. Na drugim – 

trudne do ogarnięcia wzrokiem połacie drzew oliwnych. Jezus znajduje się na 

samym dole tego wspaniałego wzgórza, wznoszącego się łagodnie bez 
sprzeciwu spokojnych drzew.  

«Janie, dwóch ludzi czeka tu na twego przyjaciela» – mówi starszy człowiek, z 

pewnością wieśniak, może właściciel ogrodu oliwnego. Wydaje się, że Jan go 

zna. 

«Gdzie oni są? Kim są?» 

«Nie wiem. Jeden z pewnością jest Judejczykiem. A drugi... nie wiem... Nie 

pytałem go o to.» 

«Gdzie się znajdują?» 

«Oczekują w kuchni i... i... tak, jest jeszcze jeden, okryty ranami... Kazałem mu 

się tam zatrzymać. Nie chciałbym, aby [się okazało], że jest trędowaty... Mówi, 
że chce zobaczyć Proroka, który przemawiał w Świątyni.» 

Jezus, który milczał aż do tej pory, mówi: «Chodźmy najpierw zobaczyć się z 

tym ostatnim. Powiedz innym, aby przyszli, jeśli chcą. Porozmawiam z nimi tu, 
w ogrodzie oliwnym.»  

Jezus idzie ku miejscu wskazanemu przez starszego człowieka. 

«A my, co mamy robić?» – pyta Piotr. 

«Chodźcie, jeśli chcecie.» 

Cały opatulony mężczyzna opiera się o prymitywny murek przy drodze, na 

granicy posiadłości. Musiał wspiąć się ścieżką ciągnącą się wzdłuż brzegu 

małego strumyka. Na widok podchodzącego Jezusa, woła: «Nie podchodź, nie 
podchodź, zmiłuj się tylko nade mną!» 

Odsłania tułów, odrzucając ubranie. Twarz ma pokrytą strupami, a tułów 

stanowi mozaikę ran. Okryty jest ranami: jedne wryte głęboko w ciało, inne – 

czerwone jak poparzenia, jeszcze inne białawe i przeświecające, jakby pokryte 

z wierzchu szkłem. 

«Jesteś trędowaty! Czego chcesz ode Mnie?» 

«Nie przeklinaj Mnie! Nie kamienuj Mnie! Powiedziano Mi, że wczoraj 

wieczorem ujawniłeś się jako Głos Boga i Dawca Łaski. Według tego, co mi 

mówiono, oświadczyłeś, że wznosząc Swój Znak, leczysz wszelkie choroby. 

Podnieś go nade mną. Przychodzę z grobów... Stamtąd... Przemykałem się jak 

wąż pomiędzy skałami potoku, aby dotrzeć tu, niezauważony. Czekałem na 

wieczór, aby to uczynić, bo w półmroku trudniej zauważyć, kim jestem. 

Ośmieliłem się... Odnalazłem człowieka z tego domu, który był na tyle dobry, by 

mnie nie zabić. Powiedział mi tylko: “Czekaj tu, przy murku.” Ty też miej 
litość.» 

Jezus zbliża się. On sam. Sześciu uczniów i właściciel [domu] z dwoma 

nieznajomymi pozostają daleko i wyraźnie ujawniają obrzydzenie. Trędowaty 
mówi jeszcze: «Nie zbliżaj się! Już nie! Jestem nieczysty!» 
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Jednak Jezus podchodzi. Patrzy na niego z tak wielką litością, że mężczyzna 

zaczyna płakać. Klęka z twarzą przy ziemi. Jęczy: 

«Twój Znak! Twój Znak!» 

«On zostanie wzniesiony w swoim czasie. Mówię jednak tobie: Wstań! Bądź 

uzdrowiony. Ja tego chcę. I bądź Moim znakiem w tym mieście, które ma Mnie 
poznać. Wstań, mówię ci, i nie grzesz więcej przez wdzięczność wobec Boga!» 

Mężczyzna podnosi się powoli, bardzo powoli. Wydaje się wyłaniać spośród 

wysokich i ukwieconych traw, jakby podnosił się z całunu... Jest uzdrowiony. 

Patrzy na siebie w ostatnich promieniach dnia. Jest uzdrowiony. Woła:  

«Jestem czysty! Och! Co mam teraz dla Ciebie uczynić?» 

«Bądź posłuszny Prawu. Idź poszukać kapłana. Bądź od dziś dobry. Idź.» 

Mężczyzna waha się przez moment, czy nie rzucić się do stóp Jezusa, lecz 

przypomina sobie, że w oczach Prawa jest jeszcze nieczysty. Powstrzymuje się. 
Całuje jednak swą rękę i posyła pocałunek Jezusowi. Płacze z radości.  

Inni są jak skamieniali. Jezus porusza ich Swym uśmiechem. Odwracając się 

tyłem do uzdrowionego trędowatego [mówi]: 

«Przyjaciele, to był jedynie trąd ciała, lecz ujrzycie jeszcze, jak znika trąd serc. 

Czy to wy chcieliście Mnie zobaczyć? – zwraca się do dwóch nieznajomych – Oto 
jestem. A wy kim jesteście?» 

«Słyszeliśmy Cię wczoraj wieczorem... w Świątyni. Szukaliśmy Cię po mieście. 

Osoba określająca się jako Twój krewny powiedziała, że jesteś tutaj.» 

«Dlaczego Mnie szukacie?» 

«Aby iść za Tobą, jeśli nas zechcesz, bo Ty masz słowa Prawdy.» 

«Iść za Mną? A wiecie, dokąd idę?» [– pyta Jezus] 

«Nie, Nauczycielu, ale z pewnością – ku chwale.» 

«Tak, ale ku chwale, która nie jest [chwałą] ziemską: ku chwale Nieba, którą 

zdobywa się przez cnotę ofiary. Dlaczego chcecie iść za Mną?» – pyta Jezus 

ponownie. 

«Aby mieć udział w Twojej chwale.» 

«W znaczeniu niebieskim?» 

«Tak, w znaczeniu niebieskim.» 

«Nie wszyscy ludzie mogą ją osiągnąć, Mamona, bowiem zastawia pułapki – i to 

na tych, którzy pragną Nieba, bardziej niż na innych. Jedynie ten wytrwa, kto 

ma silną wolę. Po co iść za Mną, skoro wymaga to stałej walki z nieprzyjacielem, 

który jest w nas, z nieprzyjaznym światem, z Nieprzyjacielem, którym jest 
szatan?» 

«Nasz duch jednak ciągnie nas ku temu: nasz duch, którego podbiłeś. Ty jesteś 

święty i mocny, chcemy być Twymi przyjaciółmi.» 

«Przyjaciółmi!» – Jezus milknie i wzdycha. Potem patrzy uważnie na tego, 

który cały czas mówił, a teraz opuścił płaszcz zakrywający mu głowę. To Judasz 
z Kariotu.  



 55 

«Kim jesteś ty, który mówisz inaczej niż człowiek z ludu?» 

«Jestem Judasz, syn Szymona. Pochodzę z Kariotu, ale jestem w Świątyni. 

Oczekuję Króla żydowskiego. Marzę o tym. Króla rozpoznałem w Tobie, po 

Twoich słowach. Rozpoznałem w Tobie Króla przez Twe zachowanie. Weź mnie 
ze Sobą.» 

«Wziąć ciebie? Teraz? Zaraz? Nie.» 

«Dlaczego, Nauczycielu?» [– pyta Judasz.] 

«Zanim bowiem się wejdzie na bardzo stromą drogę, lepiej jest [najpierw] 

ocenić samego siebie» [– odpowiada Jezus.] 

«Nie wierzysz w moją szczerość?» [– pyta Judasz] 

«Ty to powiedziałeś. Wierzę w twą impulsywność, lecz nie wierzę w twoją 

stałość. Zastanów się, Judaszu. Odchodzę i przybędę na Pięćdziesiątnicę. Jeśli 

będziesz w Świątyni, ujrzysz Mnie. Zastanów się, do czego jesteś zdolny... A ty, 
kim jesteś?» – pyta Jezus drugiego nieznajomego. 

«Innym, który Cię widział. Chciałbym być z Tobą. Jednak teraz lękam się tego.» 

«Nie, tylko zarozumialstwo jest zgubne. Lęk nie może stanowić przeszkody. 

Jeśli pochodzi z pokory, jest pomocą. Nie obawiaj się. Ty także się zastanów i 
kiedy powrócę...» 

«Nauczycielu, Ty jesteś tak święty! Boję się, że nie jestem godny. Tylko to. Nie 

mam obaw, co do tego, co pochodzi z mojej miłości...» 

«Jak się nazywasz?» [– pyta Jezus] 

«Tomasz, zwany Didymos.» 

«Zapamiętam twe imię. Idź w pokoju.» 

Jezus odprawia ich i wchodzi do gościnnego domu na wieczerzę. Sześciu, którzy 

są z Nim, stawia liczne pytania. 

«Dlaczego, Nauczycielu, zrobiłeś między nimi różnicę?... Czy była pomiędzy nimi 

różnica?... Obydwaj poszli za tym samym impulsem...» – pyta Jan. 

«Przyjacielu, [uczyniłem tak], ten sam bowiem impuls może nie mieć tego 

samego posmaku. Tak, obydwoma kierowała ta sama pobudka, lecz nie 

prowadzi ona do tego samego celu. To ten, który wydał się mniej doskonałym, 

jest bardziej doskonały, bo nie ma w sobie gorączkowego pragnienia ludzkiej 
chwały. Kocha Mnie dla samej miłości.»  

«Ja także!» «Ja tak samo.» «I ja.» «I ja.» «I ja.» «I ja.» 

«Wiem o tym. Znam was, wiem, jacy jesteście.» 

«Czy jesteśmy doskonali?» 

«O, nie! Jednak razem z Tomaszem staniecie się takimi, jeśli będzie trwać w 

waszym pragnieniu miłowania. Doskonali? O, przyjaciele! Któż jest doskonały 
oprócz Boga?» 

«Ty jesteś doskonały!» 
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«Zaprawdę, o Mnie powiadam wam: gdybym był jedynie prorokiem, nie 

mógłbym być doskonały. Żaden człowiek nie jest doskonały. Ja jednak jestem 

doskonały. Ten bowiem, który do was mówi, jest Słowem Ojca. Ono pochodzi od 

Boga. Jest Jego Myślą, która stała się Słowem. Ja posiadam doskonałość w 

Sobie i powinniście w to wierzyć, jeśli uznajecie, że jestem Słowem Ojca. 

Widzicie jednak, że chcę, aby Mnie nazywano Synem Człowieczym. Uniżyłem 

bowiem samego Siebie przyjmując na Siebie wszystkie nędze człowieka, aby je 

nieść. To jest Moim pierwszym cierpieniem. Nosiłem te nędze, aby potem je 

zniszczyć, nie pozwoliłem jednak, by Mnie dotknęły. Jakiż to ciężar, przyjaciele! 

Noszę go jednak z radością. Noszenie go jest Moją radością, bo jako Syn 

Człowieczy sprawię, że ludzkość stanie się ponownie dzieckiem Boga, jak było u 
zarania.» 

Jezus mówi cicho, siedząc przy ubogim stole, lekko pochylony. Rękoma 

wykonuje łagodne gesty. Od dołu oświetla Go mała oliwna lampka postawiona 

na stole. Lekko się uśmiecha. To prawdziwy Nauczyciel budzący szacunek. Na 
Jego twarzy maluje się wielka przyjaźń. Uczniowie słuchają w skupieniu. 

«Nauczycielu... Dlaczego Twój kuzyn – który wie, gdzie mieszkasz – nie 

przyszedł?» 

«Mój Piotrze!... Będziesz jednym z Moich kamieni – pierwszym. Jednak nie 

wszystkie kamienie łatwo poddają się nam, gdy chcemy ich używać. Czy 

widziałeś marmury sklepienia Pretorium? Okrutnie wyrwane zboczom góry 

stanowią teraz część Pretorium. Zauważ, inaczej jest z kamieniami, które 

błyszczą w promieniach księżyca, na dnie wód Cedronu. Same przybyły do 

koryta strumienia i jeśli ktoś chce je zabrać, nie stawiają oporu. Mój kuzyn jest 

podobny do pierwszych kamieni, o których mówiłem... Zboczem góry jest 
rodzina, która Mi go odbiera» [– wyjaśnia Piotrowi Jezus.] 

«Ja chcę być całkiem jak te kamienie w rzece. Dla Ciebie jestem gotów porzucić 

wszystko: dom, małżonkę, łowienie ryb, braci. Wszystko, Mój Nauczycielu, dla 

Ciebie» [– wyznaje Piotr.] 

«Wiem o tym, Piotrze. To, dlatego cię kocham. Jednak i Judasz przyjdzie.» 

«Kto? Judasz z Kariotu? Nie sądzę, to piękny pan... Ja tam wolę... Tak, ja 

wolę.... siebie.» 

Wszyscy się śmieją ze słów Piotra. 

«Nie ma się z czego śmiać. Chcę powiedzieć, że wolę prostego Galilejczyka, 

rybaka zwykłego, lecz szczerego... niż mieszkańców miast, którzy... nie wiem... 
ale Nauczyciel wie, co chcę powiedzieć.» 

«Rozumiem, ale nie osądzaj. Potrzebujemy siebie nawzajem tu na ziemi, a 

dobrzy są wymieszani ze złymi jak kwiaty w polu: [trująca] cykuta rośnie obok 
leczniczej malwy.»  

«Chciałbym o coś zapytać...» 

«O co, Andrzeju?» 

«Jan opowiadał mi o cudzie, którego dokonałeś w Kanie... Mieliśmy nadzieję, że 

uczynisz go w Kafarnaum... A Ty nam powiedziałeś, że nie będziesz dokonywał 

cudów, dopóki nie wypełnisz Prawa. Dlaczego zatem [uczyniłeś to] w Kanie? 

Dlaczego tam, a nie w Twojej ojczyźnie?» 



 57 

«Wszelkie posłuszeństwo Prawu decyduje o związku z Bogiem i o wzroście 

naszej mocy. Cud dowodzi łączności z Bogiem, życzliwej obecności Boga i Jego 

zgody z nami. Dlatego też chciałem [najpierw] wypełnić Mój obowiązek 
Izraelity, zanim rozpoczną się cuda.» 

«Jednak nie byłeś zobowiązany do zachowania Prawa.» 

«Dlaczego? Jako Syn Boży – nie. Jednak jako Syn Prawa – tak. Jako takiego zna 

Mnie na razie Izrael... A nawet potem, prawie cały Izrael będzie Mnie uznawał 

za takiego, a nawet za kogoś mniejszego. Nie chcę dawać powodu do zgorszenia 
Izraelowi, dlatego jestem posłuszny Prawu» [– mówi Jezus.] 

«Ty jesteś święty...» 

«Świętość nie wyklucza posłuszeństwa, lecz przeciwnie – doskonali je. Ponadto 

należy dawać przykład. Co powiedziałbyś o ojcu, starszym bracie, nauczycielu, 
kapłanie, który nie dawałby dobrego przykładu?» 

«A Kana?» 

«W Kanie należało sprawić radość Mojej Matce. Kana stanowi zapowiedź tego, 

co należy się Mojej Matce. To Ona pierwsza nosiła Łaskę. Tu czczę Miasto Święte 

ujawniając w nim publicznie Moją moc Mesjasza, lecz tam, w Kanie, powinienem 

był uczcić Świętą Bożą, Najświętszą. To przez Nią otrzymał Mnie świat, jest więc 
sprawiedliwe, aby dla Niej został dokonany Mój pierwszy cud na tym świecie.» 

Ktoś puka do drzwi. To znowu Tomasz. Wchodzi i rzuca się do stóp Jezusa. 

«Nauczycielu... Nie mogę czekać na Twój powrót. Pozwól Mi być z Tobą. Pełen 

jestem wad, ale mam mój skarb. To miłość: jedyna, wielka, prawdziwa. Należy 
do Ciebie. Jest dla Ciebie. Zatrzymaj Mnie, Nauczycielu...» 

Jezus kładzie mu rękę na głowie. 

«Pozostań, Didymosie. Chodź za Mną. Błogosławieni, którzy są szczerzy i mają 

zdecydowaną wolę. Jesteście błogosławieni bardziej niż krewni, bo jesteście dla 

Mnie synami i braćmi nie według krwi, która jest śmiertelna, lecz według woli 

Bożej i woli waszego ducha. Powiadam wam, że nie ma bliższego 

pokrewieństwa ponad to, które wynika z wypełniania woli Mego Ojca, a wy ją 
czynicie, ponieważ bardzo tego chcecie.» 

Tak kończy się widzenie. Jest godz. 16.00. Ogarnia mnie senność. Sen będzie – 

czuję to – głęboki, jako logiczna konsekwencja wczorajszych cierpień... Jednak 

także 24 października czułam się tak bardzo źle, że po ukończonej wizji – 

opisywanej z tak wielkim bólem głowy, jakby przy zapaleniu opon mózgowych – 

nie miałam już siły dorzucić, że widziałam na koniec Jezusa. Odziany był tak jak 

wtedy gdy przychodzi tylko do mnie: w szatę z delikatnego białego lnu, z lekkim 

odcieniem kości słoniowej i w pasującym płaszczu. Taką szatę miał na sobie, 
kiedy pojawił się po raz pierwszy w Jerozolimie jako Mesjasz. 

18. TOMASZ ZOSTAJE UCZNIEM 

Napisane 27 października 1944. A, 3871-3882 

Dziś rano, budząc się z bardzo głębokiego, trwającego wiele godzin snu, w 

czasie modlitwy, w oczekiwaniu na nastanie dnia, widzę znowu tę samą scenę: 

Jesteśmy nadal w tym samym miejscu: w kuchni szerokiej i niskiej, z 

okopconymi murami, ledwie oświetlonej małą lampką oliwną, postawioną na 
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prostym, długim i wąskim stole, przy którym siedzi osiem osób: Jezus i jego 

uczniowie, oprócz tego gospodarz domu. Po czterech z każdej strony stołu. 

Jezus siedzi odwrócony na stołku. Znajdują się tu jedynie taborety na trzech 

nogach, bez oparcia – zupełnie proste wyposażenie. Jezus rozmawia jeszcze z 

Tomaszem, kładzie rękę na ramieniu nowo przybyłego i mówi do niego: «Wstań, 
przyjacielu. Czy jadłeś wieczerzę?» 

«Nie, Nauczycielu. Zrobiłem kilka kroków z tym drugim, który mi towarzyszył. 

Potem zostawiłem go i wróciłem. Powiedziałem mu, że chcę porozmawiać z 

uzdrowionym trędowatym... Powiedziałem mu to, sądząc, że będzie odczuwał 

wstręt przed zbliżeniem się do człowieka nieczystego. Dobrze zgadłem. Jednak 

szukałem Ciebie, a nie trędowatego... Chciałem Ci powiedzieć: “Zabierz mnie!”... 

Kręciłem się wokół ogrodu oliwnego, aż pewien młody człowiek zapytał mnie, co 

robię. Musiał mnie wziąć za osobnika o złych zamiarach. Był blisko granicy, tam 

gdzie się zaczyna posiadłość.» 

Właściciel domu uśmiecha się. 

«To mój syn – wyjaśnia. Po chwili dodaje: – Trzyma straż w tłoczni. Mamy w 

piwnicach, pod tłocznią, zbiory z całego roku. Zbiór był wyśmienity. Wiele z 

niego oliwy. Kiedy [w mieście] są tłumy, mieszają się weń włóczęgi. Okradają 

nie strzeżone miejsca. Dokładnie przed ośmioma laty, w dniu Przygotowania, 

wszystko nam skradli. Od tego czasu każdy z nas, po kolei, pilnuje [zbiorów] 
nocą. Matka zaniosła mu wieczerzę.» 

«No więc [– kontynuuje Tomasz –] powiedział mi: “Czego chcesz?” A odezwał 

się takim tonem, że – aby ustrzec moje plecy od uderzeń batem – szybko 

wyjaśniłem: “Szukam Nauczyciela, który tu mieszka.” Odrzekł: “Jeśli prawdą 

jest to, co mówisz, chodź do domu”. Towarzyszył mi aż do tego miejsca i sam 
zapukał do drzwi. Odszedł, usłyszawszy moje pierwsze słowa.» 

«Daleko stąd mieszkasz?» 

«Po drugiej stronie miasta, blisko Bramy Wschodniej.» 

«Jesteś sam?» 

«Byłem z krewnymi. Jednak odeszli do innych krewnych przy drodze do 

Betlejem. Pozostałem, by szukać Ciebie dniem i nocą, aż Cię odnajdę.» 

Jezus uśmiecha się i mówi: «Nikt na ciebie nie czeka?» 

«Nikt, Nauczycielu.» 

«Droga jest długa, a noc – ciemna. Rzymskie patrole przeszukują miasto. Mówię 

ci więc: jeśli chcesz, pozostań z nami.» 

«O, Nauczycielu!» – Tomasz jest szczęśliwy. 

«Zróbcie mu miejsce. I niech każdy da coś swojemu bratu.» 

Jezus z leżącego przed Nim sera oddziela kawałek.  

Wyjaśnia Tomaszowi: «Jesteśmy biedni i prawie skończyliśmy posiłek, lecz 

wszyscy dają ci z serca.» 

Mówi do Jana siedzącego przy Nim: «Zrób miejsce przyjacielowi.» 
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Jan natychmiast wstaje i siada na końcu stołu obok gospodarza [domu]. Jezus 

mówi:  

«Usiądź, Tomaszu, i jedz. – A potem zwraca się do wszystkich: – Tak będziecie 

czynić zawsze, przyjaciele, aby praktykować prawo miłości. Pielgrzyma zawsze 

chroni Prawo Boże. Jednak teraz, w Moje Imię, będziecie musieli kochać jeszcze 

bardziej. Kiedy ktoś przychodzi poprosić w Imię Boga o chleb, schronienie, łyk 

wody, w Imię Boga, dajcie mu to. Bóg was za to nagrodzi. Powinniście czynić 

tak wobec wszystkich, nawet wobec nieprzyjaciół. To jest nowe Prawo. Aż do 

dziś mówiono wam: “Kochajcie tych, którzy was kochają, a nienawidźcie 

waszych wrogów”, lecz Ja wam powiadam: “Miłujcie tych, którzy was 

nienawidzą”. O! Gdybyście wiedzieli, jak Bóg będzie was kochał, jeśli będziecie 

miłować tak, jak wam mówię! Gdy ktoś powie: “Chcę być twoim towarzyszem w 

służbie Pana, Prawdziwego Boga, i iść za Jego Barankiem”, wtedy powinien się 

dla was stać droższy niż brat tej samej krwi. Połączą was bowiem więzy 

wieczne: Chrystusowe.» 

«A jeśli potem spostrzeżemy, że ktoś nie jest szczery? Łatwo powiedzieć: “Chcę 

zrobić to czy tamto”. Jednak słowa nie zawsze odpowiadają prawdzie!» – mówi 

Piotr jakby poirytowany. Nie wiem, dlaczego on – raczej dobrodusznego 
usposobienia – nie ma [dziś] humoru. 

«Posłuchaj, Piotrze. Przemawiasz rozsądnie i słusznie. Jednak popatrz: lepiej 

zgrzeszyć dobrocią duszy i ufnością, niż nieufnością i zatwardziałością. Jeśli 

bowiem czynisz dobrze człowiekowi niegodnemu, jakie zło wyniknie z tego dla 

ciebie? Żadne. Przeciwnie, otrzymasz nagrodę od Boga, ty – zawsze wierny, 

podczas gdy ten drugi obciąży siebie winą za zawiedzenie twego zaufania» [– 
mówi Jezus.] 

«Żadne zło? Ech! Zdarza się czasami, że niegodziwiec nie ogranicza się do 

niewdzięczności, lecz posuwa się dalej: aż do zniszczenia opinii, dziedzictwa, 
nawet życia.» 

«To prawda. Czy jednak to pomniejszyłoby twoją zasługę? Nie. Nawet gdyby 

wszyscy ludzie dawali wiarę oszczerstwom, nawet gdybyś został przez nie 

pomniejszony – stawszy się uboższym niż Hiob – nawet gdyby okrutnik 

pozbawił cię życia, cóż by to zmieniło w oczach Boga? Nic. Byłaby to zmiana dla 

ciebie, lecz na lepsze, bo do zasługi dobroci, dorzuciłbyś zasługi męczeństwa 
ducha, utraty twego mienia, utraty życia.» 

«Dobrze, dobrze! Niech tak będzie.» – Piotr już się nie odzywa. Nadąsany, 

podpiera głowę rękoma. 

Jezus odwraca się do Tomasza: «Przyjacielu, powiedziałem ci przedtem w 

ogrodzie oliwnym: “Kiedy powrócę z Mojej wędrówki, jeśli jeszcze będziesz 

tego chciał, będziesz należał do Mnie.” Teraz mówię ci: “Czy jesteś gotowy 

sprawić przyjemność Jezusowi?” 

«Oczywiście.» 

«A jeśli ta przyjemność będzie wymagała od ciebie ofiary?» 

«To nie będzie się liczyć, byle służyć Tobie. Czego chcesz?» 

«Chciałbym ci powiedzieć... lecz jeśli łączą cię jakieś więzy... uczucia...» 

«Nie, nic! Mam Ciebie! Mów.» 
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«Posłuchaj. Jutro o świcie trędowaty wyjdzie z grobów, aby znaleźć kogoś, kto 

uprzedzi kapłana. Rozpoczniesz od pójścia do grobów. To miłość. Potem 

powiesz głośno: “Ty, który wczoraj zostałeś oczyszczony, wyjdź na zewnątrz. 

Ten, który przysyła mnie do ciebie, to Jezus z Nazaretu, Mesjasz Izraela, to ten, 

który cię uzdrowił.” Zrób to w ten sposób, aby świat tych żyjących trupów 

poznał Moje Imię i zadrżał z nadziei. Niech ten, kto posiada nadzieję połączoną 

z wiarą, przyjdzie do Mnie, abym go uzdrowił. Oto pierwsze ujawnienie 

czystości, którą przynoszę, zmartwychwstania, którego jestem panem. 

Pewnego dnia dam czystość głębszą... Kiedyś zapieczętowane groby zwymiotują 

prawdziwych umarłych. Ukażą się, by śmiać się pustymi oczodołami i nagimi 

szczękami z radości dalekiej, a jednak takiej, którą odczuły szkielety, duchy 

uwolnione od oczekiwania w Otchłani. Pokażą się, by się rozradować z tego 

uwolnienia i by zadrżeć, wiedząc, komu je zawdzięczają...  

Idź [tam]. Uczynisz to, o co cię poprosi, pomożesz mu tak, jakby był twoim 

bratem. Powiedz mu także: “Kiedy zostaniesz całkowicie oczyszczony, 

pójdziemy razem na drogę, nad rzekę, powyżej Dok i Efraim. Tam oczekuje 
ciebie i mnie Nauczyciel, Jezus, aby nam powiedzieć, jak możemy Mu służyć.”» 

«Tak zrobię. A ten drugi?» [– pyta Tomasz] 

«Kto? Iskariota?» [– pyta go Jezus] 

«Tak, Nauczycielu» [– odpowiada Tomasz.] 

«Dla niego nadal aktualna jest Moja rada. Zostaw go. Niech sam podejmie 

decyzję i długo się zastanowi. Unikaj nawet spotykania się z nim.» 

«Pozostanę z trędowatym. W dolinie grobów przebywają tylko nieczyści lub ci, 

którzy przychodzą do nich z litości.» 

Piotr mruczy coś pod nosem. 

«Piotrze, co ci jest? [– pyta Jezus –] Milkniesz lub szemrzesz. Wydajesz się 

niezadowolony. Dlaczego?» 

«Jestem niezadowolony. Jesteśmy pierwsi, a Ty nie czynisz nam prezentu z 

cudu. Jesteśmy pierwsi, a Ty, zapraszasz nieznanego, by usiadł przy Tobie. 

Jesteśmy pierwsi, a Ty jemu powierzasz zadanie, a nie – nam. My jesteśmy 

pierwsi, a... tak właśnie jest: wydaje się, że jesteśmy ostatni. Oczekujesz ich na 

drodze przy rzece. Na pewno po to, by powierzyć im jakąś misję. Dlaczego im, a 
nie nam?» 

Jezus patrzy na niego. Nie gniewa się. Nawet się uśmiecha, jakby uśmiechał się 

do dziecka. Wstaje, idzie powoli ku Piotrowi, kładzie mu rękę na ramieniu i 
mówi z uśmiechem:  

«Piotrze, Piotrze! Jesteś wielkim dzieckiem!» 

Następnie mówi do Andrzeja siedzącego obok brata:  

«Idź na Moje miejsce.» 

Jezus siada przy Piotrze, obejmuje go ramieniem i trzymając go tak mówi: 

«Piotrze, wydaje ci się, że nie jestem sprawiedliwy, jednak nie jest 

niesprawiedliwością to, co czynię. Przeciwnie, dowodzi to, że wiem, ile jesteście 

warci. Zastanów się: kto potrzebuje wystawiania na próbę? Ten kogo nie 

jesteśmy jeszcze pewni. Tak! Wiedziałem, że mieliście pewność co do Mnie, 

więc nie musiałem dawać wam żadnych dowodów Mojej mocy. Tu w Jerozolimie 

potrzeba dowodów, bo występek, bezbożność, polityka, wiele rzeczy tego 



 61 

świata zaciemniło umysły w takim stopniu, że nie potrafią już dostrzec 

przechodzącej Światłości. Jednak tam, nad naszym pięknym czystym jeziorem i 

pod tak czystym niebem, tam ludziom uczciwym i pragnącym dobra, nie są 

konieczne dowody. Będziecie mieli cuda. Wyleję na was łaski potokami. Zauważ, 

jak was doceniłem. Wziąłem was, nie wymagając dowodów i nawet nie 

odczuwając potrzeby dawania wam ich, wiedziałem bowiem, kim jesteście: 
drogimi – jakże drogimi Mi – i bardzo wiernymi.» 

Piotr odnajduje spokój: «Przebacz mi, Jezu.» 

«Tak, wybaczam ci, bo twoje szemranie wynika z miłości. Jednak nie zazdrość 

więcej, Szymonie, synu Jony. Czy wiesz, jakie jest serce twego Jezusa? Czy 

widziałeś kiedyś morze, prawdziwe morze? Tak? Widzisz, Moje serce jest o 

wiele większe niż jego ogrom. Jest w nim miejsce dla wszystkich: dla całej 

ludzkości. Najmniejszy znajduje w nim miejsce podobnie jak największy. 

Grzesznik znajduje w nim miłość tak jak niewinny. Powierzam mu misję. To 

prawda. Czy chcesz Mi w tym przeszkodzić? Nie wy Mnie, lecz Ja was wybrałem. 

Mam więc wolność decydowania, w jaki sposób mogę się wami posługiwać. Jeśli 

zostawię tu kogoś, dając mu zadanie – które może być równocześnie próbą – 

tak jak miłosierdziem może być okres czasu pozostawiony Iskariocie – czy 

możesz Mi to wyrzucać? Skąd możesz wiedzieć, czy tobie nie pozostawiam misji 

ważniejszej? Czyż nie są dla ciebie najpiękniejszym dowodem miłości usłyszane 

słowa: “Pójdziesz ze Mną?”» 

«To prawda, to prawda. Głupiec ze mnie. Wybacz...» 

«Tak. Wybaczam to i każdą inną rzecz. Och! Piotrze... Proszę jednak was 

wszystkich: nigdy nie rozmawiajcie o zasługach i miejscach. Mogłem narodzić 

się jako król. Urodziłem się jednak jako biedak, w grocie. Mogłem być bogaty. 

Tymczasem żyłem z Mojej pracy, a teraz – z miłosierdzia. A jednak, wierzcie Mi, 

przyjaciele, nikt nie jest większy w oczach Boga ode Mnie: ode Mnie, który 
jestem tu sługą człowieka.» 

«Ty, sługą? Nie, nigdy!» [– woła Piotr] 

«Dlaczego, Piotrze?» [– pyta Jezus] 

«Bo to ja będę Ci służył» [– odpowiada Piotr.] 

«Nawet gdybyś Mi służył jak matka troszcząca się o swoje dziecko, 

przyszedłem, aby służyć [całej] ludzkości. Dla niej stanę się Zbawicielem. Jaka 
służba podobna jest do tej?» 

«O, Nauczycielu! Ty wszystko wyjaśniasz. A to, co było zaciemnione, w jednej 

chwili rozjaśnia się!» [– mówi Piotr] 

«Jesteś zadowolony, Piotrze? Zatem pozwól Mi skończyć rozmowę z 

Tomaszem... Czy jesteś pewien, że rozpoznasz trędowatego? Tylko on został 

uzdrowiony. Mógł już odejść przy blasku gwiazd, by znaleźć przychylnego 

przechodnia. A inny – pragnąc wejść do miasta, aby ujrzeć krewnych – może się 

za niego podawać. Oto jego opis. Byłem blisko niego o zmierzchu. Dobrze go 

widziałem. Jest wysoki i szczupły. Ma ciemną cerę, jak przy mieszanej krwi. 

Głębokie i bardzo ciemne oczy, pod białymi jak śnieg rzęsami. Włosy koloru lnu i 

raczej kręcone. Długi nos, płaski na końcu, jak u Libańczyków. Wystające i 

grube wargi, przede wszystkim dolna. Jest tak bardzo oliwkowy, że wargi 

wydają się fioletowe. Na czole ma dawną bliznę. To będzie jego jedyny znak 

teraz, gdy został oczyszczony ze strupów i brudu.» 

«Jest stary, skoro jest całkiem siwy.» 
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«Nie, Filipie, tak się tylko wydaje. Trąd wywołał siwiznę.» 

«Czy jest krwi mieszanej?» 

«Być może, Piotrze. Przypomina narody afrykańskie.» 

«Czy jest więc Izraelitą?» 

«Dowiemy się. A gdyby nim nie był?» 

«Ech! Jeśli nie jest [Izraelitą], to może odejść. Miał już [wystarczająco] dużo 

szczęścia, że został uzdrowiony.» 

«Nie, Piotrze. Nawet gdyby był bałwochwalcą, Ja go nie odtrącę. Jezus 

przyszedł do wszystkich ludzi. Zaprawdę powiadam ci, że narody ciemności 
przewyższą synów narodu Światłości...» 

Jezus wzdycha. Potem wstaje. Składa dziękczynienie Ojcu, odmawiając hymn. 

Udziela błogosławieństwa. 

Tak kończy się widzenie. Notuję, iż mój wewnętrzny informator powiedział mi 

wczoraj wieczorem, gdy patrzyłam na trędowatego: «To jest Szymon, apostoł. 

Zobaczysz przybycie jego i Tadeusza do Nauczyciela.» Rano, po Komunii (to 

piątek), otwieram mszalik i widzę, że to dokładnie dziś jest wigilia św. Szymona 

i Judy, a jutrzejsza Ewangelia mówi właśnie o miłości, powtarzając słowa, które 

usłyszałam w czasie pierwszego widzenia. Judy Tadeusza jednak na razie nie 
widziałam. 

19. JUDA, SYN ALFEUSZA, ORAZ TOMASZ I SZYMON PRZYJĘCI [DO GRONA 

UCZNIÓW] NAD BRZEGIEM JORDANU 

Napisane 28 października 1944. A, 3882-3893 

Zaiste piękne jesteście, brzegi Jordanu, takie jakie byłyście w czasach Jezusa! 

Patrzę na was i rozkoszuję się dostojnym pokojem waszych zielonolazurowych 
fal. Szmer wód i świeżość listowia wyśpiewuje jakby słodką melodię.  

Znajduję się na drodze szerokiej i dobrze utrzymanej. To chyba wielki trakt 

komunikacyjny lub raczej droga wojskowa, którą Rzymianie otwarli, aby 

połączyć różne regiony ze stolicą. [Droga] biegnie przy rzece, lecz nie całkiem 

wzdłuż jej brzegu. Oddziela ją od niej pas drzew, który – jak sądzę – ma służyć 

do umocnienia brzegów i powstrzymania wód w okresach przyboru. Na drugim 

brzegu rzeki także widać drzewa. Droga wydaje się więc naturalną galerią, 

ponad którą splatają się bujne gałęzie. Daje to wspaniałe wytchnienie 
podróżującym przez ten nasłoneczniony kraj. 

Rzeka – a w konsekwencji i droga – tworzy słabo wygięty łuk w miejscu, w 

którym się znajduję. Widzę więc koniec skarpy pokrytej listowiem, tworzącym 

jakby mur zieleni, otaczający zbiornik spokojnych wód. Można by powiedzieć, że 

jest to jezioro w arystokratycznym parku. Woda nie jest jednak nieruchomą 

taflą jeziora: choć wolno – jednak płynie. Dowodzi tego szmer wody – 

napotykającej pierwsze trzciny, najśmielsze, wyrosłe na samym dole, przy 

brzegu – i długie falujące wstęgi liści pływających po powierzchni wody. Prąd je 

porusza. Jest też grupa wierzb płaczących. Pozwalają końcom swych zielonych 

włosów opadać do rzeki. Wydaje się, iż [rzeka] czesze je, pieszcząc z wdziękiem 
i pociągając łagodnie z nurtem.  

O tej rannej porze [panuje] cisza i spokój: jedynie śpiewy i nawoływania 

ptactwa, szmer wody o liście i pękanie kropel rosy na zielonej i długiej trawie, 
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rosnącej pomiędzy drzewami. Słońce ani jej nie wysuszyło, ani nie wywołało 

zżółknięcia: jest miękka i całkiem świeża. Zrodziła się po pierwszych 

wiosennych deszczach, które odżywiły ziemię – aż do największych głębin – 
świeżością i użyźniającymi składnikami.  

Trzech wędrowców zatrzymuje się przy tym zakręcie drogi, dokładnie na samym 

łuku. Patrzą w górę i w dół, na południe, ku Jerozolimie, i na północ – ku 

Samarii. Wyglądają spomiędzy pni drzew, aby zobaczyć, czy nie nadchodzi ktoś, 

na kogo czekają. To Tomasz, Juda i mąż uzdrowiony z trądu. Rozmawiają. 

«Nic nie widzisz?» 

«Ja? Nie!» 

«Ani ja.» 

«A jednak to jest umówione miejsce.» 

«Czy jesteś pewien?» 

«Tak, Szymonie. Jeden z sześciu powiedział mi – gdy Nauczyciel odchodził 

pośród radosnych okrzyków tłumu, po cudzie uzdrowienia sparaliżowanego 

żebraka przy Bramie Rybnej – “Teraz odchodzimy z Jerozolimy. Zaczekajmy na 

siebie w odległości pięciu mil od Jerycha i Dok, przy łuku rzeki, na drodze.” Tej 

tutaj. Powiedział też: “Będziemy tam na trzeci dzień, o wschodzie słońca.” To 

jest trzeci dzień i czwarta noc spędzona na czuwaniu zastała nas tutaj.» 

«Czy On przyjdzie? Być może lepiej było iść za Nim od Jerozolimy?» [– 

zastanawia się Szymon] 

«Ty, Szymonie, nie mogłeś jeszcze chodzić pomiędzy tłumem» [– mówi mu 

Tomasz.] 

«Jeśli mój stryjeczny Brat powiedział, że mamy tu przyjść, to przyjdzie. On 

zawsze dotrzymuje obietnic. Nam pozostaje jedynie czekać» [– stwierdza 

Juda.] 

«Czy zawsze byłeś z Nim?» 

«Zawsze. Odkąd powrócił do Nazaretu. Zawsze był dla mnie dobrym 

towarzyszem. Zawsze razem. Jesteśmy w tym samym wieku, ja jestem [tylko] 

trochę starszy. Poza tym byłem ulubieńcem jego ojca, brata mojego ojca. Jego 

Matka też bardzo mnie kochała. Wzrastałem bardziej z Nią niż z moją własną 
matką.» 

«Kochała cię... Czy już teraz nie kocha cię tak samo?» 

«O, tak! Tylko [rodzina] trochę się poróżniła od chwili, gdy On uczynił Siebie 

prorokiem. To nie sprawiło radości krewnym...» 

«Jakim krewnym?» 

«Mojemu ojcu i dwóm najstarszym braciom. Trzeci waha się... Mój ojciec jest 

bardzo stary, nie chciałem go zasmucić. Jednak teraz... teraz już tak nie jest. 

Teraz idę tam, dokąd przyciągany jest mój duch i serce. Idę do Jezusa. Nie 

sądzę, abym przekraczał Prawo tak postępując. Bo... gdyby nie było słuszne to, 

co chcę uczynić, Jezus by mi to powiedział, a ja uczyniłbym to, co On by mi 

wskazał. Czy ojciec ma prawo przeciwstawiać się synowi, który szuka dobra? 

Jeśli mam świadomość, że tam jest moje zbawienie, dlaczego ktoś przeszkadza 

mi iść w tym kierunku? Dlaczego ojcowie stają się dla nas wtedy wrogami?» 
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Szymon wzdycha, jakby przyszły mu na myśl smutne wspomnienia. Spuszcza 

głowę, lecz nic nie mówi. Za to Tomasz się odzywa: 

«Ja już pokonałem tę przeszkodę. Mój ojciec wysłuchał mnie i zrozumiał. 

Pobłogosławił mnie, mówiąc: “Idź! Niech ta Pascha będzie dla ciebie 

uwolnieniem z niewoli oczekiwania. Szczęśliwy jesteś, bo potrafisz uwierzyć. Co 

do mnie, czekam. Lecz jeśli to rzeczywiście „On‟ i jeśli to stwierdzisz, idąc za 
Nim, przyjdź do starego ojca i powiedz mu: “Chodź! Izrael ma Oczekiwanego!”» 

«Masz więcej szczęścia ode mnie! I pomyśleć, iż żyliśmy u Jego boku!... I nie 

wierzymy, my, którzy jesteśmy z Jego rodziny!... I mówimy czy raczej oni 

mówią: “Oszalał!”» 

«[Zbliża się] grupa ludzi – woła Szymon. – To On, to On! Poznaję Go po jasnych 
włosach. O, chodźcie! Biegnijmy!» 

Idą szybko w kierunku południowym. Kiedy docierają do szczytu łuku, drzewa 

skrywają dalszą część drogi i dwie grupy stają naprzeciw siebie w chwili 

najmniej spodziewanej. Można by powiedzieć, że Jezus jakby wychodził z rzeki, 
bo znajduje się pomiędzy drzewami [rosnącymi na brzegu].  

«Nauczycielu!» 

«Jezu!» 

«Panie!» 

Trzy głosy – ucznia, kuzyna i cudownie uzdrowionego – rozbrzmiewają, 

wyrażając uwielbienie i radość. 

«Pokój wam!» 

Oto piękny, niezrównany głos: pełny, dźwięczny, spokojny, wyrazisty, czysty, 

mocny, łagodny i przenikliwy. 

«Ty także [tu jesteś], Judo, Mój stryjeczny bracie?» 

Obejmują się. Juda płacze. 

«Dlaczego te łzy?» 

«O, Jezu! Chcę pozostać z Tobą.» 

«Cały czas na ciebie czekałem. Dlaczego nie przyszedłeś?» 

Juda spuszcza głowę i milknie. 

«Oni nie chcieli!» 

«A teraz?» 

«Jezu, ja... ja nie mogę być im posłuszny. Chcę jedynie Ciebie słuchać.» 

«Ja jednak nie dałem ci nakazu.» 

«Nie, Ty nie. Jednak Twoja misja nakazuje. Ten, który Ciebie posyła, przemawia 

w głębi mego serca i mówi do mnie: “Idź do Niego”. Ta, która Ciebie zrodziła i 

która była dla mnie pełną czułości nauczycielką, mówi do mnie przenikliwym 

spojrzeniem, bez słów: “Bądź Jezusowy.” Czyż mogę nie zważać na ten głos z 

Wysoka, przenikający mi serce? Na tę prośbę Świętej, która z pewnością błaga 

mnie dla mojego dobra? Skoro jestem – przez Józefa – Twym stryjecznym 
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bratem i skoro Chrzciciel rozpoznał Ciebie, to czyż nie powinienem Cię znać, 

[wiedzieć,] kim jesteś? Chrzciciel, który nigdy Cię nie widział, [rozpoznał Cię] 

tu, nad brzegami tej rzeki, i pozdrowił Cię [słowami]: “Baranek Boży”. A ja, czyż 

mam być do niczego niezdolny? Przecież rosłem razem z Tobą i stałem się 

dobrym naśladując Ciebie; stałem się synem Prawa dzięki Twojej Matce, która 

we mnie wpoiła nie tylko 613 rabińskich przepisów, lecz również Pisma i 
modlitwy, a przede wszystkim ich ducha.” 

«A twój ojciec?» 

«Mój ojciec? Nie brakuje mu ani chleba, ani opieki... A poza tym Ty dałeś mi 

przykład. Pomyślałeś raczej o dobru całego ludu niż o indywidualnym dobru 

Maryi. Ona jest sama. Powiedz mi, Ty, mój Nauczycielu, czy wolno – nie 

uchybiając należnej ojcu czci – powiedzieć mu: “Ojcze, kocham cię, lecz ponad 
tobą jest Bóg i ja idę za Nim”?» 

«Judo, krewny i przyjacielu, powiadam ci: daleko postąpiłeś na drodze 

Światłości. Chodź. Można tak powiedzieć ojcu, jeśli tym, który wzywa, jest Bóg. 

Nie ma nic ponad Boga. Znikają nawet prawa krwi lub raczej – wysubtelniają 

się, bo naszymi łzami dajemy naszym krewnym, naszym matkom większą 

pomoc i to na wieczność, wobec której nie liczy się czas tego świata. Pociągamy 

ich ze sobą ku Niebu i tą samą drogą – poświęcenia uczuć – ku Bogu. Pozostań 

więc, Judo. Oczekiwałem ciebie i jestem szczęśliwy, że mam cię na nowo, 
przyjacielu Mego życia w Nazarecie.» 

Juda jest głęboko wzruszony.  

Jezus zwraca się do Tomasza: «Okazałeś wierne posłuszeństwo. To pierwsza 
cnota ucznia.» 

«Przyszedłem, by być Ci wierny.» 

«I będziesz. Ja ci to mówię. Pójdź, ty, który pozostajesz zawstydzony w cieniu. 

Nie lękaj się.» 

«Mój Panie!» – dawny trędowaty jest u stóp Jezusa. 

«Wstań. Jak ci na imię?» 

«Szymon.» 

«Twoja rodzina?...» 

  

«Panie... była potężna... Ja także byłem poważany... Jednak niechęć sekt i... 

błędy młodości zaszkodziły jej potędze. Mój ojciec... O! Muszę przemówić 

przeciw niemu, bo kosztował mnie wiele łez, które nie pociągały ku Niebu! 
Widzisz, widziałeś, jakim prezentem mnie uraczył!» 

«Czy był trędowaty?» 

«Nie trędowaty, podobnie jak i ja [nim nie byłem], lecz dotknięty chorobą, 

która inną nosi nazwę, a my w Izraelu zaliczamy ją do rodzaju trądu. On... gdy 

jego dom był jeszcze potężny, żył i umarł poważany w swoim domu. Ja... gdybyś 

Ty mnie nie ocalił, umarłbym pośród grobów.» 

«Czy jesteś sam?» 
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«Sam. Mam jednego wiernego sługę, który troszczy się o to, co mi jeszcze 

pozostało. Dałem mu znać.» 

«A twoja matka?» 

«Nie żyje...» – Szymon wygląda na skrępowanego. 

Jezus patrzy na niego uważnie. 

«Szymonie, zadałeś Mi pytanie: “Co mogę uczynić dla Ciebie?”, zatem 

odpowiadam ci: “Chodź za Mną!”» 

«Natychmiast! Panie!... Jednak pozwól mi jeszcze coś Ci powiedzieć. Nazywano 

mnie “Zelotą” z powodu grupy, do której należałem, i “Kananejczykiem” – z 

powodu mojej matki. To widać. Pochodzę z niższych sfer. Mam w sobie krew 

niewolniczą. Ojciec mój nie posiadał syna z prawnej żony: jestem synem jednej 

z niewolnic. Jego małżonka, dzielna niewiasta, wychowała mnie jak syna i – 

pośród moich licznych chorób – otaczała mnie opieką aż do śmierci...» [– mówi 

Szymon] 

«Nie ma w oczach Boga ani niewolników, ani wyzwolonych. W Jego oczach jest 

tylko jeden rodzaj niewolnictwa: grzech, a Ja przyszedłem, by go usunąć. 

Wszystkich was wzywam, bo królestwo należy do wszystkich. Czy jesteś 
wykształcony?» 

«Tak. Miałem również miejsce pomiędzy wielkimi, jak długo chorobę skrywało 

odzienie. Kiedy jednak ukazała się ich oczom... Moi wrogowie byli szczęśliwi, 

mogąc mnie usunąć, umieścić między “umarłymi”. W rzeczywistości – jak 

powiedział rzymski lekarz, z którym się konsultowałem – moja choroba nie była 

prawdziwym trądem, lecz chorobą odziedziczoną. Aby nią nie zarazić, 
wystarczyło, abym nie miał dzieci. Czy mogę nie przeklinać mojego ojca?» 

«Nie możesz go przeklinać. Spowodował wprawdzie wiele rodzajów 

nieszczęść...» 

«O, tak! Roztrwonił majątek. Był pełen wad, okrucieństwa, bez serca, bez 

uczuć. Pozbawił mnie zdrowia, pieszczot, pokoju. Naznaczył mnie imieniem, 

wywołującym pogardę i przekazał mi haniebną chorobę... Uczynił siebie panem 

wszystkiego, nawet przyszłości syna. Wszystko mi odebrał, nawet radość bycia 

ojcem.» 

«Dlatego mówię tobie: “Chodź za Mną.” Przy Mnie, idąc za Mną, odnajdziesz 

ojca i synów. Podnieś oczy, Szymonie. Prawdziwy Ojciec uśmiecha się do ciebie. 

Spójrz na przestrzeń ziemi, na kontynenty, na kraje. Są w nich liczni synowie, 

synowie duchowi dla tych, którzy nie posiadają dzieci. Oni czekają na ciebie i na 

wielu takich jak ty. Pod Moim Znakiem nie ma już opuszczenia. W Moim Znaku 

nie ma już samotności ani różnic. To Znak miłości i on daje miłość. Pójdź, 

Szymonie, który nie masz synów. Pójdź, Judo, który tracisz ojca z miłości do 
Mnie. Zjednoczę was w tym samym losie.» 

Jezus obydwu ich zbliża. Trzyma ręce na ich ramionach, jakby biorąc ich na 

własność, jakby chciał im nałożyć to samo jarzmo. Potem mówi: «Jednoczę 

was, chociaż na razie was rozdzielam. Ty, Szymonie, pozostaniesz tu z 

Tomaszem. Razem z nim przygotujesz drogi na Mój powrót. Niebawem powrócę 

tu i chcę, by lud Mnie oczekiwał. Powiedzcie chorym – ty możesz to powiedzieć 

– że przychodzi ten, który uzdrawia. Powiedzcie oczekującym, że Mesjasz jest 

pośród Swego ludu. Powiedzcie grzesznikom, że jest ktoś, kto przebacza, by dać 
siłę do powstania...» 
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«Czy będziemy do tego zdolni?» 

«Tak. Musicie jedynie powiedzieć: “On przybył, wzywa was i oczekuje. 

Przybywa, by udzielić wam łaski. Śpieszcie się, by Go zobaczyć.” Do tych słów 

dodajcie wszystko, co wiecie. A ty, Judo, bracie, chodź ze Mną i z pozostałymi. 
Jednak pozostaniesz w Nazarecie.» 

«Dlaczego, Jezu?» 

«Musisz Mi przygotować drogę w naszej ojczyźnie. Czy sądzisz, że to niewielka 

misja? Zaprawdę, nie ma misji ważniejszej...» – Jezus wzdycha. 

«Czy mi się uda?» 

«I tak, i nie. Jednak to wszystko wystarczy, abyśmy zostali usprawiedliwieni.» 

«Przez kogo? Przed kim?» 

«Przed Bogiem. Przed ojczyzną. Przed rodziną. Nie będą mogli zarzucać nam, że 

nie ofiarowaliśmy im tego, co dobre. A jeśli ojczyzna i rodzina wzgardzi, nie 
będzie na nas ciążyć odpowiedzialność za ich zgubę.» 

«A my?» – [pyta Piotr] 

«Wy, Piotrze, powrócicie do waszych sieci.» 

«Dlaczego?» 

«Dlatego, że będę was pouczał powoli i wezmę was [ze Sobą], kiedy będziecie 

gotowi.» 

«Czy Cię jednak zobaczymy?» 

«Oczywiście. Będę często do was przychodził i przywołam was, kiedy będę w 

Kafarnaum. Teraz idźcie pozdrowić przyjaciół, a my odchodzimy. Błogosławię 
was wszystkich, którzy pozostajecie. Mój pokój jest z wami.» 

Wizja się kończy. 

20. POWRÓT PO ZAKOŃCZENIU PASCHY DO NAZARETU RAZEM Z SZEŚCIOMA 

UCZNIAMI 
Napisane 31 października 1944. A, 3907-3913 

Jezus przybywa w pobliże Nazaretu wraz ze Swoim stryjecznym bratem i 

sześcioma uczniami. Z wysokości wzniesienia, na którym się znajdują, widać 

małe miasteczko, białe pośród zieleni. To się wznosi, to opada, w zależności od 

zboczy, na których jest zbudowane. Teren jest łagodnie pagórkowaty. Tu ledwo 
to widać, tam – jest to bardziej zaznaczone. 

«Przybyliśmy, przyjaciele. Oto Mój dom. Moja Matka jest w środku, bo widzę 

dym unoszący się nad domem. Może przygotowuje chleb? Nie mówię wam: 

“Pozostańcie”. Sądzę bowiem, że śpieszno wam do waszych domostw. Jeśli 

jednak chcecie dzielić ze Mną chleb i poznać Tę, którą Jan już zna, to mówię 
wam: “Chodźcie”.» 

Sześciu już bardzo się smuciło, że muszą zaraz się rozstać. Powraca radość i 

przyjmują ochoczo [zaproszenie]. 

«Chodźmy więc.» 
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Schodzą szybko w dół z małego wzniesienia. Idą wielką drogą. Zapada wieczór. 

Jest jeszcze ciepło, lecz już ciemności ogarniają okolicę. Niewiasty idą do 

źródła, inne – wracają. Pozdrawiają Jezusa i Judę. Dzieci tłoczą się wokół 
Jezusa. 

«Wróciłeś?» 

«Zostaniesz już tutaj?» 

«Znowu złamałem koło w wózku.» 

«Wiesz, Jezu, mam małą siostrzyczkę. Nazywa się Maria.» 

«Nauczyciel powiedział mi, że wiem wszystko i że jestem prawdziwym synem 

Prawa.» 

«Sary tu nie ma, bo jej mama bardzo choruje. Płacze, bo się boi.» 

«Mój brat, Izaak, wziął sobie żonę, mieliśmy wielką uroczystość.» 

Jezus słucha, głaszcze, gratuluje, obiecuje pomóc. Tak dochodzą do domu. 

Maryja stoi już na progu, uprzedzona przez małego chłopca. 

«Synu Mój!» 

«Mamo!» 

Padają sobie w objęcia. Maryja, o wiele niższa od Jezusa, wspiera głowę na 

piersi Syna, skulona w objęciu Jego ramion. On całuje Jej jasne włosy. Wchodzą 

do domu. Uczniowie razem z Judą pozostają na zewnątrz, pozostawiając im 
swobodę pierwszych wynurzeń.  

«Jezu, Mój Synu!» – głos Maryi drży, jakby miała płakać. 

«Skąd, Mamo, to wzruszenie?» 

«O, Mój Synu! Mówili Mi... W Świątyni byli ludzie z Galilei, z Nazaretu, w tym 
dniu... Powrócili... i opowiadali... O, Synu!...» 

«Przecież widzisz, Mamo, że nic Mi nie jest. Nie stało Mi się nic złego, a chwała 

Boża weszła do Swego Domu.» 

«Tak, wiem, Synu Mego serca. Wiem, że to był jakby dzwon, który obudził 

śpiących ludzi. I ze względu na chwałę Bożą jestem szczęśliwa... szczęśliwa, że 

ten lud, który jest Moim ludem, budzi się dla Boga... Nie będę robić Ci 

wyrzutów... Nie będę Ci przeszkadzać... Rozumiem Cię... i... jestem szczęśliwa... 
Lecz Ja dałam Ci życie, Synu!...»  

Jezus trzyma ciągle jeszcze Maryję w ramionach. Mówiła trzymając małe dłonie 

otwarte i oparte na piersi Syna, z głową podniesioną ku Niemu, z oczami 

błyszczącymi od łez, które niemalże płyną. Teraz na nowo opiera głowę na piersi 

Jezusa. Można by powiedzieć: szara synogarlica – bo odzienie ma szarobrunatne 

– w cieniu dwóch wielkich, białych skrzydeł, bo Jezus ma jeszcze białą szatę i 
płaszcz. 

«Mamo, biedna Mamo, kochana Mamo!...»  

Jezus jeszcze raz całuje Ją. Potem mówi: 
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«Widzisz, jestem tu i nie jestem sam. Mam ze Sobą Moich pierwszych uczniów. 

Będę miał innych, w Judei. I stryjeczny brat Juda jest ze Mną. Idzie Moimi 
śladami...» 

«Juda?» 

«Tak, Juda. Wiem, dlaczego się dziwisz. Z pewnością pomiędzy tymi, którzy 

mówili o wydarzeniu [w Świątyni], był Alfeusz i jego synowie... i nie mylę się 

mówiąc, że Mnie krytykowali. Jednak nie lękaj się. Dziś jest tak, jutro – inaczej. 

Człowiek jest jak ziemia: tam, gdzie były ciernie, rozkwitają róże. Juda, którego 
tak kochasz, jest już ze Mną.» 

«A gdzie jest teraz?» 

«Na zewnątrz, z innymi. Czy masz chleb dla wszystkich?» 

«Tak, Synu. Maria Alfeuszowa jest przy piecu, właśnie go wyjmuje. Maria jest 

dla mnie bardzo dobra, szczególnie teraz.» 

«Bóg da jej chwałę.» [ – odpowiada Jezus.] 

Idzie do drzwi i mówi:  

«Judo, jest tu twoja matka. Przyjaciele, wejdźcie!» 

Wchodzą i witają się. Juda całuje Maryję i biegnie odnaleźć matkę. Jezus 

przedstawia pięciu: Piotra, Andrzeja, Jakuba, Natanaela, Filipa. Maryja zna już 

Jana. Przywitał się z Nią zaraz po Judzie, pochylił się i otrzymał Jej 

błogosławieństwo. 

Maryja wita się z nimi i zaprasza, by usiedli. To pani domu, zajmuje się więc 

gośćmi. Na Jezusa spogląda z uwielbieniem. Wydaje się, że Jej dusza i oczy 

prowadzą nadal niemy dialog z Synem. Chce przynieść wody, by się odświeżyli, 
jednak Piotr protestuje: 

«Nie, Niewiasto. Nie mogę na to pozwolić. Zostań z Synem, święta Matko. 

Pójdę, pójdziemy do ogrodu się odświeżyć.» 

W tej chwili przybiega Maria Alfeuszowa czerwona [z gorąca] i cała z mąki. 

Pozdrawia Jezusa, który ją błogosławi. Prowadzi sześciu uczniów do ogrodu, do 
źródła. Powraca szczęśliwa.  

«O, Maryjo! – mówi do Dziewicy – Juda mi powiedział. Jakże jestem szczęśliwa! 

Ze względu na Judę i ze względu na Ciebie, moja szwagierko. Wiem, że inni 

mnie zwymyślają, jednak to nieważne. Będę szczęśliwa w dniu, w którym 

wszyscy będą należeć do Jezusa. My, matki, wiemy... czujemy, co jest dobre dla 
naszych dzieci. Czuję, że dobrem dla moich dzieci jesteś Ty, Jezu.» 

Jezus z uśmiechem głaszcze ją po głowie. Powracają uczniowie, a Maria 

Alfeuszowa przynosi całkiem ciepły chleb, oliwki i ser. Przynosi też amforę z 

lichym czerwonym winem. Jezus nalewa je przyjaciołom. To cały czas Jezus 
częstuje, dzieli.  

Uczniowie – na początku trochę zakłopotani – z czasem nabierają pewności. 

Mówią o swoich domach, o podróży do Jerozolimy, o cudach zdziałanych przez 

Jezusa. Są gorliwi i serdeczni. Piotr usiłuje znaleźć w Maryi sojusznika, chcąc 
zaraz być z Jezusem i nie czekać [na Niego] w Betsaidzie. 
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«Uczyńcie, co On wam mówi – radzi mu Maryja ze słodkim uśmiechem. – To 

oczekiwanie będzie dla was użyteczniejsze niż natychmiastowe przebywanie 
razem. Wszystko, co Mój Jezus czyni, czyni dobrze.» 

Gaśnie nadzieja Piotra. Rezygnuje z dobrą wolą. Pyta tylko:  

«Czy długie będzie to oczekiwanie?» 

Jezus patrzy na niego z uśmiechem, lecz nic nie mówi. Maryja wyjaśnia ten 

uśmiech jako znak życzliwości: «Szymonie, synu Jony, On się uśmiecha... Mówię 

ci zatem: szybki jak lot jaskółki nad jeziorem będzie czas twego posłusznego 

oczekiwania.» 

«Dziękuję, Niewiasto» [– mówi Piotr.] 

«Nic nie mówisz, Judo...? A ty, Janie?» 

«Patrzę na Ciebie, Maryjo.» 

«Ja także.» 

«Ja też na was patrzę... [– mówi Maryja –] Wiecie, przypominają Mi się dawne 

czasy, kiedy miałam [przed Sobą] trzy pary oczu wpatrzone we Mnie z miłością. 
Przypominasz sobie, Mario, Moich trzech uczniów?» 

«O, czy pamiętam? [– odpowiada Maria Alfeuszowa –] To prawda! Teraz także 

są trzej, w podobnym wieku. Patrzą na Ciebie z całą miłością. A ten tu, Jan, 

wydaje mi się Jezusem z tamtych czasów: jasne włosy, rumiane policzki, 

najmłodszy ze wszystkich.» 

Wszyscy chcą [się o tym] dowiedzieć. Powracają wspomnienia, historyjki... Mija 

czas i nadchodzi wieczór.  

«Przyjaciele, nie mam żadnych sprzętów. Tam jednak znajduje się Moja 

pracownia. Możecie tam iść, jeśli chcecie znaleźć jakieś schronienie... ale są tam 

tylko ławy.» 

«To wygodne łóżko dla rybaków przyzwyczajonych do spania na prostych 

deskach. Dzięki, Nauczycielu. Spać pod Twoim dachem – to honor i 
uświęcenie.» 

Odchodzą po pożegnaniach. Juda także wychodzi z matką. Idą do domu. W izbie 

pozostaje tylko Jezus i Maryja. Siedzą przytuleni na ławie, przy świetle małej 
lampki. Jezus opowiada, a Maryja słucha – zachwycona, drżąca, szczęśliwa. 

21. UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO W KAFARNAUM 
Napisane 7 października 1944. A, 3749-3760 i 3764-3766 

Jezus mówi, a ja odpoczywam. Otacza mnie radosnym uniesieniem, 

wlewającym mi radość do serca: “Popatrz. Tak bardzo lubisz te epizody z 
niewidomymi. Dajemy ci więc jeszcze jeden.” Rozpoczyna się wizja. 

Widzę piękny zachód słońca w lecie. Słońce ogarnęło cały zachód i jezioro 

Genezaret stanowi gigantyczne lustro, w którym odbija się oświetlone Niebo. 

Uliczki Kafarnaum dopiero [teraz] zaczynają napełniać się ludźmi. Kobiety 

podążają do źródła, mężczyźni - rybacy, przygotowują sieci i łodzie na nocny 

połów. Dzieci biegają i bawią się na ulicach. Osły obciążone koszami kierowane 
są ku wsi, być może po jarzyny. 
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[por. Mt 4,18n] Jezus zbliża się tam, skąd wychodzi się na mały placyk 

zacieniony zupełnie winoroślą i figowcem. Dalej [widać] kamienistą ścieżkę 

okalającą jezioro. To musi być dom Piotra, który razem z Andrzejem stoi nad 

brzegiem i przygotowuje kosze na ryby oraz sieci. Ustawia ławy i liny. Wszystko 

to na połów. Andrzej pomaga, chodząc tam i z powrotem to do domu, to do 
łodzi. Jezus woła do apostoła:  

«Czy połów będzie dobry?» 

«Pogoda jest sprzyjająca. Woda – spokojna. Będzie świecił księżyc. Ryby 

wypłyną z głębin, a moje sieci pociągną je za sobą.» 

«Popłyniemy sami?» 

«O, Nauczycielu! Jak chciałbyś to zrobić, sami – z całą tą masą sieci?» [– dziwi 

się Piotr] 

«Nigdy nie łowiłem ryb i chciałbym, abyś Mnie tego nauczył.» [– odpowiada 

Jezus] 

Jezus schodzi powoli w kierunku jeziora. Zatrzymuje się na kamienistym 

brzegu, [pokrytym] grubym piaskiem, niedaleko łodzi. 

«Popatrz, Nauczycielu, to robi się tak. Wypływam razem z łodzią Jakuba, syna 

Zebedeusza. Płyniemy do odpowiedniego miejsca. Potem rzucamy sieć. 

Trzymamy końce. Chcesz trzymać? Tak mi powiedziałeś.» 

«Tak, jeśli Mi powiesz, co mam robić.» 

«O, trzeba tylko pilnować, jak sieć opada. Sieć ma opadać powoli i nie tworzyć 

węzłów. Powoli, gdyż będziemy na miejscu połowu i zbyt gwałtowny ruch 

odgoniłby ryby. Bez węzłów, żeby nie zamknąć sieci. Powinna się otworzyć jak 

sakiewka albo – inaczej mówiąc – jak żagiel nadymany wiatrem. Potem, gdy 

zarzucanie sieci się kończy, wiosłujemy powoli albo płyniemy z żaglem, jak się 

da, i zataczamy półkole na jeziorze. Kiedy drgania sieci wskazują, że połów jest 

dobry, płyniemy w kierunku lądu. Tam, prawie na brzegu, podnosimy sieć. Nie 

można jednak zrobić tego za wcześnie, aby uniknąć ryzyka, że zdobycz nam 

umknie, ani też nie za późno, aby nie uszkodzić ryb i sieci o kamienie. Wtedy 

trzeba bacznie obserwować, bo łodzie muszą się tak bardzo zbliżyć do siebie, że 

można zahaczyć końcem sieci o drugą łódź. Nie można też jej potrącić, bo 

zgniotłoby się ryby w pełnej sieci. Polecam się Twemu wstawiennictwu, 

Nauczycielu. To nasz chleb. Trzeba uważać na sieć, żeby się nie otwarła z 

powodu ruchów ryb. Ryby bronią swej wolności, silnie uderzając ogonami, a 

kiedy są liczne... Rozumiesz... To są małe zwierzątka, kiedy jednak jest ich 
dziesięć, sto, tysiąc, stają się silne jak Lewiatan.» 

«Tak samo jest z błędami, Piotrze. W istocie jeden jest do naprawienia. Jeśli 

jednak nie poprzestaje się na tym “jednym” i gromadzi się je, gromadzi, 

gromadzi, dochodzi potem do tego, że mały błąd, może proste zaniedbanie, 

zwykła słabość, staje się coraz silniejsza. Potem zamienia się ona w 

przyzwyczajenie, a w końcu staje się grzechem głównym. Czasem rozpoczyna 

się od pożądliwego spojrzenia, a kończy się na dokonaniu cudzołóstwa. Czasem 

w słowach brakuje miłości względem krewnego, a kończy się przemocą wobec 

bliźniego. [Trzeba] mieć się na baczności od początku i czuwać, by nie wzrastał 

ciężar i ilość przewinień! Staną się bowiem niebezpieczne i bardzo mocne jak 
sam Wąż piekielny i wtrącą was w przepaści Piekła.» 

«Nauczycielu, dobrze mówisz... lecz my jesteśmy tacy słabi!» [– odpowiada 

Piotr.] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-04.htm#18
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«[Potrzeba] uwagi i modlitwy, by być silnym i znaleźć ratunek, oraz 

zdecydowanej woli, by nie grzeszyć. Trzeba też wielkiej ufności w pełną miłości 
sprawiedliwość Ojca.» 

«Powiadasz, że nie będzie zbyt surowy dla biednego Szymona?» 

«Dla dawnego Szymona mógłby jeszcze być surowym, lecz dla Mego Piotra, 

człowieka nowego, człowieka Jego Chrystusa... nie, Piotrze. On cię kocha i 

będzie cię kochał.» 

«A mnie?» [– pyta Andrzej.] 

«Ciebie także, Andrzeju. A z tobą Jana i Jakuba, Filipa i Natanaela. Jesteście 

Moimi pierwszymi wybranymi.» 

«Czy przyjdą inni? Jest i Twój brat stryjeczny, a w Judei...» 

«O, wielu! Moje Królestwo otwarte jest na cały rodzaj ludzki. Zaprawdę 

powiadam ci, że – przy końcu nocy wieków – bardziej obfity będzie Mój połów 

niż twoje największe połowy... Każdy wiek jest jak noc, w której przewodnikiem 

i światłem nie jest ani czysta światłość wschodu, ani światło księżyca, 

towarzyszące nawigującym, lecz słowo Chrystusa i Łaska, która od Niego 

przyjdzie. Noc ta pozna świt dnia bez zachodu, światłość, w której wszyscy 

wierni będą żyli, słońce, które oblecze wybranych i uczyni ich pięknymi, 

wiecznymi, szczęśliwymi jak bogów. [Będą] jak bogowie podlegający Ojcu, 

którego są synami. Będą podobni do Mnie... Teraz nie możecie [tego] pojąć, lecz 

zaprawdę powiadam wam: wasze życie chrześcijańskie zapewni wam 

podobieństwo do waszego Nauczyciela i te same znaki sprawią, że zajaśniejecie 

w Niebiosach. Tak, pomimo nienawiści szatana i słabej woli człowieka, Mój 
połów będzie większy od twojego.» 

«Ale my sami będziemy Twoimi apostołami?» [– pyta Piotr] 

«Jesteś zazdrosny, Piotrze? Nie bądź zazdrosny. Przyjdą inni, lecz w Moim sercu 

będzie miłość do wszystkich. Nie bądź skąpy, Piotrze. Nie wiesz jeszcze, jaki 

jest Ten, który cię kocha. Czy policzyłeś kiedykolwiek gwiazdy lub skały 

zalegające dno jeziora? Nie, nie mógłbyś tego uczynić. Jeszcze trudniej byłoby 

ci zliczyć miłosne uderzenia, do jakich zdolne jest Moje serce. Czy kiedykolwiek 

udało ci się policzyć, ile razy w ciągu roku morze muska nadbrzeże pocałunkiem 

swej fali? Nie, nie mógłbyś tego uczynić. Jeszcze trudniej byłoby ci zliczyć fale 

miłości, wylewające się z Mego serca, by darzyć pocałunkami ludzi. Bądź pewny 
Mojej miłości, Piotrze.» 

Piotr bierze rękę Jezusa i całuje ją. Jest bardzo wzruszony. Andrzej patrzy na 

Niego, lecz brak mu śmiałości. Jezus kładzie mu rękę na głowie i mówi: «Ciebie 

także bardzo kocham. W godzinie twej jutrzenki ujrzysz siebie rozmyślającego 

nad sklepieniem nieba. Ujrzysz – nie podnosząc oczu – twego Jezusa, który 

uśmiechnie się do ciebie mówiąc: “Kocham cię, pójdź!” Wejście w [światło] 
jutrzenki będzie ci słodsze niż wejście do małżeńskiej komnaty...» 

«Szymonie! Szymonie! Andrzeju!... Jestem...»  

Nadbiega zdyszany Jan: «O, Nauczyciel! Musiałeś na mnie czekać?» 

Jan patrzy na Jezusa spojrzeniem pełnym miłości. Piotr odpowiada: 

«Naprawdę już myślałem, że wcale nie przyjdziesz... Szybko przygotuj łódź. A 

Jakub?...» 
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«Spóźniliśmy się z powodu niewidomego. Sądził, że Jezus jest w naszym domu, 

i przyszedł. Jednak powiedzieliśmy mu: “Nie ma Go tu. Może jutro cię uzdrowi. 

Zaczekaj.” Nie chciał jednak czekać. Jakub powiedział: “Tak długo czekałeś na 

światło, cóż więc znaczy zaczekać jeszcze jedną noc?” On jednak nie słuchał 

argumentów...» 

«Janie [– odzywa się Jezus –] gdybyś był niewidomy, czy spieszyłoby ci się 

ujrzeć twoją matkę?» 

«Oczywiście!» 

«A zatem... Gdzie jest ten niewidomy?» 

«Nadchodzi z Jakubem. Uchwycił się jego płaszcza i nie puszcza go. Idzie 

powoli, bo droga jest kamienista, więc się potyka... Nauczycielu, czy mi 
przebaczysz, że byłem [dla niego] surowy?» 

«Tak, ale dla wynagrodzenia idź pomóc niewidomemu i przyprowadź go do 

Mnie.» 

Jan oddala się biegnąc. Piotr potrząsa lekko głową, lecz milczy. Patrzy w niebo, 

które staje się błękitne, choć wcześniej było zachmurzone. Patrzy na jezioro, 
obserwuje inne łodzie, które już wypłynęły na połów, i wzdycha. 

«Szymonie!» 

«Nauczycielu!» 

«Nie bój się, będziesz miał obfity połów, nawet jeśli wypłyniesz jako ostatni.» 

«Nawet tym razem?» 

«Za każdym razem gdy okażesz miłosierdzie, Bóg da ci obfity połów.» 

«Oto niewidomy!» 

Biedak podchodzi z Jakubem i Janem. W rękach trzyma kij, ale nie posługuje się 

nim w tej chwili. Lepiej mu zawierzyć dwom [apostołom], którzy go prowadzą. 

«Człowieku, oto Nauczyciel. Stoi przed tobą.» 

Niewidomy upada na kolana: «Mój Panie, litości!» 

«Chcesz przejrzeć? Wstań. Od kiedy nie widzisz?» 

Czterej apostołowie otaczają ich.  

«Od siedmiu lat, Panie. Przedtem widziałem dobrze i pracowałem. Byłem 

rzemieślnikiem w Cezarei Nadmorskiej. Dobrze zarabiałem. W porcie i u licznych 

kupców zawsze byłem potrzebny do pracy. Jednak kując żelazo kotwicy – a 

możesz sobie wyobrazić, jak było czerwone przy tej pracy – odprysk spalił mi 

oko. Miałem je już chore z powodu żaru kowadła. Straciłem chore oko, a po 

trzech miesiącach zgasło i drugie. Wyczerpały się też oszczędności i teraz żyję z 
litości...» 

«Jesteś sam?» 

«Mam żonę i troje małych dzieci. Nie znam nawet twarzy ostatniego... i mam 

matkę w podeszłym wieku. Teraz ona i moja małżonka zarabiają na chleb. 

Dzięki tej odrobinie i groszowi, który ja przynoszę, nie umieramy z głodu. 
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Gdybyś mnie uzdrowił!... Na nowo zacząłbym pracować jak dobry Izraelita i 

zapewniłbym chleb tym, których kocham.» 

«Przyszedłeś do Mnie. Kto ci o Mnie powiedział?» 

«Trędowaty, którego uzdrowiłeś u stóp góry Tabor, powracając nad jezioro po 

pięknej przemowie.» 

«Co ci powiedział?» [– pyta Jezus] 

«Że wszystko potrafisz! Że jesteś zbawieniem ciał i dusz. Że jesteś światłością 

dla dusz i dla ciał, jesteś bowiem Bożą Światłością. On, trędowaty, ośmielił się 

wmieszać w tłum. Ryzykował ukamienowaniem, był więc cały owinięty 

płaszczem. Widział Cię, jak przechodziłeś idąc w kierunku góry. Twoje oblicze 

wlało nadzieję w jego serce. Powtórzył mi Twoją mowę i powiedział, że go 

uzdrowiłeś, dotykając go ręką, bez obrzydzenia. Powracał od kapłanów po 

oczyszczeniu. Znałem go, bo miał sklep w Cezarei. Chodziłem, pytając o Ciebie, 
po miastach i osadach. Odnalazłem Cię. Miej litość nade mną!» 

«Chodź! Światło jest jeszcze zbyt mocne dla tego, kto wychodzi z nocy!» 

«Uzdrowisz mnie więc?» 

Jezus prowadzi go do domu Piotra, do słabego światła ogrodu. Ustawia go 

naprzeciw Siebie, lecz w taki sposób, aby zdrowiejące oczy nie ujrzały najpierw 

jeziora, jeszcze całkiem oświetlonego. Mężczyzna jest jak posłuszne dziecko: 
daje się prowadzić, o nic nie pytając. 

«Ojcze! [– mówi Jezus – Proszę o] Twoje światło dla tego, który jest Twoim 

synem!»  

Jezus wyciągnął ręce nad klęczącym mężczyzną. Pozostaje tak przez chwilę, po 

czym ślini końce palców i dotyka prawą dłonią oczu otwartych, lecz 

pozbawionych życia. Po chwili mężczyzna porusza powiekami, przeciera oczy 
jak ktoś, kto się budzi ze snu i ma w oczach mgłę. 

«Co widzisz?» 

«Och! O! O, Boże Wieczny! Wydaje mi się... wydaje mi się... Och... że widzę Twe 

odzienie... jest czerwone, prawda? I białą rękę... i wełniany pas... O, dobry Jezu, 

widzę coraz lepiej, w miarę jak moje oczy przyzwyczajają się... A to trawa na 
ziemi... to z pewnością studnia i winorośl...» 

«Wstań, przyjacielu.» [– mówi do niego Jezus.] 

Mężczyzna podnosi się, płacząc i śmiejąc się równocześnie. Po chwili walki 

pomiędzy szacunkiem a pragnieniem podnosi głowę i napotyka spojrzenie 

Jezusa, uśmiechającego się z pełnym czułości współczuciem. Odzyskać wzrok i 

ujrzeć to oblicze jako pierwsze słońce – to musi wywoływać niewyrażalny 

zachwyt. Mężczyzna wydaje okrzyk i wyciąga ramiona: to instynktowne 

działanie. Powstrzymuje się jednak. Wtedy Jezus otwiera ramiona i pociąga ku 

Sobie niskiego mężczyznę: «Idź teraz do domu, bądź szczęśliwy i sprawiedliwy. 

Idź w Moim pokoju.» 

«Nauczycielu! Nauczycielu! Panie! Jezu! Święty! Błogosławiony! Światło... 

Widzę je... Wszystko widzę... Oto lazurowe jezioro i pogodne niebo, i 

zachodzące słońce, i księżyc w pierwszej kwadrze... Ale lazur najpiękniejszy, 

najpogodniejszy widzę w Twoich oczach. W Tobie widzę piękno słońca, 

najprawdziwsze, najczystszy blask najświętszego księżyca. Gwiazdo 

cierpiących, Światło dla ślepych, żyjąca i działająca Litości!» 
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«Ja jestem Światłością ducha. Bądź synem tej Światłości.» 

«Zawsze, Jezu. Za każdym poruszeniem moich powiek, które opadną na 

przywrócone życiu źrenice, będę odnawiał tę przysięgę. Bądź błogosławiony, Ty 

i Najwyższy!» 

«Błogosławiony niech będzie Najwyższy – Ojciec! Idź!» 

Mężczyzna odchodzi szczęśliwy i spokojny, a Jezus i zaskoczeni apostołowie 

wsiadają do dwóch łodzi i rozpoczyna się manewr odpłynięcia. 

11 października. Przedwczoraj i wczoraj – milczenie i noc, ale nie – 

zniechęcenie. Rzeczywiście, dobroć Boga zaoszczędziła wyczerpanemu i 

złamanemu cierpieniem ciału trudu pisania, umocniła jednak mego ducha Swoją 

niewidzialną obecnością – cała dla mnie, jaśniejąca i uśmiechnięta. Pokój tych 

świętych oczu wlał się do mego serca. Och, mój skarb – nieznany światu! Nawet 

temu światu, który jest mi najbliższy. Nawet tym, którzy żyją ze mną i widzą 

mnie jedynie zajętą odmawianiem modlitw lub szydełkowaniem, jedzącą owoc 

lub mówiącą o zwyczajnych rzeczach. Oni nie wiedzą, że “najlepsza cząstka” 

mnie samej [zajmuje się] jedynie adorowaniem Boga, którego widzę, z którym 

rozmawiam i którego słucham. Czasem uśmiecham się do siebie myśląc, że ci, 

którzy są ze mną, nie wiedzą, Kto jest ze mną. Zdarza się, że cierpię, kiedy w 

obecności Świętego, Niewidzialnego, Czystego, Uwielbianego prowadzi się 

rozmowy, które nie są ani święte, ani czyste, ani miłosierne. Ludzie nie mogą o 

tym wiedzieć, a ja nie mogę o tym mówić... Jakim to jest dla mnie szokiem i 

jaką budzi czujność, by wynagradzać aktami miłości, wiary, ufności i czystości 

wstrząs, którego mój Jezus doświadcza przez te rozmowy. Musi to być bardzo 

silne, skoro nawet mnie, biednego robaka, tak bardzo to zasmuca. Jezus udzielił 
mi tylko w małym stopniu Swego sposobu odczuwania i myślenia. 

Dziś rano odczuwam tę aktywną radość, która we mnie zapowiada zawsze Jego 

słowo. Wyrażam się, jak potrafię. Odczuwam bierną radość, gdy cieszę się – jak 

wczoraj i przedwczoraj – Jego obecnością, kiedy nie wzywa mnie, aby Mu 

służyć. Radość aktywną posiadam wtedy, gdy nieopisane odczucie mówi mi: 

“Służebnico twego Jezusa, On wzywa cię, służ MU.” Przechodzę wtedy od 

pogody do radości duchowej, od pokoju do unoszącej mnie lekkości. Gdybym 

mogła się poruszyć, sądzę, że chodziłabym po domu, w dół i w górę, albo 

[wyszłabym] na zewnątrz z powodu nadmiaru radości i przenikającej mnie siły. 

[Nie mogąc się poruszać], potrafię jedynie uwolnić się, śpiewając... Potem 

wnika w moje serce słodka tęsknota przemieniająca mi oblicze: tęsknota, w 

której się zatapiam, i słodycz nie z tego świata. Przechodzę następnie do 

prawdziwej pracy. Ściśle mówiąc, piszę pod dyktando lub opisuję to, co mi się 

przedstawia. Gdy chodzi o dyktando i słowa odnoszące się do Biblii, to Jezus 

rozpoczyna mówiąc, że mam otworzyć Księgę w miejscu, które chce wyjaśnić. 

Jeśli zaś wizja odbywa się bez szczególnych odniesień, wtedy On nie nakazuje 

mi wzięcia do ręki ani Biblii, ani innej świętej księgi. Odczuwam jeszcze żywszą 

radość, jeśli wizja przedstawia mi się tak, jak to powiedziałam: zapoczątkowana 

jednym obrazem. Zazwyczaj jest on punktem kulminacyjnym wizji. Potem wizja 

rozwija się w porządku chronologicznym. Kiedy wizja przebiega w porządku 

[czasowym], zaczynam ją widzieć od jej początku. Kiedy zaś przedstawia mi się 

począwszy od punktu kulminacyjnego, wtedy opisuję [najpierw] ten punkt. 

Następnie – kiedy ukazuje się to, co poprzedza [ten punkt] – opisuję to, a 

potem wszystko, co jest po nim. Tak było z wizją rabbiego Gamaliela w sierpniu, 
w pierwszej dekadzie, jak mi się wydaje. 

Jezus mówi mi, że powtarza [tę scenę], aby lepiej uświadomić, Kim jest, lub 

dlatego że chce by nad moim przypadkiem panowała noc. Teraz mówi mi, że 

mam otworzyć Biblię, a więc dziś będzie dyktando. 
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22. UZDROWIENIE W SYNAGODZE OPĘTANEGO Z KAFARNAUM  

(por. Mk 1,21-28, Łk 4,33-37)Napisane 2 listopada 1944. A, 3916-3927 

[por. Mk 1,21n, Łk 4,31n] 

Widzę synagogę w Kafarnaum. Wypełnia ją już oczekujący tłum. Na progu 

ludzie obserwują plac, jeszcze oświetlony słońcem, choć ma się ku wieczorowi. 
Wreszcie słychać okrzyk: «Rabbi nadchodzi!» 

Wszyscy zwracają się w kierunku wejścia. Mniejsi unoszą się na palcach lub 

usiłują przedostać się do przodu. Jakieś kłótnie, przepychania, pomimo 
zarzutów pomocników synagogi i starszyzny miasta. 

«Pokój wszystkim szukającym Prawdy!»  

Jezus staje na progu i pozdrawia [wszystkich], błogosławiąc wyciągniętymi 

rękoma. Bardzo żywe światło, dochodzące od strony zalanego słońcem placu, 

eksponuje Jego wysoką sylwetkę, otaczając Ją jasnością. Nie ma już białego 

odzienia. Włożył zwykłą, ciemnoniebieską szatę. Zbliża się poprzez tłum, 

robiący Mu przejście, a potem ogarniający Go zewsząd jak woda statek. 

«Jestem chory, uzdrów mnie!» – jęczy młodzieniec, wyglądający na suchotnika. 

Trzyma Jezusa za szatę. Jezus kładzie mu rękę na głowie i mówi: «Miej ufność. 

Bóg cię wysłucha, ale teraz puść Mnie, abym mógł przemówić do ludu. Potem 
przyjdę do ciebie.» 

Młodzieniec puszcza Go i uspokaja się.  

«Co ci powiedział?» – dopytuje się niewiasta trzymająca niemowlę w 

ramionach. 

«Powiedział, że gdy przemówi do ludu, przyjdzie do mnie.» 

«Uzdrowił cię więc?» 

«Nie wiem. Powiedział: “Miej ufność”. Ufam więc.» 

«Co ci powiedział?» 

«Co ci powiedział?» 

Tłum pragnie wiedzieć. Odpowiedź Jezusa podawana jest z ust do ust. 

«Idę zatem po mojego małego!» 

«A ja przyprowadzę ze sobą mojego starego ojca!» 

«O, gdyby Aggeusz chciał przyjść! Spróbuję... ale on nie przyjdzie.» 

Jezus dochodzi do wyznaczonego Mu miejsca. Pozdrawia przewodniczącego 

synagogi, który wita Go wraz z akolitami. To niewysoki mężczyzna, otyły i 

starzejący się. Aby do niego przemówić, Jezus pochyla się. Można by 

powiedzieć, że jest jak drzewo palmowe schylające się ku krzakowi bardziej 
szerokiemu niż wysokiemu.  

«Co mam Ci podać?» – pyta przewodniczący synagogi. 

«Co chcesz, cokolwiek. Duch cię poprowadzi.» 

«Ale... czy będziesz przygotowany?» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#31
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#31
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«Jestem [przygotowany]. Wybierz przypadkowo. Powtarzam ci: “Duch Pański 

pokieruje twym wyborem dla dobra tego ludu.”» 

Przewodniczący synagogi wyciąga rękę w kierunku stosu rulonów. Bierze jeden, 

odwija i zatrzymuje na jakimś miejscu: «Tutaj.» 

Jezus bierze rulon i czyta w wyznaczonym miejscu: 

«Księga Jozuego: “Powstań, poświęć lud i powiedz mu: Poświęćcie się na jutro, 

tak bowiem mówi Jahwe, Bóg Izraela: “Rzecz dotknięta klątwą jest pośród 

ciebie, Izraelu, i nie będziesz mógł sprostać twoim nieprzyjaciołom, dopóki nie 

usuniesz spośród siebie tego, co jest przeklęte.”» 

Jezus milknie, zwija rulon i oddaje go. Tłum jest bardzo skupiony. Tylko jeden 

głos szepce: 

«Usłyszymy zaraz piękne [słowa] o naszych wrogach!» 

«To Król Izraela, Obiecany, gromadzi Swój lud!»  

Jezus rozkłada ramiona, przyjmując zwykłą dla Siebie postawę mówcy. Zapada 

głęboka cisza. [Jezus mówi dalej:] 

«Powstał ten, który przychodzi was poświęcić. Wyszedł w tajemnicy z domu, w 

którym przygotowywał się do tej misji. Oczyścił się, dając wam przykład 

oczyszczenia. Zajął miejsce naprzeciw potężnych w Świątyni i ludu Bożego. A 

teraz jest pośród was. To Ja! Nie w taki sposób, jak myślą lub się spodziewają 

niektórzy z was, mający zamroczony umysł i zmącone serce. Większe i 

szlachetniejsze jest Królestwo, którego jestem przyszłym Królem i do którego 
was wzywam. 

Wzywam cię, ludu izraelski, przed każdym innym narodem. Jesteś bowiem tym, 

który w ojcach waszych ojców otrzymał obietnicę tej godziny i przymierza z 

Najwyższym Panem. To Królestwo nie zostanie zbudowane przez zbrojne 

zastępy ani przez okrutny rozlew krwi. To nie gwałtownicy ani panujący, nie 

pyszni ani porywczy, nie chciwi ani pożądliwi, to nie ludzie zachłanni doń wejdą. 

Wejdą do niego dobrzy, łagodni, czyści, miłosierni, pokorni, kochający bliźniego 
i Boga, cierpliwi. 

Izraelu! Nie jesteś wezwany do walki z zewnętrznymi wrogami, lecz z 

nieprzyjaciółmi wewnętrznymi. [Masz walczyć] przeciwko temu, co znajduje się 

w twym sercu, w sercach dziesiątków tysięcy pośród twoich synów. Odejmijcie 

klątwę grzechu od wszystkich waszych serc, jeśli chcecie, aby jutro Pan 

zgromadził was i powiedział: “Mój ludu, tobie [daję] Królestwo, które nie 
zostanie już pokonane ani zagarnięte, ani zaatakowane przez twoich wrogów.” 

Jutro. Jaki to dzień – „jutro‟? [To będzie] za rok, a może – za miesiąc? O, nie 

usiłujcie odgadywać przyszłości kierując się niezdrowym pragnieniem, używając 

sposobów mających posmak karygodnych czarów. Pozostawcie poganom ducha 

Pytona. Pozostawcie przedwiecznemu Bogu tajemnicę Jego czasu. Wy zaś 

przyjdźcie oczyścić się poprzez prawdziwą pokutę, od jutra. Od tego jutra, które 

rozbłyśnie po tej wieczornej godzinie; od jutra, [które przyjdzie po nocy], które 
rozbłyśnie wraz z pianiem koguta. 

Nawracajcie się z waszych grzechów, by uzyskać przebaczenie i być 

przygotowanym do Królestwa. Oddalcie od siebie klątwę grzechu. Każdy ma 

swój [grzech]. Każdy czyni coś przeciwnego dziesięciu przykazaniom, 

[dającym] wieczne zbawienie. Badajcie siebie, każdy – szczerze, a znajdziecie 

to, w czym błądzicie. Z pokorą i szczerze odwróćcie się od tego. Chciejcie się 
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nawrócić. Nie słowami. Nie żartuje się z Boga ani się Go nie zwodzi. Nawróćcie 

się, mocno pragnąc przemiany życia, powrotu do Prawa Pańskiego. Czeka na 
was Królestwo Niebieskie – jutro.  

Jutro? Zadajecie sobie pytanie? O! Godzina Boga jest zawsze jak szybkie 

nazajutrz, nawet gdy przychodzi przy końcu życia długiego jak u Patriarchów. 

Wieczność nie zna powolnego przesypywania się piasku [w klepsydrze] dla 

odmierzania czasu. Te miary czasu – które nazywacie dniami, miesiącami, 

latami, wiekami – są biciem przedwiecznego Ducha, zachowującego was przy 

życiu. Wasz duch jest jednak wieczny i powinniście, w duchu, zachowywać taką 

samą metodę mierzenia czasu, jaką stosuje wasz Stwórca. [Trzeba] powiedzieć 

zatem: “Jutro to będzie dzień mojej śmierci!” Więcej jeszcze, nie – śmierci, dla 

tego kto jest wierny, lecz spoczynku w oczekiwaniu: w oczekiwaniu na 
Mesjasza, który otwiera bramy Niebios. 

Zaprawdę powiadam wam, że spośród tych, którzy są tu obecni, jedynie 

dwudziestu siedmiu będzie musiało czekać na śmierć. Inni zostaną osądzeni 

jeszcze przed śmiercią, a śmierć będzie przejściem do Boga lub Mamony, bez 

zwlekania, Mesjasz bowiem już przyszedł. On jest pomiędzy wami i wzywa was, 

by wam dać Dobrą Nowinę, pouczyć o Prawdzie, zapewnić wam zbawienie i 

Niebo. Czyńcie pokutę! “Jutro” – królestwa Niebieskiego jest bliskie. Oby 

zastało was czystymi, abyście stali się posiadaczami Wiecznego Dnia. Pokój 

wam!» 

Jeden [mężczyzna] wstaje, aby Mu zaprzeczyć: brodaty Izraelita, w okazałych 

szatach. Mówi: «Nauczycielu, to co mówisz wydaje mi się zaprzeczać słowom 

zapisanym w drugiej Księdze Machabejskiej o chwale Izraela. Tam jest 

powiedziane: “Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy 

nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. 

Nie uważał bowiem Pan, że z nami trzeba postępować tak samo, jak z innymi 

narodami, co do których pozostaje cierpliwy i nie karze ich tak długo, aż 

wypełnią miarę grzechów.” Ty zaś, przeciwnie, mówisz tak, jak gdyby 

Najwyższy mógł być powolny w karaniu nas i czekać na nas – jak na inne 

narody – aż do czasu Sądu, kiedy dopełni się miara grzechów. Zaprawdę fakty 

przeczą Twoim słowom. Izrael został ukarany, jak mówi historia z Księgi 

Machabejskiej. Gdyby zaś było tak, jak Ty mówisz, czy nie zachodziłaby 

niezgodność pomiędzy Twoją nauką a tą, która zamyka się w przytoczonym 
przeze mnie zdaniu?» 

«Nie wiem, kim jesteś, ale kimkolwiek jesteś, odpowiem ci. Nie ma 

niezgodności w doktrynie, lecz w sposobie interpretowania słów. Ty wyjaśniasz 

je po ludzku, Ja – na sposób Ducha. Ty, przedstawiciel większości ludzi, widzisz 

wszystko, odnosząc to do teraźniejszości i do tego, co nietrwałe. Ja, 

przedstawiciel Boga, wyjaśniam wszystko i odnoszę do tego, co wieczne i 

nadprzyrodzone. Jahwe was uderzył, tak, w obecnym czasie, w waszej pysze i 

wygórowanej ambicji bycia “ludem” według ziemskich planów. Jednak do 

jakiegoż stopnia On was ukochał i okazywał wam cierpliwość – bardziej niż 

komukolwiek innemu – dając wam Zbawiciela, Mesjasza, abyście Go słuchali i 

abyście się zbawili, zanim nadejdzie godzina Bożego gniewu! On nie chce, 

abyście byli grzesznikami. Uderzył was w tym zniszczalnym świecie. Widząc 

jednak, że rana nie tylko się nie goi, lecz przeciwnie – osłabia coraz bardziej 

waszego ducha, zsyła wam nie karę, lecz zbawienie. Wysyła wam Tego, który 
was uzdrawia i ocala: Mnie, który do was mówię.» 

«Czy nie sądzisz, że jesteś zuchwały, ukazując [nam] Siebie jako 

przedstawiciela Boga? Żaden z proroków nie miał tej śmiałości, a Ty... kim 
jesteś, że tak przemawiasz, i z czyjego nakazu mówisz?» 



 79 

«Prorocy nie mogli mówić od siebie tego, co Ja mówię od Siebie. Kim jestem? 

Oczekiwanym, Obiecanym Odkupicielem. Już słyszeliście tego, który Mnie 

poprzedzał, jak mówił: “Przygotujcie drogi dla Pana... Oto przychodzi Pan, 

Bóg... Jak pasterz będzie pasł swą trzodę, będąc zarazem Barankiem i 

prawdziwą Paschą!” Są pośród was ludzie, którzy słyszeli te słowa z ust 

Prekursora. Widzieli również, jak rozjaśniło się niebo z powodu światła 

zstępującego w postaci gołębicy. Ludzie ci usłyszeli głos mówiący, kim jestem. Z 
czyjego rozkazu mówię? Z rozkazu Tego, Który Jest i który Mnie posyła.» 

«Możesz tak mówić, ale możesz być kłamcą lub marzycielem. Twe słowa są 

święte, lecz i szatan także ma słowa zwodzące, zabarwione świętością, by 

doprowadzić do zbłądzenia. My Cię nie znamy.» 

«Jestem Jezusem, synem Józefa, z rodu Dawida, zrodzonym w Betlejem Efrata, 

według obietnicy, nazywanym Nazarejczykiem, bo mam dom w Nazarecie. To w 

oczach świata. Według Boga jestem Jego Mesjaszem. Moi uczniowie wiedzą o 
tym.» 

«O! Oni mogą mówić, co chcą, i to, co Ty im rozkażesz.» 

«Inny przemówi: ktoś, kto Mnie nie znosi. Powie, kim jestem. Zaczekaj, 
zawołam jednego z tych, którzy są tu obecni.» 

[por. Mk 1,23n, Łk 4,33n] Jezus spogląda na tłum zaskoczony z powodu 

dyskusji, wstrząśnięty i podzielony na dwa przeciwne obozy. Jezus patrzy, 

szukając kogoś szafirowymi oczyma. Potem głośno woła:  

«Aggeuszu, zbliż się, rozkazuję ci.» 

[Rozlega się] wielki wrzask w tłumie, który rozstępuje się, przepuszczając 

człowieka wstrząsanego konwulsjami i podtrzymywanego przez niewiastę. 

«Czy znasz tego człowieka?» [– pyta Jezus.] 

«Tak, to jest Aggeusz, syn Malachiasza, stąd, z Kafarnaum. Opętał go zły duch, 

który wprowadza go w stany wściekłego i nagłego szaleństwa.» [– odpowiada 
człowiek, który sprzeciwiał się Jezusowi.] 

«Czy wszyscy go znacie?» [– pyta Jezus obecnych.] 

Tłum woła: «Tak! Tak!» 

«Czy ktoś może stwierdzić, że ze Mną rozmawiał, choćby przez kilka minut?» 

Tłum woła: «Nie, nie, on jest jak otępiały. Nigdy nie wychodzi ze swego domu, a 

Ciebie nikt tutaj nie widział.» 

«Niewiasto, przyprowadź go.» 

Kobieta popycha go i ciągnie, bo biedaczysko drży jeszcze mocniej. 

Przewodniczący synagogi uprzedza Jezusa: «Uważaj! Demon będzie go 
dręczył... Wtedy jest pobudzony, drapie i gryzie.» 

Tłum rozdziela się, przywierając do murów. [Tylko oni] dwaj pozostają 

naprzeciw siebie. Chwila oporu. Wydaje się, że mężczyzna przyzwyczajony do 

niemoty nie chce mówić i jęczy. Potem słychać głos: 

«Cóż jest między nami a Tobą, Jezusie z Nazaretu? Dlaczego przyszedłeś nas 

dręczyć? Zniszczyć nas, Ty, Pan Nieba i ziemi? Wiem, Kim jesteś: Świętym 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#23
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#33
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Bożym. Nikt w ciele nie jest większy od Ciebie, w Twoim bowiem ludzkim ciele 

zamknięty jest Duch i Odwieczny Zwycięzca. Już Mnie zwyciężyłeś w...» 

«Zamilcz i wyjdź z niego. Rozkazuję ci!» 

Mężczyzną wstrząsa dziwne pobudzenie. Porusza się gwałtownie, jak ktoś, kto 

otrzymuje ciosy od maltretującego go, popychającego i potrząsającego nim. 

Wyje nieludzkim głosem i rozciąga się na ziemi. Potem wstaje, zdziwiony i 

uzdrowiony. 

«Słyszałeś? Co teraz odpowiesz?» – pyta Jezus przeciwnika. Bogato odziany 

brodacz wzrusza ramionami i zwyciężony wychodzi bez odpowiedzi. Tłum gani 
go, a Jezusa – chwali. 

«Cisza! To miejsce jest święte – mówi Jezus i nakazuje: – Przyprowadźcie do 

Mnie młodzieńca, któremu obiecałem pomoc Bożą.» 

Chory podchodzi. Jezus głaszcze go: «Miałeś wiarę! Bądź uzdrowiony. Odejdź w 

pokoju i bądź sprawiedliwy.» 

Młody człowiek wydaje okrzyk. Któż może wiedzieć, co odczuwa [w tej chwili]. 

Rzuca się do stóp Jezusa, całuje je, dziękując:  

«Dziękuję za siebie i za moją matkę!»  

Podchodzą inni chorzy. Jezus bierze na ręce małe dziecko ze sparaliżowanymi 

nogami, głaszcze je i stawia na ziemi... Puszcza je. Dziecko nie przewraca się, 

lecz biegnie do matki, która z płaczem przygarnia je do serca i błogosławi 

“Świętego z Izraela”. Podchodzi niewidomy staruszek, prowadzony przez córkę. 
I jego Jezus uzdrawia, głaszcząc chore oczy. 

W tłumie – błogosławione uniesienie. Jezus z uśmiechem toruje Sobie drogę. 

Pomimo wysokiego wzrostu Jezusowi nie udałoby się przedrzeć przez tłum, 

gdyby Piotr, Jakub, Andrzej i Jan nie napracowali się hojnie łokciami i nie 

otwarli Mu przejścia i gdyby nie ochraniali Go aż do wyjścia na plac, na którym 

nie ma już słońca. 

23. UZDROWIENIE TEŚCIOWEJ PIOTRA 

[por.Mt 8,14-15; Mk 1,29-31; Łk 4,38-39] 

Napisane 3 listopada 1944. A, 3927-3939 

Piotr rozmawia z Jezusem: «Nauczycielu, chciałbym Cię prosić, abyś przyszedł 

do mojego domu. Nie ośmieliłem się prosić Cię o to w zeszły szabat, ale... 
chciałbym, abyś przyszedł.» 

«Do Betsaidy?» 

«Nie, tu... do domu mojej żony, to znaczy do jej rodzinnego domu.» 

«Skąd to pragnienie, Piotrze?» 

«O... z wielu powodów... a dziś powiedziano mi, że moja teściowa jest chora. 

Gdybyś zechciał ją uzdrowić, być może...» 

«Dokończ, Szymonie.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#29
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#38
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«Chciałem powiedzieć... Gdybyś przyszedł do niej, ona skończyłaby... tak, 

wiesz, w końcu... co innego, kiedy słyszy się, jak o kimś mówią, a co innego, 
kiedy się go widzi i słyszy. A jeśli ten ktoś nawet ją uzdrawia, wtedy...» 

«Chcesz powiedzieć, że wtedy opuści ją uraza.» 

«Nie, nie – uraza. Ale, wiesz... miasto podzieliło się na wiele ugrupowań i ona... 
nie wie, komu przyznać rację. Chodź, Jezu.» 

«Idę. Chodźmy. Uprzedź czekających, że dziś będę mówił w twoim domu.» 

Idą w kierunku niskiego domu – jeszcze niższego niż dom Piotra w Betsaidzie – 

i położonego bliżej jeziora. Oddziela go od niego pas brzegu. Sądzę, że w czasie 

burz fale zamierają na samym murze domu. Dom, choć niski, jest bardzo 

obszerny, jakby [przygotowany] na nocowanie wielu osób. 

W ogrodzie rozciągającym się przed domem, od strony jeziora, jest tylko stara i 

sękata winorośl. Okrywa ona prostą altanę i stary figowiec, cały pochylony ku 

domowi z powodu wiatrów od strony jeziora. Liście krzewu ocierają się w 

nieładzie o mury i uderzają w okiennice – zamknięte dla ochrony przed palącym 

słońcem, ogrzewającym mały dom. Jest tylko ten figowiec i winorośl oraz 

studnia o niskim, zielonkawym murku. 

«Wejdź, Nauczycielu.» [– mówi Piotr.] 

Niewiasty zajęte są pracą w kuchni: jedne przygotowują sieci, inne – posiłek. 

Witają się z Piotrem, a potem kłaniają się zawstydzone Jezusowi. Jednocześnie 
przyglądają Mu się z ciekawością.  

«Pokój temu domowi. Jak ma się chora?» 

«Mów ty. Jesteś najstarszą synową» – trzy niewiasty zwracają się do jednej, 

która właśnie ociera ręce o brzeg odzienia. 

«Ma silną gorączkę, bardzo silną gorączkę. Widział ją medyk. Powiedział, że jest 

za stara, aby wyzdrowieć, i że kiedy ta boleść przychodzi z kości i serca i daje 

gorączkę, szczególnie w jej wieku, umiera się. Ona już nie je... Usiłuję 

przygotować jej smaczne jedzenie, ale teraz... Widzisz, Szymonie? 

Przygotowałam zupę, którą tak bardzo lubiła. Wybrałam najlepsze ryby 

wyłowione przez twych szwagrów, ale nie sądzę, że ją zje. Poza tym... jest 
pobudzona. Uskarża się, krzyczy, płacze, gdera..» 

«Bądź cierpliwa, jakbyś była jej matką, a będziesz mieć zasługę u Boga. 

Zaprowadź mnie do niej» [– mówi Jezus.] 

«Rabbi... Rabbi... nie wiem, czy ona będzie chciała Cię zobaczyć. Ona nie chce 

nikogo widzieć. Nie ośmielam się jej powiedzieć: “Przyprowadziłam ci 
Rabbiego”.» 

Jezus uśmiecha się, zachowując spokój. Odwraca się do Piotra: 

«Ty musisz zadziałać, Szymonie. Jesteś mężczyzną i najstarszym z zięciów. Tak 

mi powiedziałeś. Idź.» 

Piotr robi znaczący grymas, ale jest posłuszny. Przechodzi przez kuchnię, 

wchodzi do izby. Przez zamknięte za nim drzwi słyszę, jak rozmawia z kobietą. 
Wychyla głowę i rękę na zewnątrz, mówiąc: 

«Wejdź, Nauczycielu, szybko... – i dodaje cicho, ledwie zrozumiale: – Zanim nie 

zmieni zdania.» 
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Jezus szybko przechodzi przez kuchnię i otwiera na całą szerokość drzwi. Stojąc 

na progu, wypowiada tonem łagodnym i uroczystym Swe pozdrowienie: «Pokój 
z tobą.» 

Wchodzi, choć nie otrzymał odpowiedzi. Podchodzi do niskiego posłania, na 

którym leży mała niewiasta, zupełnie siwa, wychudzona, zdyszana z powodu 

wysokiej gorączki, która zaczerwienia jej rozpaloną twarz. Jezus pochyla się 
nad łóżkiem, uśmiecha się do staruszki: «Jesteś chora?» 

«Umieram!» 

«Nie, nie umrzesz. Czy potrafisz uwierzyć, że mogę cię uzdrowić?» 

«A po co miałbyś to uczynić? Przecież mnie nie znasz.» 

«Ze względu na Szymona, który mnie o to prosił... i także dla ciebie, aby dać 

twej duszy czas na zobaczenie i pokochanie Światłości.» 

«Szymon? Zrobiłby lepiej, gdyby... Jakże Szymon mógł pomyśleć o mnie?» 

«To znaczy, że jest lepszy, niż sądzisz. Ja go znam, wiem, jaki jest. Znam go i 

jestem szczęśliwy, że mogę go wysłuchać.» 

«Uzdrowisz mnie więc? Już nie umrę?» 

«Nie, niewiasto, na razie nie umrzesz. Czy potrafisz uwierzyć we Mnie?» 

«Wierzę, wierzę. Wystarczy mi, że nie umrę!» 

Jezus znowu się uśmiecha. Bierze ją za rękę. Chropowata ręka z nabrzmiałymi 

żyłami znika w młodzieńczej dłoni Jezusa. Powstaje i przyjmuje postawę 

charakterystyczną dla Siebie, kiedy dokonuje cudów. Woła: «Bądź uzdrowiona, 
chcę tego! Wstań!» 

Wypuszcza z dłoni rękę niewiasty. Ręka opada, nie wywołując skarg staruszki. 

Wcześniej, kiedy Jezus ją podnosił – choć uczynił to delikatnie – ten ruch 
wyrwał jęk z ust chorej. 

Następuje krótka chwila ciszy. Potem staruszka woła głośno:  

«O! Boże ojców! Ależ ja już nic nie czuję! Jestem zdrowa! Chodźcie! Chodźcie!» 

Przybiegają synowe.  

«Patrzcie! – mówi staruszka – poruszam się i nie odczuwam już bólu, i nie mam 

gorączki! Patrzcie, jaka jestem rześka! A serce nie wydaje mi się już kowalskim 
młotem.» 

Ani jednego słowa dla Pana. Jezus się nie obraża. Mówi do najstarszej synowej: 

«Ubierzcie ją, aby mogła wstać. Może to zrobić.»  

Jezus oddala się w stronę wyjścia. Udręczony Szymon zwraca się do teściowej: 

«Nauczyciel cię uzdrowił. Nic Mu nie powiesz?» 

«Ależ, tak! Nie pomyślałam o tym. Dziękuję. Co mogę zrobić, aby Ci 

podziękować?» 

«Bądź dobra, bardzo dobra. Przedwieczny bowiem był dobry wobec ciebie. I 

jeśli ci to nie przeszkadza, chciałbym dziś odpocząć w twoim domu. Przez cały 

ten tydzień obchodziłem całą okolicę. Przybyłem dziś o świcie. Jestem 
zmęczony.» 



 83 

«Oczywiście, oczywiście! Zostań, jeśli tak Ci pasuje.» 

Mało jest jednak entuzjazmu w jej słowach. Jezus, Piotr, Andrzej, Jakub i Jan 

idą usiąść w ogrodzie. 

«Nauczycielu!...» 

«Mój Piotrze?» 

«Jestem zawstydzony.» 

Jezus robi gest, jakby chciał powiedzieć: “Zostaw to.”  

Potem mówi: «To nie pierwszy raz ani nie – ostatni, kiedy nie otrzymam zaraz 

podziękowania. Nie szukam wdzięczności. Wystarczy Mi, że dam duszom środek 
ocalenia. Spełniam Mój obowiązek. One muszą spełnić swój.» 

«Ach, więc byli już inni podobni do niej? Gdzie?» 

«Ciekawski Szymonie! Jednak zadowolę cię, choć nie lubię bezużytecznej 

ciekawości. To było w Nazarecie. Przypominasz sobie mamę Sary? Była bardzo 

chora, kiedy przyszliśmy do Nazaretu. [Dzieci] mówiły, że dziewczynka płacze. 

Aby ona – dobra i łagodna – nie została osieroconym [dzieckiem], a jutro 

dziewczyną, poszedłem do tej niewiasty... Chciałem ją uzdrowić... Jednak nie 

postawiłem jeszcze nogi na progu domu, kiedy jej mąż i bracia przepędzili Mnie, 

mówiąc: “Wynoś się! Odejdź stąd! Nie chcemy mieć problemów z synagogą.” 

Dla nich, dla wielu ludzi jestem już buntownikiem... Uzdrowiłem ją mimo to... ze 

względu na jej dzieci. Powiedziałem Sarze w ogrodzie, głaszcząc ją: 

“Przywracam zdrowie twojej mamie. Wracaj do domu i już nie płacz.” Niewiasta 

została uzdrowiona w tym właśnie momencie. Dziecko powiedziało o tym ojcu, 

wujowi... i została ukarana za to, że ze Mną rozmawiała. Wiem o tym, bo 
przybiegła do Mnie, kiedy wychodziłem z miasta. Ale to nie ma znaczenia...» 

«Ja sprawiłbym, żeby się znowu rozchorowała!» 

«Piotrze! – Jezus jest surowy. – To tego nauczałem ciebie i innych? Co 

usłyszałeś z Moich ust za pierwszym razem, kiedy Mnie słyszałeś? O czym 

mówiłem jako o pierwszym warunku, [jaki należy spełnić,] aby być Moim 

prawdziwym uczniem?» 

«To prawda, Nauczycielu. Prawdziwy głupiec ze mnie. Przebacz mi. Ale... nie 

mogę znieść tego, że nie jesteś kochany!» [– mówi Piotr] 

«O, Piotrze! Zobaczysz wiele innych zobojętnień! Będziesz miał bardzo wiele 

niespodzianek, Piotrze! Osoby, którymi tak zwani ludzie “święci” gardzą, takie 

jak celnicy, staną się przykładem dla świata: przykładem, za którym jednak nie 

pójdą pogardzający nimi. Poganie będą największymi wiernymi. Nierządnice 
staną się czyste, siłą woli i pokuty. Grzesznicy nawrócą się...» 

«Posłuchaj: że grzesznik się nawróci... to może się zdarzyć. Ale prostytutka lub 

celnik!...» [– woła niedowierzająco Piotr] 

«Nie wierzysz w to?» [– pyta Jezus] 

«Ja? Nie.» 

«Jesteś w błędzie, Szymonie. Twoja teściowa idzie do nas.» 

«Nauczycielu... proszę Cię, usiądź przy moim stole.» 



 84 

«Dziękuję, niewiasto. Niech Bóg ci zapłaci.» 

Wchodzą do kuchni i zasiadają za stołem. Staruszka usługuje mężczyznom, 

hojnie rozdzielając rybną zupę i pieczoną rybę. 

«Nic innego nie mam» – tłumaczy się.  

Aby nie wyjść z wprawy zwraca się do Szymona: 

«Mężowie moich córek zapracowują się. Zostali sami, odkąd przeniosłeś się do 

Betsaidy! Gdybyż to choć służyło wzbogaceniu się mojej córki... Dowiaduję się, 

że często cię nie ma i już nie łowisz.» 

«Chodzę za Nauczycielem. Byłem z Nim w Jerozolimie i zostaję z Nim w szabat. 

Nie tracę czasu na świętowanie.» 

«Jednak tym sposobem nic nie zarabiasz. Skoro chcesz być sługą Proroka, 

zrobiłbyś lepiej przeprowadzając się tutaj. Przynajmniej moja córka, moje 

biedne dziecko, miałaby co jeść dzięki krewnym, kiedy ty udajesz świętego.» 

«Nie wstydzisz się mówić tak wobec Tego, kto cię uzdrowił?» 

«Ja do Niego nic nie mam. On wykonuje swój zawód. Krytykuję ciebie, bo jesteś 

leniem, a prorokiem czy kapłanem nigdy nie zostaniesz. Jesteś nieukiem i 

grzesznikiem, do niczego niezdatnym.» 

«Masz szczęście, że On tu jest, bo inaczej...» 

«Szymonie, twoja teściowa dała ci wyśmienitą radę. Możesz stąd wypływać na 

połów. Przedtem łowiłeś w Kafarnaum, tak mi się wydaje. Możesz tu teraz 
powrócić.» 

«I zamieszkać tu znowu? Ależ Nauczycielu, Ty...» 

[por. Mt 4,13n] «Tak, Mój Piotrze. Jeśli się tu przeniesiesz, będziesz albo na 

jeziorze, albo ze Mną. Zresztą cóż to takiego dla ciebie zamieszkać w tym 
domu?» 

Jezus położył Piotrowi rękę na ramieniu i wydaje się, że spokój Jezusa przelewa 

się na wzburzonego apostoła.  

«Masz rację. Zawsze masz rację. [– odpowiada Piotr Jezusowi. –] Tak zrobię. 

Ale... co z nimi?» – pyta Piotr, wskazując na Jakuba i Jana, swoich wspólników. 

«A czy oni również nie mogliby tu przyjść?» [– pyta Jezus.] 

«O, nasz ojciec, a przede wszystkim nasza matka, będą się coraz bardziej 

cieszyć wiedząc, że jesteśmy z Tobą, a nie z nimi. Nie będą się sprzeciwiać» – 

[odpowiada Jan i Jakub.] 

«Być może przybędzie też Zebedeusz...» – zastanawia się Piotr. 

«To bardzo prawdopodobne, a z nim – inni. Przybędziemy tu, Nauczycielu, na 

pewno tu przybędziemy.» 

«Czy jest tu Jezus z Nazaretu?» – pyta mały chłopiec stając na progu domu. 

«Jest tutaj. Wejdź.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-04.htm#13
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Dziecko podchodzi. Rozpoznaję w nim jedno z dzieci, które widziałam w 

pierwszych wizjach z Kafarnaum. To właśnie ten, który upadł pod stopy Jezusa i 
obiecał być dobry... aby jeść miód w Raju. 

«Zbliż się, mały przyjacielu» – mówi Jezus. 

Dziecko – trochę onieśmielone z powodu tak wielkiej ilości patrzących na nie 

osób – nabiera odwagi i biegnie do Jezusa. Nauczyciel obejmuje je, sadza na 

kolanach i podaje kęs Swej ryby na kawałku chleba. 

«To, Jezu, dla Ciebie. Dziś ta osoba znowu powiedziała mi: “Dziś jest szabat. 

Zanieś to Rabbiemu z Nazaretu i powiedz twemu przyjacielowi, aby się modlił za 
mnie.” On wie, że Ty jesteś moim przyjacielem!» 

Dziecko śmieje się ze szczęścia i zjada chleb z rybą. 

«Brawo, mały Jakubie! Powiedz tej osobie, że za nią wznoszę Moje modlitwy do 

Ojca.» 

«To dla biednych?» – pyta Piotr. 

«Tak.» 

«Zawsze ta sama ofiara? Zobaczmy.» 

Jezus oddaje mu sakiewkę. Piotr opróżnia ją i liczy.  

«Zawsze ta sama wysoka suma! Kim jest ta osoba? Powiedz, mały, kto to jest?» 

«Nie wolno mi tego powiedzieć i nie powiem.» 

«Jaki stanowczy! No, chodź, bądź grzeczny. Dam ci za to owoce» [– zachęca 

Piotr.] 

«Nie powiem, czy mnie będziesz znieważał, czy głaskał!» 

«Popatrzcie, co za język!» 

«Jakub ma rację, Piotrze, on dochowuje danego słowa. Zostaw go w spokoju.» 

[– mówi Jezus.] 

«A Ty, Nauczycielu, Ty wiesz, kim jest ta osoba?» 

Jezus nie odpowiada. Zajmuje się dzieckiem, któremu znowu podaje kawałek 

pieczonej ryby, dokładnie oczyszczonej z ości. Piotr nalega, więc Jezus 
odpowiada: «Ja wszystko wiem, Szymonie.» 

«A my? My nie możemy wiedzieć?» 

«Czy nigdy nie wyleczysz się z twej przywary? – Jezus czyni ten wyrzut z 

uśmiechem. Dodaje: – Wkrótce się dowiesz. Zło chciałoby pozostać ukryte, ale 

nie zawsze mu się to udaje. Co do dobra – które chce się ukryć, aby mieć 

zasługę – to nadejdzie dzień, kiedy zostanie odkryte na chwałę Boga, którego 

natura rozbłyśnie w jednym z Jego synów. Natura Boga to miłość. On to 

zrozumiał, bo kocha bliźniego. Idź, Jakubie. Zanieś tej osobie Moje 

błogosławieństwo.» 

Wizja się kończy. Jezus mówi potem do mnie i dla mnie: 

«Pozdrowienie, które tak bardzo lubisz, Moje pozdrowienie: “Pokój wam!”, 

powinno być twoim powitaniem wobec wszystkich. Nawet gdyby to był Mój 
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Wikariusz, pozdrawiaj tak, jak Ja pozdrawiałem i uczyłem pozdrawiać. Pokój – 

czyż to nie Sam Bóg? Pokój, w którym dostrzegamy najpiękniejszą z rzeczy. Czy 

nie wielbimy Boga, gdy wysławiamy pokój? Mów zatem: “Pokój z tobą”. Nie – z 

wami, lecz “z tobą”. Tak jak Ja mówiłem. A kiedy czasem masz wejść do 

jakiegoś domu, mów: “Pokój temu domowi”. Nie ma powitania bardziej 

pełnego, słodkiego i świętego, bardziej przypominającego Mnie niż to 
[pozdrowienie]. Żegnaj. Pokój z tobą.» 

24. JEZUS NAUCZA I CZYNI CUDA W DOMU PIOTRA 

[por.Mt 8,16-17; Mk 1,32-34; Łk 4,40-41] 

Napisane 4 listopada 1944. A, 3941-3952 

Jezus wspiął się na górę koszy i lin u wejścia do ogrodu, przy domu teściowej 

Piotra. Ludzie tłoczą się w ogrodzie. Są nawet na brzegu jeziora. Jedni siedzą na 

brzegu, inni – na łodziach wyciągniętych na ląd. Wydaje się, że [Jezus] mówi 
już od jakiegoś czasu, bo jest w trakcie przemawiania. Słyszę: 

«...Z pewnością, wiele razy mówiliście to sobie w głębi serca. Jednak to nie tak. 

Panu nie brakło dobroci względem Swego ludu, choć [temu ludowi] brakło 

wierności, tysiące i dziesiątki tysięcy razy. Posłuchajcie tej przypowieści. Ona 
pomoże wam zrozumieć. 

Pewien król miał w swych okazałych stajniach wspaniałe konie. Kochał jednego 

z nich miłością szczególną. Pragnął go [mieć], zanim jeszcze go posiadł. Potem, 

zdobywszy go, zawiódł we wspaniałe miejsce i chodził doglądać. Patrzył na 

niego oczyma i sercem, kontemplował swego ulubieńca, marzył, że uczyni z 

niego cud swego królestwa. Kiedy koń, zbuntowany wobec jego nakazów, 

odmówił posłuszeństwa i zbiegł do innego pana, król – pomimo boleści i 

poczucia sprawiedliwości – obiecał zbuntowanemu przebaczenie, po karze. 

Wierny obietnicy czuwał z daleka nad swym ulubieńcem, przesyłał podarki i 

stajennych, którzy przywodzili mu na myśl wspomnienia. Jednak koń, choć 

cierpiał z powodu oddalenia, z dala od królestwa, nie był stały jak król, by 

kochać i chcieć całkowitego wybaczenia. Raz był dobry, raz zły – jednak dobro 

nie przeważało nad złem. Raczej odwrotnie. Jednak król był cierpliwy. Przez 

wyrzuty i przez pieszczoty usiłował uczynić ze swego konia najdroższego 

uległego przyjaciela. 

Im więcej upływało czasu, tym bardziej zwierzę stawało się oporne. Wzywało 

swego króla, uskarżało się pod biczami innych panów, lecz tak naprawdę nie 

chciało należeć do króla. Nie miało takiego pragnienia. Wyczerpane, udręczone, 

umierające nie mówiło: “To z mojej winy jestem w takim stanie”, lecz obwiniało 

króla. Kiedy król wszystkiego już spróbował, podjął próbę ostatnią. “Aż dotąd – 

powiedział – posyłałem posłańców i przyjaciół. Teraz wyślę do niego mojego 

syna. On ma to samo serce co ja i przemówi moją własną miłością, obsypie go 

pieszczotami i podarunkami podobnymi do tych, które ja dawałem, a nawet 

słodszymi, bo mój syn to [jakby] ja sam, lecz kochający doskonalej.” I wysłał 
syna. 

Oto przypowieść. Teraz wy musicie mówić. Czy wydaje się wam, że król kochał 

swe ulubione zwierzę?» 

Ludzie oświadczają jednogłośnie: «Kochał je nieskończenie.» 

«Czy zwierzę mogło się uskarżać na swego króla za całe zło, jakie cierpiało, 

odkąd go opuściło?» 

«Nie, nie mogło [się skarżyć]» – odpowiada tłum. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-08.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#32
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#40
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«Odpowiedzcie jeszcze i na to pytanie: Jak wam się wydaje, czy ten koń przyjął 

syna królewskiego, który przyszedł go wykupić, uleczyć i poprowadzić na nowo 
na wspaniałe pola?» 

«Oczywiście! Z radością, wdzięcznością i miłością.» 

«A jeśli syn króla powiedział do konia: “Przyszedłem w tym celu i po to, aby 

zapewnić ci wszystkie korzyści, jednak teraz musisz być dobry, posłuszny, pełen 

dobrej woli, wierny mi”, co – jak sądzicie – odpowiedział koń?» 

«O, nie trzeba o to pytać! Powiedział, że teraz, kiedy wie, ile go kosztowało 

wypędzenie z królestwa, chce być taki, jak mu powiedział królewski syn.» 

«Co więc – waszym zdaniem – było powinnością konia?» 

«Miał być jeszcze lepszy, niż go o to proszono, bardziej kochający, bardziej 

posłuszny, by otrzymać przebaczenie za wszelkie przeszłe przewinienia i uznać 
dobro, jakie go spotkało.» 

«A jeśliby nie zachował się w ten sposób?» 

«Zasłużyłby na śmierć, bo byłby gorszy od dzikiego zwierzęcia.» 

«Przyjaciele, dobrze osądziliście. Zachowujcie się więc tak, jak chcielibyście, 

aby zachował się ten koń. Wy, ludzie, jesteście stworzeniami szczególnie 

umiłowanymi przez Króla Niebios, Boga, Ojca Mojego i waszego. Do was Bóg – 

po Prorokach – wysłał Swego własnego Syna. Zaklinam was dla waszego dobra, 

bo kocham was tak, jak sam Bóg może kochać, ten Bóg, który jest we Mnie dla 

dokonania cudu Odkupienia: bądźcie, o bądźcie przynajmniej tacy, jakim – 

według waszego osądu – być powinno to zwierzę! Biada temu, kto – będąc 

człowiekiem – zniża się do poziomu niższego od zwierzęcia! Jeśli jednak mogli 

mieć jeszcze wymówkę ci, którzy do dziś grzeszyli, teraz już jej nie mają. 

Przedtem – tak, zbyt wiele bowiem czasu upłynęło, świat zgromadził zbyt wiele 

kurzu na Prawie, odkąd zostało ono dane. Ja przyszedłem, aby przedstawić na 

nowo Słowo Boga. Syn Człowieczy jest pośród ludzi, aby ich przyprowadzić do 

Boga. Chodźcie za Mną. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.» 

Tradycyjny szmer tłumu. Jezus nakazuje uczniom: 

«Każcie się zbliżyć biedakom. Dla nich jest bogata ofiara osoby, która poleca się 

im, aby otrzymać przebaczenie Boże.» 

Podchodzi trzech obszarpanych starców, dwóch niewidomych, jeden chromy i 

wdowa z siedmiorgiem małych zabiedzonych dzieci. Jezus patrzy na nich 

uważnie, na jednego po drugim, uśmiecha się do wdowy, a przede wszystkim do 

osieroconych [dzieci]. Daje nawet nakaz Janowi: 

«Zabierz ich do ogrodu, chcę z nimi rozmawiać.» 

Oblicze [Jezusa] staje się surowe, a spojrzenie gorzeje, kiedy podchodzi mały 

starzec. Jednak Jezus na razie nic nie mówi. Wzywa Piotra, który oddaje mu 

sakiewkę otrzymaną przed chwilą i inną, wypełnioną drobnymi monetami. To 

jałmużna otrzymana od hojnych ludzi. Wysypuje wszystko na ławeczkę przy 

studni, liczy i dzieli na sześć części. Jedna, bardzo duża, składa się ze srebrnych 

monet. Pięć mniejszych części zawiera wiele monet z brązu i jedynie kilka 

większych. Na koniec Jezus przywołuje chorych i zadaje im pytanie: «Nie macie 

Mi nic do powiedzenia?» 

Niewidomi milczą, chromy mówi: 
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«Niech Ten, który Cię posyła, ma Cię w Swojej opiece.» 

Nic więcej. Jezus wkłada mu jałmużnę do zdrowej ręki. Mężczyzna mówi: 

«Niech Bóg Ci odpłaci, ale bardziej od tego chciałbym, abyś mnie uzdrowił.» 

«Nie prosiłeś o to.» 

«Jestem małym ziemnym robakiem, deptanym przez wielkich. Nie ośmielałem 

się mieć nadziei, że ulitowałbyś się nad żebrakiem.» 

«Jestem Współczuciem pochylającym się nad każdą nędzą, która Mnie 

przyzywa. Nikogo nie odrzucam. Proszę jedynie o miłość i wiarę, aby 
odpowiedzieć: słucham cię.» 

«O, mój Panie! Wierzę i kocham Cię! Ocal mnie zatem! Uzdrów Twego sługę!» 

Jezus kładzie mu rękę na zniekształconych plecach, przesuwa ją, jakby chciał go 
pogłaskać i mówi: «Chcę, abyś został uzdrowiony.» 

Mężczyzna prostuje się zwinnie i sprawnie z nie kończącymi się 

błogosławieństwami. Jezus daje teraz jałmużnę niewidomym i czeka przez 

chwilę przed odprawieniem ich... Potem pozwala im odejść. Przywołuje starców. 

Pierwszemu daje jałmużnę i pomaga mu włożyć pieniądze za pas. Z uwagą 
słucha skarg drugiego, który mówi Mu o chorobie córki: 

«Mam tylko ją! A teraz ona umrze. Co się wtedy ze mną stanie? O, gdybyś Ty 

przyszedł! Ona nie może ustać na nogach. Chciałaby, ale nie może. Nauczycielu, 
Panie Jezu, miej litość nad nami!» 

«Gdzie mieszkasz, mężu?» 

«W Korozain. Pytaj o Izaaka, syna Jonasza, zwanego Starszym. Czy naprawdę 

przyjdziesz? Czy nie zapomnisz o moim nieszczęściu? Uzdrowisz moją córkę?» 

«Czy potrafisz uwierzyć w to, że mogę ją uzdrowić?» 

«O, tak! Wierzę w to! To dlatego mówię Ci o niej.» 

«Wracaj do domu. Córka będzie stać na progu domu, by cię powitać.» 

«Ależ ona jest w łóżku i nie może się podnieść od trzech... Ach! Rozumiem. O, 

dziękuję! Dobry Nauczycielu! Bądź błogosławiony Ty i ten, który Cię posłał! 
Chwała Bogu i Jego Mesjaszowi!» 

Starzec oddala się, płacząc i idąc coraz szybciej. Wychodząc z ogrodu mówi: 

«Nauczycielu, ale przyjdziesz do mojego biednego domu? Izaak czeka na ciebie, 

by ucałować Twe stopy, umyć je swymi łzami i ofiarować ci chleb miłości. 
Przyjdź, Jezu. Powiem o Tobie moim współmieszkańcom.» 

«Przyjdę. Idź w pokoju i bądź szczęśliwy.» 

Podchodzi trzeci starzec. Wydaje się bardziej obdarty od innych. Jezus ma już 

tylko wielki stos pieniędzy. Głośno woła: 

«Niewiasto, podejdź tu ze swoimi dziećmi.» 

Ze spuszczoną głową podchodzi niewiasta młoda i wychudzona. Biedna matka 

wygląda jak ptak otoczony pisklętami. 

«Od kiedy jesteś wdową, niewiasto?» 
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«Trzy lata będzie w jesieni.»  

«Ile masz lat? » 

«Dwadzieścia siedem.» 

«To twoje dzieci?» 

«Tak, Nauczycielu, i... nic już mi nie zostało. Wszystko wydałam. Jak mogę 

pracować, skoro nikt mnie nie potrzebuje z tymi wszystkimi dziećmi?» 

«Bóg nie opuszcza nawet robaka, którego stworzył. On cię nie opuści, 

niewiasto. Gdzie mieszkasz?» 

«Nad jeziorem, o trzy stadiony od Betsaidy. On mi powiedział, że mam przyjść... 

Mój mąż zginął na jeziorze. Był rybakiem...» 

“On” – to Andrzej, który się czerwieni i wolałby zniknąć. 

«Dobrze uczyniłeś, Andrzeju, mówiąc niewieście, żeby do Mnie przyszła.» 

Andrzej uspokaja się i szepce: «Jej mąż był moim przyjacielem. Był dobry. 

Zginął na jeziorze w czasie burzy, stracił nawet łódź.» 

«Masz, niewiasto. To ci pomoże na długi czas, a potem inny promień słońca 

zaświeci nad twoim życiem. Bądź dobra, wychowuj dzieci w posłuszeństwie 

wobec Prawa, a pomoc Boga cię nie opuści. Błogosławię ciebie i twoje 
maleństwa.» 

Jezus głaszcze jedno po drugim z wielkim współczuciem. Kobieta oddala się 

przyciskając do serca swój wielki skarb. 

«A ja?» – pyta ostatni starzec, który pozostał. 

Jezus patrzy na niego i milczy. 

«Dla mnie nic? Nie jesteś sprawiedliwy! Jej dałeś sześć razy tyle, co innym, a 
mnie – nic, ale... to była niewiasta!» 

Jezus patrzy na niego i milczy. 

«Popatrzcie wszyscy, czy to sprawiedliwe! Przychodzę z daleka, bo mi 

powiedziano, że tu dają pieniądze, a oto widzę, że są tacy, którym się daje za 

dużo, a mnie – nic... Staremu choremu biedakowi! I On chce, aby w Niego 

wierzyć!...» 

«Starcze, czy nie wstyd ci kłamać w ten sposób? Śmierć jest całkiem blisko 

ciebie, a ty kłamiesz, usiłując okraść tych, którzy są głodni. Dlaczego chcesz 

ukraść twym braciom jałmużnę, którą przyjąłem, aby rozdać ją sprawiedliwie 
najmniejszym?» 

«Ale ja...» 

«Milcz! Moje milczenie i zachowanie powinno ci było dać poznać, że wiem, z kim 

mam do czynienia, i powinieneś był milczeć, jak Ja. Dlaczego chcesz, bym cię 

okrył wstydem?» 

«Jestem ubogi.» 

«Nie. Jesteś skąpcem i złodziejem. Żyjesz dla pieniędzy i lichwy.» 
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«Nigdy nie zajmowałem się lichwą. Bóg mi świadkiem.» 

«Czyż nie jest lichwą – i to najokrutniejszą – to, że kradnie się tym, którzy 

rzeczywiście potrzebują? Idź. Nawróć się, by Bóg ci wybaczył.» 

«Przysięgam...» 

«Zamilcz! Nakazuję ci! Powiedziane jest “Nie będziesz fałszywie przysięgał”. 

Gdybym nie szanował twych siwych włosów, przeszukałbym ci zanadrze i 

znalazłby w nim sakiewkę wypełnioną złotem – to twoje prawdziwe serce. 
Odejdź!» 

Słysząc ton głosu Jezusa, starzec odchodzi teraz bez protestu. Tłum grozi mu, 

kpi z niego, traktuje jak złodzieja. 

«Zamilczcie! Jeśli on zszedł z dobrej drogi, to wy nie postępujcie tak ja on. 

Jemu brak szczerości, to [człowiek] nieuczciwy, wy natomiast, urągając mu, 

[wykazujecie się] brakiem miłości. Nie trzeba znieważać brata, który zgrzeszył. 

Każdy ma swój grzech. Nikt nie jest doskonały, tylko sam Bóg. Musiałem go 

zawstydzić, bo nigdy nie wolno kraść. Nigdy, a zwłaszcza – [okradać] biednych. 

Jednak tylko Ojciec wie, jak cierpiałem, [musząc to] zrobić. Wy także 

powinniście odczuwać cierpienie, widząc Izraelitę uchybiającego Prawu i 
usiłującego skrzywdzić ubogich i wdowę.  

Nie bądźcie zachłanni. Niech skarbem waszym będzie wasza dusza, a nie – 

pieniądze. Nie bądźcie wiarołomni. Niech język wasz będzie czysty i uczciwy, 

wasze czyny – również. Życie nie trwa wiecznie i zbliża się godzina śmierci. 

Żyjcie tak, żeby w godzinie śmierci duch wasz mógł trwać w pokoju: w pokoju 

tego, kto żył sprawiedliwie. Idźcie do waszych domów...» 

«Litości, Panie! Mój syn, ten oto, jest niemy z powodu dręczącego go demona.» 

«A ten tu, mój brat, podobny jest do nieczystego zwierzęcia. Tarza się w błocie i 

zjada nieczystości. To zły duch prowadzi go do tych nieczystych działań, wbrew 
jego woli.» 

Jezus idzie w kierunku błagających Go. Podnosi ramiona i rozkazuje: «Wyjdźcie 

z nich. Pozostawcie Bogu Jego stworzenia!» 

Pośród krzyków i wrzasków dwóch nieszczęśników zostaje uzdrowionych. 

Niewiasty, które ich przyprowadziły, upadają na ziemię, wypowiadając 
błogosławieństwa.  

«Idźcie do waszych domów i bądźcie wdzięczni Bogu. Pokój wam wszystkim. 

Idźcie.» 

Tłum rozchodzi się, rozmawiając o wydarzeniach. Czterech uczniów podchodzi 

blisko Nauczyciela. 

«Przyjaciele, zaprawdę powiadam wam: w Izraelu są wszystkie grzechy, a 

demony ustanowiły w nim swoją siedzibę. Są opętania, które czynią niemymi 

wargi i sprawiają, że żyje się jak zwierzę, zjadając odpadki. Bardziej realne i 

liczniejsze są jednak [opętania], które zamykają serca na uczciwość i czynią z 
nich zbiorowisko wszelkich nieczystych występków. O! Mój Ojcze!» 

Jezus siada przygnębiony. 

«Jesteś zmęczony, Nauczycielu?» [– pyta Jan.] 
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«Nie, nie jestem zmęczony, Mój Janie, lecz przygnębiony z powodu stanu serc i 

niewielkiej woli poprawy. Przyszedłem... lecz człowiek... człowiek... O! Mój 
Ojcze!...» 

«Nauczycielu, ja Cię kocham. My wszyscy Cię kochamy...» 

«Wiem o tym, lecz jesteście tak nieliczni... a Moje pragnienie zbawiania jest tak 
wielkie!» 

Jezus trzyma Jana w ramionach i opiera głowę o jego głowę. Jest smutny. Piotr, 

Andrzej i Jakub stojąc wokół Niego patrzą na Niego z miłością i smutkiem. 

Wizja się kończy. 

25. JEZUS MODLI SIĘ W NOCY 

[por. Mk 1,35-39; Łk 4,42-44]  

Napisane 5 listopada 1944. A, 3953-3957 

Widzę Jezusa, jak wychodzi z domu Piotra w Kafarnaum, starając się robić jak 

najmniej hałasu. Spędził tam widocznie noc, aby zrobić przyjemność Swojemu 

Piotrowi.  

Panuje jeszcze głęboka noc. Niebo całe usiane jest gwiazdami. Jezioro słabo 

odbija ich blask. Można to raczej zgadnąć, bo spokojne jezioro – śpiące w 
świetle gwiazd – wyróżnia jedynie lekki szmer wody [uderzającej] o brzeg.  

Jezus otwiera drzwi, patrzy na niebo, na jezioro, na drogę. Zastanawia się, a 

potem idzie nie wzdłuż jeziora, lecz w kierunku osady. Idzie tak jakiś czas, a 

potem kieruje się ku wsi. Wchodzi do niej, idzie dalej, w głąb. Kroczy po ścieżce, 

a potem – ku pierwszym pagórkom okolicy porośniętej drzewami oliwnymi. 

Wkracza w ten zielony i cichy spokój. Upada tam, modląc się. 

Żarliwa modlitwa! Modli się na kolanach, a potem – jakby wzmocniony – 

podnosi się i dalej się modli, z twarzą wzniesioną w górę, z twarzą dodatkowo 

uduchowioną rodzącym się światłem pogodnego letniego świtu. Modli się teraz 

z uśmiechem, choć przedtem wydawał głębokie westchnienia, jakby pod 

wpływem duchowej troski. Modli się z otwartymi ramionami. Wydaje się 

żyjącym krzyżem, wzniesionym, anielskim – tak wielka słodycz z Niego 

promieniuje. Wygląda jakby błogosławił całą wieś, rodzący się dzień, znikające 
gwiazdy, wyłaniające się jezioro. 

«Nauczycielu! [– woła Piotr. –] Tak długo Cię szukaliśmy! Widzieliśmy uchylone 

drzwi, kiedy powróciliśmy z rybami. Pomyśleliśmy, że wyszedłeś, jednak nie 

znaleźliśmy Ciebie. Wreszcie powiedział nam, [gdzie jesteś,] wieśniak 

napełniający kosze przed udaniem się z nimi do miasta. Wołaliśmy Ciebie: 

“Jezu! Jezu!”, a on powiedział: “Szukacie Rabbiego, który mówił do tłumów? 

Poszedł tą ścieżką, tam w górę, na to wzgórze. Powinien być w ogrodzie 

oliwnym Micheasza, bo często tam chodzi. Widziałem go wiele razy.” Miał rację. 

Nauczycielu, dlaczego wyszedłeś tak wcześnie? Dlaczego nie wypocząłeś? Może 
posłanie nie było wygodne...»  

«Nie, Piotrze. Posłanie było bardzo odpowiednie i izba przyjemna, lecz mam 

zwyczaj często wychodzić o wczesnej porze, by wznieść Mego ducha i 

zjednoczyć się z Ojcem. Modlitwa stanowi siłę dla modlącego się i dla innych. 

Wszystko otrzymujemy dzięki modlitwie, [choć] Ojciec nie zawsze udziela łaski, 

o którą Go prosimy. Nie należy [jednak wtedy] myśleć, że to z Jego strony brak 

miłości. Trzeba wierzyć, że ta odmowa jest związana z planem, układającym 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#35
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najlepiej los każdej osoby. Modlitwa przynosi jednak – z całą pewnością – pokój 

i równowagę, co pozwala stawić czoła bardzo wielu dotykającym nas rzeczom, 

bez zbaczania z drogi świętości. Piotrze, czy wiesz, jak łatwo wszystko, co nas 

otacza, zaciemnia nasz umysł i wzburza serce? Jak można usłyszeć Boga w 

ciemności myśli i we wzburzeniu serca?» 

«To prawda. Jednak my, my nie umiemy się modlić! Nie potrafimy wypowiadać 

pięknych słów, które Ty mówisz.» 

«Mówcie to, co potraficie i jak potraficie. To nie słowa modlitw, lecz 

nastawienie im towarzyszące sprawia, że modlitwy są miłe Ojcu.» 

«Chcielibyśmy tak się modlić, jak Ty.» 

«Nauczę was także się modlić. Nauczę was najbardziej świętej modlitwy. Chcę 

jednak, aby wasze serca posiadały najpierw w sobie minimum świętości, 

światła, mądrości, by [ta modlitwa] nie stała się bezużyteczną formułką na 

waszych wargach. To w tym celu was pouczam. Później nauczę was świętej 

modlitwy. Czy chcieliście czegoś ode Mnie, że Mnie szukaliście?» 

«Nie, Nauczycielu. Jednak tam mnóstwo ludzi wiele oczekuje od Ciebie! 

Przychodzili już do Kafarnaum – biedacy, chorzy, zasmuceni, ludzie dobrej woli, 

pragnący pouczenia. Powiedzieliśmy im, bo pytali o Ciebie: “Nauczyciel jest 
zmęczony i śpi. Odejdźcie i przyjdźcie w następny szabat.”» 

«Nie, Szymonie. Nie można tak mówić. Nie ma tylko jednego dnia [dla 

okazywania] litości. Ja jestem Miłością, Światłością, Zbawieniem przez 
wszystkie dni tygodnia.» 

«Jednak... jednak dotąd przemawiałeś tylko w szabat.» 

«Bo nie byłem jeszcze znany. Ale powoli, w miarę jak będę [coraz bardziej] 

poznawany, każdego dnia będą wylewane łaski i Łaska. Zaprawdę powiadam 

wam, przyjdzie taki czas, kiedy Synowi Człowieczemu nie pozostawi się na 

spoczynek i posiłek nawet takiego czasu, jaki daje się na wytchnienie wróblowi, 

by odpoczął – siadając na gałązce – i nasycił się ziarnem.» 

«To wtedy się rozchorujesz! Nie pozwolimy na to. Twoja dobroć nie może Cię 
unieszczęśliwić» [– protestuje Piotr.] 

«Myślisz, że to mogłoby uczynić Mnie nieszczęśliwym? Mnie? O, jakże byłbym 

szczęśliwy, Piotrze – i nie żałowałbym nawet Nieba, w którym byłem w Ojcu – 

gdyby cały świat przyszedł Mnie słuchać, opłakiwać swe grzechy i złożyć 

cierpienia na Moim sercu, by znaleźć uzdrowienie duszy i ciała, gdybym się 

wyczerpał mówiąc do nich, wybaczając i rozlewając Moją dobroczynną moc!... 
Skąd byli ci ludzie, którzy przyszli do Mnie?» 

«Z Korozain, z Betsaidy, z Kafarnaum. Przybyli nawet z Tyberiady, z Gergesy i z 

setek, setek miasteczek, rozsianych pomiędzy jednym a drugim miastem.» 

«Idźcie im powiedzieć, że będę w Korozain, w Betsaidzie i w różnych 

miasteczkach.»  

«A dlaczego nie w Kafarnaum?» 

«Ponieważ jestem dla wszystkich i wszyscy powinni Mnie mieć, a poza tym... 

stary Izaak na Mnie czeka... Nie można zawieść jego nadziei.» 

«Zaczekasz tu więc na nas?» 
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«Nie. Odchodzę, a wy pozostańcie w Kafarnaum, aby do Mnie przysyłać tłumy. 

Potem wrócę.» 

«Zostaniemy sami...» – Piotr jest smutny. 

«Nie trzeba się smucić. Posłuszeństwo uczyni cię radosnym i równocześnie 

przekonasz się, że jesteś uczniem pożytecznym. A z tobą inni, [postępując] jak 
ty» [– mówi Jezus.] 

Piotr i Andrzej z Jakubem i Janem rozpogadzają się. Jezus błogosławi ich. 

Rozchodzą się. 

Wizja się kończy. 

26. UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO NIEDALEKO KOROZAIN 

[por. Mk 1,40-45; Łk 5,12-16; por. Mt 8,1-4] 

Napisane 6 lub 8 listopada 1944. A, 3957-3966 

Z dokładnością doskonałej fotografii widzę w duchu, od samego rana, jeszcze 

przed świtem, biednego trędowatego. To naprawdę wrak człowieka. Tak bardzo 

wyniszczyła go choroba, że nie potrafiłabym powiedzieć, w jakim jest wieku. Na 

wpół nagi szkielet ukazuje ciało, które stało się jak u wysuszonej mumii. Jego 

dłonie i stopy są wykrzywione, brak im niektórych części do tego stopnia, że 

wydaje się, jakby te biedne kończyny nie należały do człowieka. Dłonie 

wykrzywione i wygięte we wszystkich kierunkach wydają się łapami jakiegoś 

skrzydlatego potwora, zaś stopy – pomniejszone i zniekształcone – są jak 
kopyta byka.  

A potem głowa!... Myślę, że gdyby jakiś trup nie był złożony w grobie, lecz 

mumifikowałoby go słońce i wiatr, to miałby głowę taką jak [głowa] tego 

chorego. Gdzieniegdzie pozostało na niej kilka kępek włosów, przyklejonych do 

żółtawej i pokrytej strupami skóry na czaszce jakby wysuszonej pyłem. Oczy z 

ledwością na wpół otwarte i zapadnięte, wargi i nos zżarte przez chorobę, 

sprawiającą, że nagie są już chrząstki i dziąsła. Uszy to już jedynie nieforemne 

resztki małżowin. Na tym wszystkim rozciąga się wysuszona skóra, żółta jak 

niektóre kaoliny. Kości zdają się ją przebijać. Skóra musi mieć za zadanie 

trzymać razem te biedne kości w swym nędznym worku, całym pooranym 

bliznami i rozdartym gnijącymi ranami. Ruina! Przywodzi mi to na myśl widmo 

obiegającej ziemię Śmierci, ze szkieletem pokrytym wysuszoną skórą, odzianej 

w niechlujny płaszcz – cały w łachmanach. Chory nie ma jednak w rękach kosy, 
lecz sękaty kij, oderwany z pewnością od jakiegoś drzewa. 

Stoi na progu jakiejś groty, oddalonej od zamieszkałych okolic. Ta grota jest 

bardzo zniszczona. Nie umiem powiedzieć, czy początkowo nie był to grobowiec 

lub chatka drwala. Może są to resztki jakiegoś zniszczonego domu. Patrzy w 

stronę drogi, oddalonej o jakieś sto metrów od jego kryjówki. [Jest to] droga 

bardzo ruchliwa, zakurzona i jeszcze mocno nasłoneczniona. Nie ma na niej 

nikogo. Jak okiem sięgnąć – słońce, pył i pustka. O wiele dalej, gdyby iść w 

kierunku północno-zachodnim, powinno się dojść do wioski lub do miasta. 
Widzę bowiem pierwsze domy w odległości około jednego kilometra.  

Trędowaty patrzy i wzdycha, potem bierze obtłuczoną misę i napełnia ją [wodą] 

ze strumienia. Pije. Wchodzi w poplątane cierniste [krzewy] za swą kryjówką, 

pochyla się, wyrywa z ziemi kilka dzikich rzodkiewek. Powraca do strumienia, 

obmywa je niewielką ilością wody z największego brudu i je powoli, z 

trudnością podnosząc do ust poranionymi rękami. Muszą być twarde jak z 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#40
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drewna. Ma trudności z gryzieniem. Obficie ślini rzodkiewki, ale nie udaje mu 

się ich przełknąć pomimo licznych łyków połykanej wody. 

«Gdzie jesteś, Ablu?» – woła jakiś głos. 

Trędowaty porusza się i ma na ustach coś, co można by nazwać uśmiechem. 

Jednak jego wargi są tak bardzo zżarte, że ta próba uśmiechu jest tylko jakimś 

nieokreślonym grymasem. Odpowiada głosem dziwnym, świszczącym, 

przypominającym nawoływania niektórych ptaków, których dokładnej nazwy 
nie znam: 

«Tu jestem! Nie wierzyłem już, że przyjdziesz. Myślałem, że coś ci się stało. 

Byłem smutny... Gdyby mi nawet ciebie zabrakło, cóż stałoby się z biednym 
Ablem?» 

Mówiąc to, zbliża się w kierunku drogi na odległość dozwoloną przez Prawo. 

Widzę go, jak zatrzymuje się w połowie drogi. Jest na niej człowiek, który 
wydaje się biec, tak szybko się zbliża.  

«Czy to ty, Samuelu? O, jeśli to nie ciebie słyszę, kimkolwiek jesteś, nie czyń mi 

krzywdy!» 

«To ja, Ablu, to ja – i w dobrym zdrowiu. Popatrz, jak biegam. Spóźniłem się, 

wiem, przykro mi ze względu na ciebie, ale dowiesz się... o, będziesz szczęśliwy. 

A tu mam nie jak zwykle kawałki chleba, lecz cały bochenek, świeży i dobry, 

cały dla ciebie. Mam też dobrą rybę i ser. Wszystko dla ciebie. Chcę, abyś miał 
święto, biedny przyjacielu, abyś się przygotował na jeszcze większe święto.» 

«Jak to się stało, że jesteś tak bogaty? Nic nie rozumiem...» 

«Zaraz ci opowiem.» 

«I zdrowy! Wydaje się, że to nie ty...» 

«Wyobraź sobie, dowiedziałem się, że w Kafarnaum jest ten Rabbi, ten święty, i 

poszedłem tam...» 

«Zatrzymaj się, zatrzymaj! Jestem zakażony.» 

«O, nieważne. Już niczego się nie boję.» 

Istotnie, mężczyzna [o imieniu Samuel] – będący biednym chromym 

człowiekiem uleczonym i tak dobrze potraktowanym przez Jezusa – idąc 

szybkim krokiem znalazł się zaledwie o kilka kroków od trędowatego. Mówił 

cały czas, podchodząc i śmiejąc się ze szczęścia. Jednak trędowaty mówi: 

«Zatrzymaj się w Imię Boga. Jeśli ktoś cię zobaczy...» 

«Stoję. Spójrz, przyniosłem ci jedzenie. Jedz, a ja w tym czasie będę mówił.» 

Stawia pakunek na wielkim kamieniu i otwiera go. Potem oddala się o kilka 

kroków. Trędowaty rzuca się na to niezwyczajne jedzenie. 

«O! Już od dawna nie miałem takiej uczty. Jakie to dobre! A myślałem, że pójdę 

dziś spać z pustym żołądkiem. Nikogo litościwego... dzisiaj... nawet ciebie... 
Pogryzłem kilka rzodkiewek...» 

«Biedny Abel! Myślałem o tym, ale powiedziałem sobie: “Niech tak będzie. Teraz 

jest smutny, ale potem będzie szczęśliwy!”» [– mówi Samuel] 

«Szczęśliwy, tak, z powodu tego jedzenia, ale potem...» 
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«Nie, będziesz szczęśliwy na zawsze!» 

Trędowaty potrząsa głową. 

«Pomyśl, Ablu, jeśli możesz uwierzyć, będziesz szczęśliwy.» 

«Ale uwierzyć w co?» 

«W Rabbiego. W Rabbiego, który mnie uzdrowił.» 

«Ale ja jestem trędowaty, w najwyższym stopniu! Jakże mógłby mnie 

uzdrowić?» 

«O, On może tego [dokonać]! On jest święty.» 

«Tak, Elizeusz także uzdrowił trędowatego Naamana... Wiem o tym... ale ja... 

nie mogę iść do Jordanu.» 

«Zostaniesz uzdrowiony nie potrzebując wody. Posłuchaj! Ten Rabbi – to 

Mesjasz, rozumiesz? Mesjasz! Syn Boga. On uzdrawia wszystkich, którzy mają 

wiarę. Mówi: “Chcę tego”, i demony uciekają, zdeformowane członki prostują 

się, a niewidomi odzyskują wzrok.» 

«O, jaką ja miałbym wiarę! Ale jak mogę ujrzeć Mesjasza?» 

«Po to tu przyszedłem. On jest tu, w tej wsi. Wiem, gdzie jest dziś wieczorem. 

Jeśli chcesz... Powiedziałem sobie: “Powiem o tym Ablowi i jeśli Abel uzna, że 
ma wiarę, zaprowadzę go do Nauczyciela.”» 

«Samuelu, czy jesteś szalony? Jeśli zbliżę się do domów, zostanę 

ukamienowany.» 

«Nie, nie aż do domów. Kiedy zapadnie noc, zaprowadzę cię do tamtego lasku. 

Potem pójdę zawołać Nauczyciela. Przyprowadzę Go do ciebie...» 

«Idź, idź zaraz! Pójdę tam sam, aż do tego miejsca. Pójdę tym rowem, za 

parkanem, a ty, idź... idź... O! Idź po Niego, dobry przyjacielu! Gdybyś wiedział, 
czym jest ta choroba. I czym jest nadzieja uzdrowienia!...» 

Trędowaty nie zajmuje się już jedzeniem. Płacze i gestykuluje, błagając 

przyjaciela. 

«Odchodzę, a ty bądź tam» [– mówi Samuel.] 

Uzdrowiony chromy oddala się bardzo szybkim krokiem. Abel z trudnością 

schodzi do rowu, przylegającego do drogi i otoczonego krzakami wyrosłymi na 

wysuszonym dnie. Jedynie pośrodku płynie pasemko wody. Zapada noc. 

Nieszczęśnik prześlizguje się pomiędzy krzakami, cały czas obserwując, czy nie 

ma kogoś na drodze. Dwa razy kładzie się w rowie: za pierwszym razem – kiedy 

jakiś jeździec mija go kłusem na wierzchowcu, za drugim razem – kiedy trzej 

mężczyźni, obładowani sianem, idą ku wsi. Potem [trędowaty] na nowo rusza w 
drogę.  

Jezus z Samuelem przybywa przed nim do lasku. 

«Zaraz tu przyjdzie. Idzie powoli z powodu swoich ran. Bądź cierpliwy» [– 

wyjaśnia Samuel Jezusowi.] 

«Nie spieszę się» [– odpowiada Jezus.] 

«Uzdrowisz go?» 
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«Czy ma wiarę?» 

«O!... umierał z głodu. Zobaczył jedzenie po latach niedostatku, a jednak 

wszystko porzucił po kilku kęsach, żeby tu przybiec.» 

«Jak go poznałeś?» 

«Wiesz, że... żyłem z jałmużny od czasu mojego nieszczęścia i przemierzałem 

drogi, chodząc z jednego miejsca na drugie. Przechodziłem tamtędy co tydzień i 

tak poznałem tego biedaka... Pewnego dnia w czasie burzy z powodu głodu 

podszedł – zdolny zmusić nawet wilki do ucieczki – aż do drogi prowadzącej ku 

wsi, szukając czegoś. Przeszukiwał odpadki jak pies. Miałem w sakwie suchy 

chleb, który dali mi litościwi ludzie, i podzieliłem się z nim. Odtąd jesteśmy 

przyjaciółmi i co tydzień przychodzę, aby odnowić jego zapasy. [Dzielę się] tym, 

co mam. Jeśli mam dużo, daję dużo, jeśli mam mało – mało. Robię, co mogę, 

jakby to był mój brat. Od tego wieczoru, kiedy mnie uzdrowiłeś – bądź za to 
błogosławiony – myślę o nim... i o Tobie.» 

«Jesteś dobry, Samuelu, i dlatego nawiedziła cię łaska. Kto kocha, zasługuje na 

wszystko od Boga... Oto ktoś w krzakach...» 

«To ty, Ablu?» 

«Tak, to ja.» 

«Podejdź. Nauczyciel czeka tu na ciebie, pod drzewem orzechowym.» 

Trędowaty wychodzi z rowu i wspina się na brzeg. Przeszedł go i zbliża się od 

strony łąki. Jezus, oparty o bardzo wysokie drzewo orzechowe, czeka na niego. 

«Nauczycielu, Mesjaszu, Święty, miej nade mną litość!» [– woła trędowaty] i 

osuwa się pod stopy Jezusa. Z twarzą przylegającą do ziemi mówi jeszcze: 

«O, mój Panie! Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!» 

Potem ośmiela się podnieść na kolana. Wyciąga szkieletowate ramiona, 

powykręcane dłonie i podnosi kościstą twarz, całkiem wyniszczoną. Łzy spadają 
z chorych oczu, które zżarł trąd.  

Jezus spogląda na niego z wielką litością. Patrzy na zjawę, którą pożera tak 

straszliwa choroba, że jej bliskość znieść może jedynie prawdziwa miłość, tak 

jest odpychający i cuchnący. I oto Jezus wyciąga rękę, piękną zdrową prawicę, 

jakby chciał pogłaskać biedaka. Ten – nie podnosząc się – przechyla się 
gwałtownie do tyłu na pięty i krzyczy: «Nie dotykaj mnie! Miej nad Sobą litość!» 

Mimo to Jezus robi krok do przodu. Dostojny, tchnący słodką dobrocią kładzie 

palce na głowie toczonej trądem. Mówi głośno, głosem będącym samą miłością, 
ale i pełnym mocy: 

«Chcę tego, bądź oczyszczony!» 

[Jezus] trzyma przez kilka minut rękę na biednej głowie. 

«Wstań. Idź do kapłana. Wypełnij to, co nakazuje Prawo. Nie mów, co ci 

uczyniłem. Bądź tylko dobry, nie grzesz już nigdy więcej. Błogosławię cię.» 

«O! Panie! – woła Samuel z radością, widząc przemianę przyjaciela. – Ablu! 

Jesteś całkiem uzdrowiony!» 
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«Tak. Jest zdrowy. Zasłużył na to przez swoją wiarę. Żegnaj. Pokój niech będzie 

z tobą.» 

«Nauczycielu! Nauczycielu! Nauczycielu! Już Cię nie opuszczę, nie mogę Cię 

opuścić!» 

«Uczyń to, czego wymaga Prawo. Potem jeszcze się zobaczymy. Po raz drugi 
[mówię ci]: niech Moje błogosławieństwo spocznie na tobie.» 

Jezus odchodzi, dając znak Samuelowi, aby pozostał [z Ablem]. Dwaj 

przyjaciele płaczą z radości i przy świetle księżyca powracają do groty, aby po 

raz ostatni zatrzymać się w tym nieszczęsnym schronieniu. 

27. UZDROWIENIE PARALITYKA W DOMU PIOTRA W KAFARNAUM 

[por. Mt 9,1-8; Mk 2,1-12; Łk 5,17-26] 

Napisane 9 listopada 1944. A, 3968-3978 

Widzę brzegi jeziora Genezaret i łodzie rybackie wyciągnięte na brzeg. Piotr i 

Andrzej siedzą oparci o nie, zajmując się porządkowaniem sieci. Wspólnicy 

przynoszą im całkiem brudne [sieci], po wyrzuceniu do jeziora resztek, które 

przyczepiły się do nich. W odległości dziesięciu metrów Jan i Jakub, pochyleni 

nad łodzią, zajmują się porządkowaniem wszystkiego. Pomaga im chłopiec oraz 

mężczyzna w wieku pięćdziesięciu, może pięćdziesięciu pięciu lat. Sądzę, że jest 

to Zebedeusz, bo chłopiec nazywa go “pracodawcą”, a mężczyzna całkiem jest 

podobny do Jakuba. 

Piotr i Andrzej pracują w milczeniu – z ramionami wspartymi o łódź – i 

przyczepiają oczka oraz spławiki. Jedynie od czasu do czasu zamieniają kilka 

słów na temat pracy. Mam wrażenie, że nie była owocna. Piotr nie skarży się z 

powodu pustej sakiewki ani z powodu nadmiernego zmęczenia. Mówi tylko: 

«Nie podoba mi się to... Co teraz zrobimy, aby nakarmić tych biednych ludzi? 

Jedynie czasami otrzymujemy datki. Nie ruszałem dziesięciu denarów i siedmiu 

drachm, które otrzymaliśmy w ciągu tych czterech dni. Jedynie Nauczyciel może 

wskazać nam, dla kogo przeznacza te pieniądze. On jednak nie powróci przed 

szabatem! Gdybyśmy tak mieli dobry połów!... Ugotowałbym jadło z drobnych 

rybek i dałbym tym biednym ludziom... A gdyby ktoś tam gderał w domu, nic by 

mnie to nie obchodziło. Ci, którzy się dobrze mają, mogą iść po żywność, ale 
chorzy!...» 

«Ten paralityk!... Taki szmat drogi przeszli już, żeby tu dojść...» – mówi 

Andrzej. 

«Posłuchaj, bracie. Myślę... że nie możemy pozostawać rozdzieleni i nie wiem, 

dlaczego Nauczyciel nie chce nas zawsze przy Sobie. Przynajmniej... nie 

oglądałbym już tych biedaków, którym nie mogę pomóc, a kiedy bym ich 

zobaczył, mógłbym im powiedzieć: “On tu jest.”» 

«Jestem tu!»  

Jezus podszedł do nich, krocząc cicho po wilgotnym piasku. Piotr i Andrzej 

podskakują. Wołają: «O! Nauczyciel! – a potem: – Jakubie! Janie! Przyjdźcie, 
Nauczyciel!» 

Obydwaj [wezwani] przybiegają i wszyscy tłoczą się blisko Jezusa. Jeden całuje 

Jego szatę, inny – ręce. Jan [z radości] obejmuje Go w pasie i kładzie Mu głowę 

na ramieniu. Jezus całuje jego włosy.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-02.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-05.htm#17
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«O kim mówiliście?» 

«Nauczycielu... mówiliśmy, że bardzo chcielibyśmy Cię tu mieć.» 

«Dlaczego, przyjaciele?» 

«Aby Cię widzieć, cieszyć się Twoim widokiem, a także ze względu na ubogich i 

chorych. Czekają na Ciebie dwa dni i dłużej... Zrobiłem, co mogłem. Umieściłem 

ich tam, w tym domu, na nieużytku, gdzie pracują rzemieślnicy zajmujący się 

naprawą łodzi. Dałem tam schronienie paralitykowi, mężczyźnie dręczonemu 

przez wysoką gorączkę, dziecku, które umiera na piersi matki. Nie mogłem 

wysłać ich na poszukiwanie Ciebie.» 

«Dobrze zrobiłeś. Jak jednak mogłeś pomóc im i tym, którzy ich przyprowadzili? 

Powiedziałeś, że są biedni!» 

«Oczywiście, Nauczycielu. Bogaci mają powozy i wierzchowce. Ubodzy mają 

jedynie swe nogi. Są w zbyt ciężkim stanie, żeby Cię szukać. Zrobiłem, co 

mogłem. Patrz, to jałmużna, jaką dostałem. Nie ruszałem jej. Ty się tym 
zajmiesz.» 

«Piotrze, sam mogłeś ją rozdzielić. Oczywiście... Mój Piotrze, przykro Mi, że z 

Mojego powodu miałeś trudności i spotkałeś się z wyrzutami.» 

«Nie, Panie, nie musisz się smucić. Ja z tego powodu nie cierpię. Jedynie 

martwi mnie, że nie mogłem mieć więcej miłości. Ale wierz, że uczyniłem... 
wszyscy uczyniliśmy, co było w naszej mocy.» 

«Wiem. Wiem, że trudziłeś się [pozornie] na nic. Choć jednak brakuje jedzenia, 

pozostaje twoja miłość: żywa, działająca, święta w oczach Bożych.» 

Przybiegły dzieci z krzykiem: «To Nauczyciel! Nauczyciel! To Jezus, to Jezus!» 

Lgną do Niego, a On głaszcze je, rozmawiając dalej z uczniami: «Szymonie, idź 

do domu. Ty i inni idźcie powiedzieć, że przybyłem, a potem przyprowadźcie Mi 

chorych.» 

Uczniowie rozchodzą się szybko w różnych kierunkach. O tym jednak, że Jezus 

przybył wie [już] – dzięki dzieciom – całe Kafarnaum. Wydają się pszczołami, 

które wyfrunęły z ula ku kwiatom. Są nimi dla nich domy, ulice, place. Biegają 

tam i z powrotem – radosne, niosące dobrą nowinę mamom, przechodniom, 

starcom siedzącym na słońcu. Następnie powracają, by dać się jeszcze 

pogłaskać Temu, który je kocha. Jedno z nich, śmiały [chłopczyk], mówi: «Mów 

do nas, mów do nas dzisiaj, Jezu. Bardzo Cię kochamy, wiesz, i jesteśmy lepsi 
niż dorośli.» 

Jezus uśmiecha się do małego psychologa i obiecuje: «Będę mówił do was.» 

Jezus wraz z podążającymi za Nim dziećmi idzie do domu [i wchodzi] ze Swoim 

pozdrowieniem pokoju: «Pokój temu domowi.» 

Ludzie licznie się zgromadzili w pomieszczeniu z tyłu [domu], przeznaczonym 

na sieci, liny, kosze, wiosła i zapasy. Widać, że Piotr oddał to pomieszczenie do 

dyspozycji Jezusa. Wszystko ułożył w kącie, aby zrobić miejsce. Nie widać stąd 

jeziora, słychać jedynie lekki plusk fal. Można natomiast dostrzec zielonkawy 

murek ogrodu ze starą winoroślą i gęsto ulistnionym figowcem. Ludzie znajdują 

się nawet na drodze, wylewając się z izby do ogrodu, a stamtąd – na drogę.  

Jezus zaczyna mówić. W pierwszym rzędzie [znajduje się] pięć osób wysokich 

rangą. Zajęły to miejsce dzięki władczym gestom i dzięki lękowi, jaki budzą w 
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innych, prostych ludziach. Ich szerokie płaszcze, bogate szaty i pycha – 

wszystko wskazuje, że są to faryzeusze i uczeni. Jezus jednak pragnie mieć przy 

Sobie dzieci. Wieniec małych niewinnych twarzyczek o jasnych oczach i 

anielskich uśmiechach unosi się, by Go kontemplować. Jezus mówi. W trakcie 

mówienia, nie robiąc przerw, od czasu do czasu głaszcze kędzierzawą główkę 

dziecka, które ze skrzyżowanymi ramionami usiadło u Jego stóp i opiera głowę 
o Jego kolana. Jezus przemawia, siedząc na wielkim stosie sieci i koszy.  

«“Miły mój zszedł do swego ogrodu, ku grzędom balsamicznym, aby się nasycić 

w ogrodach i zbierać lilie... on syci się wśród lilii.” To są słowa Salomona, syna 
Dawida, od którego Ja pochodzę: Ja, Mesjasz Izraela.  

Mój ogród! Jakiż ogród jest piękniejszy i bardziej godny Boga niż Niebiosa, 

których kwiatami są aniołowie stworzeni przez Boga? A jednak nie [o ten ogród 

tu chodzi]. To innego ogrodu pragnął jedyny Syn Ojca, Syn Człowieczy. Dlatego 

dla człowieka przyoblekłem się w ciało, bez którego nie mogłem odkupić win 

ludzkiego ciała. Ogród ten byłby [jedynie] trochę niższy od niebieskiego, gdyby 

z ziemskiego Raju wyszli – jak pszczoły z ula – synowie Adama, synowie Boga, 

aby zaludniać ziemię [narodem] świętym, przeznaczonym w całości do Nieba. 

Jednak Nieprzyjaciel zasiał ciernie i kolce w sercu Adama i stąd na ziemi 

rozszerzyły się ciernie i kolce. To już nie jest ogród, lecz dziki i okrutny las, w 
którym panuje gorączka i gnieździ się wąż.  

A jednak Umiłowany Ojca ma jeszcze ogród na tej ziemi, na której panuje 

Mamona. Ogród, do którego idzie, aby nasycić się Swoim niebieskim pokarmem: 

miłością i czystością; kwietnik, z którego zbiera najdroższe Mu kwiaty, na 

którym nie ma plam zmysłowości, pożądliwości, pychy. Oto [Mój ogród]. (Jezus 

głaszcze tyle dzieci, ile zdoła, muskając dłonią małe uważne główki. Ta jedna 
pieszczota, która je dotyka, sprawia, że śmieją się z radości.) Oto Moje lilie. 

Salomon – przy całym swym bogactwie – nie miał szaty piękniejszej niż lilia 

ogarniająca wonią dolinę. Nie miał też diademu o pięknie bardziej 

nieuchwytnym i wspanialszym niż [piękno] lilii z jej kielichem w kolorze perły. 

A jednak dla Mojego serca nie ma lilii, która miałaby większą wartość niż jedno 

z tych małych [dzieci]. Nie ma kwietnika, nie ma ogrodu bogaczy – [nawet 

jeśliby] uprawiano w nim tylko lilie – który byłby wart tyle co jedno z tych 

czystych, niewinnych, szczerych i prostych dzieci. 

O mężowie! O niewiasty izraelskie! Wy, wielcy i niscy ze względu na majątek i 

pozycję, posłuchajcie! Wy – którzy jesteście tu, aby Mnie poznać i pokochać – 

dowiedzcie się, jaki jest pierwszy warunek, aby należeć do Mnie. Nie mówię do 

was trudnych słów. Nie daję wam też jeszcze trudniejszych przykładów. Mówię 
wam: “Bierzcie z nich przykład”.  

Któż z was nie ma syna, bratanka, młodszego brata, który jest jeszcze 

dzieckiem, jeszcze całkiem małym dzieckiem w domu? Czyż nie jest on 

odpoczynkiem, pociechą, więzią pomiędzy małżonkami, pomiędzy krewnymi, 

pomiędzy przyjaciółmi? [Czyż nie jest odpoczynkiem] jedno z tych niewinnych, 

którego dusza jest czysta jak pogodny świt, którego oblicze rozprasza chmury i 

pozwala zrodzić się nadziei, mogącej swymi pieszczotami osuszyć łzy i wlać 

życiodajną siłę? Dlaczego jest w nich taka moc – w nich: słabych, bezbronnych, 

jeszcze nieświadomych? Bo w nich mają Boga, siłę i mądrość Bożą – prawdziwą 

mądrość: [dzieci] potrafią kochać i wierzyć. Potrafią wierzyć i miłować. Potrafią 

żyć w tej miłości i wierze. Bądźcie jak one: proste, czyste, kochające, szczere, 

wierzące.  

Nie ma w Izraelu mędrca, który byłby większy niż najmniejsze z nich. Ich dusze 

należą do Boga. Do nich należy Jego królestwo. Błogosławione Ojca, umiłowane 
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przez Syna Ojca, kwiaty Mojego ogrodu, niech Mój pokój będzie nad wami i nad 

tymi, którzy z miłości do Mnie będą was naśladować.» 

Jezus skończył mówić. 

«Nauczycielu! – woła Piotr z tłumu – Są tu chorzy. Dwóch może czekać aż 

wyjdziesz, lecz ten tu jest zablokowany przez tłum... i nie może sam stać, a my 
nie możemy z nim przejść. Czy mam go odesłać?» 

«Nie. Spuśćcie go przez dach.» 

«Dobrze, zaraz tak zrobimy.» 

Słychać kroki na dachu pomieszczenia, które właściwie nie stanowi części 

domu, nie posiada więc tarasu z cementu, lecz rodzaj pokrycia z chrustu. Na 

nim znajduje się coś, co przypomina łupki. Nie wiem, co to może być za kamień. 

Wykonują otwór i przy użyciu lin opuszczają łoże z chorym. Opuszczają go tuż 
przed Jezusa. Tłum tłoczy się jeszcze bardziej, aby lepiej widzieć.  

«Masz wielką wiarę – ty sam oraz ci, którzy cię tu przynieśli.» 

«O! Panie! Jakże nie wierzyć w Ciebie?» 

«Dobrze, zatem mówię ci: “Synu (mężczyzna jest młody), odpuszczone są ci 

wszystkie twoje grzechy.» 

Mężczyzna patrzy na Niego, płacząc... Być może jest trochę zawiedziony, bo 

miał nadzieję na fizyczne uzdrowienie. Faryzeusze i uczeni szepczą między 

sobą. Nosami, czołami i ustami czynią pogardliwe grymasy.  

«Skąd te szemrania – jeszcze silniejsze w waszych sercach niż na wargach? Czy 

– według was – łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: “Odpuszczone są ci 

grzechy”, czy raczej: “Wstań, weź swoje łoże i idź”? Myślicie, że tylko Bóg może 

odpuszczać grzechy. Nie potraficie jednak odpowiedzieć, co jest większe. 

Człowiek ten utracił władzę w całym ciele i wydał majątek, a nikt go nie 

uzdrowił. To może mu dać tylko Bóg. Zatem, abyście wiedzieli, że Ja wszystko 

mogę, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy posiada moc nad ciałem i duszą – na 

ziemi i w Niebiosach – Ja mówię do niego: Wstań, weź swoje łoże i idź. Idź do 

domu i bądź święty.» 

Mężczyzna porusza się, wydaje okrzyk, powstaje, rzuca się do stóp Jezusa, 

całuje Go i głaszcze, płacze i śmieje się równocześnie – a z nim i jego krewni 

oraz tłum, który zaraz się rozstępuje, by mógł przejść tryumfalnie. Idą za nim, 

aby to uczcić. Tłum, lecz nie – tych pięciu zawziętych, którzy odchodzą, wyniośli 
i nieugięci jak pale. 

Teraz może wejść matka z niemowlęciem u piersi, całkowicie wychudzonym. 

Wyciąga ręce z dzieckiem ku Jezusowi i mówi Mu tylko: «Jezu, Ty tak kochasz 

te maleństwa. Powiedziałeś to. W imię Twojej miłości i Twojej Matki!...» – 

płacze. 

Jezus bierze małego – naprawdę konającego – i tuli go do serca. Trzyma go tak 

przez chwilę, przytulonego do ust: jego maleńką woskową twarz, fioletowe 

wargi, zamknięte powieki. Przez jedną chwilę trzyma go tak... Kiedy odrywa 

dziecko od jasnej brody, twarzyczka staje się różowa, a na ustach rysuje się 

dziecinny uśmiech, oczy rozglądają się wokół, żywe i ciekawe. Ręce – przedtem 

skurczone – bawią się teraz włosami i brodą uśmiechającego się Jezusa. 

«O! Mój synu!» – woła szczęśliwa matka. 
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«Weź go, niewiasto, bądź szczęśliwa i dobra.» 

Niewiasta bierze niemowlę przywrócone życiu, tuli je do piersi, a mały domaga 

się zaraz swych praw do pokarmu. Szuka, odchyla i ssie spragniony i szczęśliwy. 

Jezus błogosławi i wychodzi. Idzie na próg, gdzie znajduje się chory cierpiący 
na wysoką gorączkę.  

«Nauczycielu, okaż dobroć!» 

«Ty także. Oddaj sprawiedliwości odzyskane siły.» 

Jezus głaszcze go i wychodzi. Idzie na brzeg. Za Nim i przed Nim postępują 

ludzie w wielkiej liczbie. Błagają Go: «Nie mogliśmy Cię usłyszeć. Nie udało nam 
się wejść. Mów także do nas.» 

Jezus daje znak, że się zgadza i kiedy tłum tłoczy się wokół Niego – tak że 

mógłby Go zadusić – wchodzi do Piotrowej łodzi. To jednak nie wystarczy. Idą 
za Nim aż do łodzi. [Jezus mówi do Piotra:] 

«Wypłyń łodzią i oddal się nieco od brzegu.» [por. Łk 5, 1-3]  

Ciąg dalszy  

28. CUDOWNY POŁÓW 

[por. Łk 5,1-11]  

Napisane 10 listopada 1944. A, 3979-3984 

Widzę kontynuację [poprzedniej] wizji. Rozpoczyna się od słów Jezusa: «Kiedy 

na wiosnę wszystko jest w kwiatach, rolnik mówi zadowolony: “Będzie wiele 

owoców”. Nadzieja ta napełnia radością jego serce. Jednak od wiosny do 

jesieni, od miesiąca kwiatów do miesiąca owoców [mija wiele] dni. Nadchodzi 

wiatr, deszcz i słońce, gwałtowne zawieruchy. A potem [przychodzi] wojna lub 

okrucieństwo mocnych, choroby roślin i choroby wieśniaków. Wtedy roślinność 

nie jest już okopywana, obsypywana, podlewana, podpierana, pielona. Drzewa, 

które zapowiadały wiele owoców, karłowacieją i całkiem umierają lub tracą swe 
płody!  

Idziecie za Mną. Kochacie Mnie. Jak rośliny na wiosnę strojni jesteście dobrymi 

intencjami, gorącymi uczuciami. To prawda: o świcie Mojego apostolstwa Izrael 

przypomina nasze słodkie wioski w promiennym miesiącu Nisan. A jednak, 

posłuchajcie... Jak [rośliny] pali susza, tak wy ujrzycie szatana przychodzącego 

wysuszyć was zazdrosnym tchnieniem. Potem ludzie swoim lodowatym wiatrem 

sprawią, że zmarzną wasze kwiaty. Przyjdą gwałtowne wichry burzliwych uczuć 

i odraza podobna do rzęsistego deszczu. Wszyscy Moi i wasi wrogowie przyjdą, 

by zniszczyć wszelkie owoce pragnień rozkwitłych w Bogu.  

Uprzedzam was o tym, bo Ja wiem. Czy więc wszystko zostanie stracone, gdy 

Ja, jak chory rolnik – więcej niż chory: umarły – nie będę już mógł dawać wam 

słów ani cudów? Nie. Ja sieję i uprawiam tak długo, jak długo trwa Mój czas, a 
potem w was [dokona się] wzrost i dojrzewanie, jeśli będziecie tego strzec.  

Popatrzcie na ten figowiec przy domu Szymona, syna Jony. Ten, kto go posadził, 

nie znalazł miejsca odpowiedniego i dobrego. Posadzony blisko wilgotnego 

muru, od strony północnej, obumarłby, gdyby sam nie zaczął się ochraniać, by 

żyć. Szukał słońca i światła. Teraz jest powyginany, lecz – mocny i dumny. Pije 

słońce od świtu i produkuje dzięki niemu sok dla setek, dla wielu setek swoich 

jakże słodkich owoców. Sam się obronił. Powiedział: “Stworzyciel chciał, abym 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-05.htm#1
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dawał człowiekowi radość i pożywienie. Chcę do Jego woli dołączyć swoją!” 

Zwykły figowiec! Niema roślina! Bez duszy!  

A wy, synowie Boga, synowie ludzcy, czyż będziecie gorsi od tego drzewa? 

Strzeżcie się, by wydawać owoce życia wiecznego. To Ja was uprawiam i na 

koniec dam wam taki sok, że mocniejszy nie może już istnieć. Nie pozwólcie, by 

szatan śmiał się szyderczo na ruinach Mojej pracy, Mojej ofiary i waszych dusz. 

Szukajcie światła. Szukajcie słońca. Szukajcie siły. Szukajcie życia. Ja jestem 

Życiem, Siłą, Słońcem, Światłem tego, kto kocha. Jestem tu, by was 
poprowadzić tam, skąd przyszedłem.  

Mówię to tutaj, aby was wszystkich wezwać i ukazać wam Prawo Dekalogu 

dającego życie wieczne. Daję wam nakaz miłości: “Kochajcie Boga i bliźniego”. 

To pierwszy warunek, aby wypełnić wszystko, co dobre. To najświętsze z 

dziesięciu przykazań: miłujcie. Ci, którzy będą miłować Boga i dla których Bóg 

stanie się Panem, będą mieć na ziemi i w Niebiosach pokój. Będzie on dla nich 
namiotem i koroną.» 

Po błogosławieństwie Jezusa ludzie oddalają się z żalem. Nie ma chorych ani 

ubogich. Jezus zwraca się do Szymona: «Zawołaj dwóch pozostałych. 
Wypłyniemy na jezioro zarzucić sieci.» 

«Nauczycielu, mam przemęczone ręce od zarzucania i podnoszenia przez całą 

noc sieci. Wszystko to było na nic. Ryby są w głębinach, nie wiadomo gdzie» [– 
sprzeciwia się Piotr.] 

«Rób, co ci mówię, Piotrze. Słuchaj zawsze Tego, kto cię kocha.» 

«Uczynię, jak mówisz, z szacunku dla Twego słowa.»  

Piotr woła głośno dwóch wspólników oraz Jakuba i Jana: «Płyniemy na połów. 

Nauczyciel tak chce.» 

Kiedy odpływają, Piotr mówi do Jezusa: «A jednak, Nauczycielu, zapewniam 

Cię, że to nie jest właściwy czas. O tej porze... Któż wie, gdzie odpoczywają 

sobie ryby!...» 

Jezus, usiadłszy na dziobie łodzi, uśmiecha się i milczy. Zataczają półokrąg na 

jeziorze, a potem zarzucają sieci. Po kilku minutach oczekiwania [odczuwają] 

dziwny wstrząs łodzi: dziwny – bo słońce jest już wysoko i jezioro jest gładkie 
jak stopione szkło.  

«Ależ to ryby, Nauczycielu!» – woła Piotr wytrzeszczając oczy. 

Jezus uśmiecha się i milczy. 

«Podnoście! Podnoście!» – wydaje Piotr rozkaz wspólnikom. Jednak łódź 

przechyla się w stronę sieci. 

«O! Jakubie! Janie! Szybko! Płyńcie! Wiosłujcie! Szybko!» 

Dopływają i dzięki wysiłkom rybaków udaje się im podnieść sieć bez 

uszkodzenia połowu. Łodzie dobijają do brzegu. Są dokładnie jedna przy 

drugiej. Jeden kosz, dwa, pięć, dziesięć: wszystkie wypełnione zaskakującym 

połowem. W sieci jest jeszcze bardzo dużo trzepoczących się ryb: srebrne i 

brunatne, żywe, ruszają się, chcąc wymknąć się śmierci. Nie ma już innego 

rozwiązania, jak wyrzucić całą resztę [ryb] z sieci na dno łodzi. Robią to i wtedy 

następuje drganie zamierającego życia. Rybacy mają nogi zanurzone aż po 

kostki w tej niezwykłej obfitości, a zanurzenie łodzi przekracza linię wodnicy – z 

powodu nadmiernego obciążenia.  
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«Na ląd! Obrót! Naprężyć żagle! Uwaga na dno! Przygotujcie tyki, aby uniknąć 

wstrząsu. To zbyt duży ciężar!» 

Podczas manewru Piotr nie zastanawia się, ale kiedy cumują, otwiera oczy i 

pojmuje. Jest przerażony. 

«Nauczycielu, Panie! Odejdź ode mnie! Jestem człowiekiem grzesznym. Nie 
jestem godzien znajdować się przy Tobie!» 

Klęczy na wilgotnym brzegu. Jezus spogląda na niego i uśmiecha się: «Wstań! 

Chodź za Mną! Już cię nie wypuszczę. Odtąd będziesz łowił ludzi. Wraz z tobą 

będą to czynić ci oto, twoi towarzysze. Nie lękajcie się już więcej niczego. 
Wzywam was, chodźcie!» 

«Już, Panie. Wy tam, zajmijcie się łodziami. Zanieście wszystko do Zebedeusza i 

do mojego szwagra. Chodźmy, wszystko dla Ciebie, Jezu! Niech Przedwieczny 
będzie błogosławiony za ten wybór.» 

29. ISKARIOTA ODNAJDUJE JEZUSA W GETSEMANI. JEZUS PRZYJMUJE GO DO 

[GRONA] UCZNIÓW 

Napisane 28 grudnia 1944. A, 4067-4072 

Popołudniu widzę Jezusa... pośród drzew oliwnych... Siedzi w Swej zwyczajnej 

pozie, na stoku, opierając łokcie na kolanach, z ramionami wyciągniętymi do 

przodu i złożonymi rękoma. Zapada noc i światło gaśnie coraz bardziej 

pomiędzy liśćmi oliwek. Jezus jest sam. Zdjął płaszcz, jakby było Mu ciepło. 

Jego biała szata ściele się jasnym cieniem na zieleni, ogarniętej ciemnością 

zmierzchu. Jakiś człowiek schodzi z oliwnego [stoku]. Wydaje się, że szuka 

kogoś lub czegoś. Wysoki, odziany w szatę o żywym kolorze żółto-różowym, 

uwydatniającym kolor płaszcza całego przyozdobionego trzepoczącymi 

frędzlami. Nie widzę dobrze jego twarzy. Przeszkadza mi w tym gasnący dzień i 

odległość. Nie dostrzegam jej i dlatego, że trzyma on brzeg płaszcza w taki 

sposób, że bardzo mocno opada mu na twarz. Kiedy zauważa Jezusa, czyni gest, 

jakby chciał powiedzieć: “Oto On!” – i przyspiesza kroku. Pozdrawia Go z 
odległości kilku metrów: «Witaj, Nauczycielu!» 

Jezus odwraca się gwałtownie i podnosi głowę. Podchodzący mężczyzna jest tuż 

przy Nim, na zboczu. Jezus patrzy na niego poważnie, powiedziałabym – ze 

smutkiem. Tamten powtarza: «Witam Cię, Nauczycielu! Jestem Judasz z 

Kariotu. Nie poznajesz mnie? Nie przypominasz mnie sobie?» 

«Przypominam sobie i rozpoznaję cię. Jesteś tym, który mówił ze Mną, wraz z 

Tomaszem, podczas ostatniej Paschy...» 

«...i któremu powiedziałeś: “Zastanów się i zadecyduj przed Moim powrotem”. 

Zdecydowałem się. Przybywam.» 

«Dlaczego przyszedłeś, Judaszu?» – Jezus jest naprawdę smutny. 

«Bo... podałem Ci przyczynę już ostatnio... bo śnię o Królestwie Izraela i widzę 

w Tobie jego Króla.» 

«To z tej przyczyny przychodzisz?» 

«Tak. Oddaję Ci siebie i wszystko, co mam: zdolności, znajomości, przyjaźnie, 

trud. Wszystko na Twoje usługi i na usługi Twojej misji dla odbudowania 

Izraela.» 
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Obydwaj stoją teraz naprzeciw siebie, całkiem blisko, i przyglądają się sobie 

uważnie: Jezus – poważny do tego stopnia, że wydaje się smutny; Judasz – 

zatracony w swym marzeniu, uśmiechnięty, piękny i młodzieńczy, 
powierzchowny i ambitny. 

«Ja ciebie nie szukałem, Judaszu.» 

«Zauważam to, lecz ja szukałem Ciebie. Mijały dni, wiele dni. Wysyłałem ciągle 

kogoś do bram, aby mi dali znać o Twoim przybyciu. Sądziłem, że przybędziesz z 

uczniami i że dlatego będzie łatwo Cię rozpoznać. Ale przeciwnie... Odgadłem, 

że przybyłeś, bo jakaś grupa pielgrzymów błogosławiła Cię za uzdrowienie 

chorego. Ale nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie jesteś. Przypomniałem więc 

sobie to miejsce i przyszedłem. Gdybym Cię tu nie odnalazł, pogodziłbym się z 
tym, że już Cię nie znajdę...» 

«Sądzisz, że to [stanowi] dobro dla ciebie, że Mnie znalazłeś?» 

«Tak. Dlatego Cię szukałem, pragnąłem i chcę Ciebie.» 

«Dlaczego, dlaczego Mnie szukałeś?» 

«Ależ powiedziałem Ci to! Czy mnie nie zrozumiałeś?» 

«Zrozumiałem cię. Tak, zrozumiałem. Chcę jednak, abyś i ty zrozumiał Mnie, 
zanim pójdziesz za Mną. Chodź. Porozmawiamy w drodze.» 

Idą obok siebie. Wspinają się i schodzą po ścieżkach przecinających Ogród 

Oliwny.  

«Idziesz za Mną z powodu ludzkiego planu, Judaszu. Muszę ci to odradzić. Nie 

po to przyszedłem.» 

«Czyż więc byś nie był Tym, który jest wyznaczony na Króla żydów? Tym, o 

którym mówili Prorocy? Pojawiali się inni, jednak wiele im brakowało. Spadli 

jak liście oderwane przez wiatr. Z Tobą jest Bóg w takim stopniu, że dokonujesz 

cudów. Tam gdzie jest Bóg, misja z pewnością się powiedzie.» 

«Dobrze powiedziałeś. Ze Mną jest Bóg. Ja jestem Jego Słowem. Jestem Tym, 

którego przepowiadali Prorocy. Jestem Tym, który został obiecany Patriarchom, 

tym, którego oczekują tłumy. Dlaczego jednak, o Izraelu, stałeś się tak ślepy i 

głuchy, że nie umiesz odczytywać ani dostrzegać, słuchać ani pojmować 

prawdziwego znaczenia wydarzeń? Moje Królestwo nie jest z tego świata, 

Judaszu. Odrzuć wyobrażenia. Przychodzę przynieść Izraelowi Światłość i 

Chwałę, nie będzie to jednak światłość ani chwała ziemska. Przychodzę wezwać 

do Królestwa sprawiedliwych z Izraela. Przez Izrael bowiem i wraz z Izraelem 

powinno się uformować i wzrosnąć drzewo życia wiecznego. Sokiem tego 

drzewa stanie się krew Pana i rozciągać będzie ono gałęzie na całą ziemię aż do 

końca wieków. Moi uczniowie, Moi pierwsi uczniowie będą z Izraela. Pierwsi 

wyznawcy [będą] z Izraela. Jednak Moimi prześladowcami będą również 

Izraelici. Moimi oprawcami będą Izraelici. Także Mój zdrajca będzie z Izraela...» 

«Nie, Nauczycielu. To – nigdy. Nawet jeśli wszyscy Cię zdradzą, ja pozostanę 

[wierny] i będę Cię bronił!» 

«Ty, Judaszu? A na czym opierasz swą pewność?» 

«Na moim honorze mężczyzny.» 

«To jest rzecz bardziej krucha niż pajęczyna, Judaszu. To Boga powinniśmy 

prosić o moc, aby być ludźmi szlachetnymi i wiernymi. Człowiek!... Człowiek 
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wykonuje dzieło ludzkie. Aby wypełnić dzieło duchowe – a iść za Mesjaszem w 

Jego prawdzie i sprawiedliwości znaczy dokonywać dzieła duchowego – trzeba 

zabić [dawnego] człowieka i sprawić, że ponownie się narodzi. Czy jesteś do 
tego zdolny?»  

«Tak, Nauczycielu. A... Chociaż nie cały Izrael Ciebie pokocha, to jednak 

oprawcy i zdrajcy Mesjasza nie będą pochodzić z Izraela, który czeka na Ciebie 
od wieków!» 

«Tak się stanie. Przypomnij sobie Proroków, ich słowa i ich los. Przeznaczony 

jestem na to, by rozczarować wielu ludzi. A ty jesteś jednym z nich. Judaszu, 

masz naprzeciw siebie łagodnego, pokojowo nastawionego, ubogiego, który 

chce pozostać ubogim. Nie przyszedłem, aby się narzucać i wywołać wojnę. Nie 

ubiegam się z mocnymi i z potężnymi o żadne królestwo ani o żadną władzę. 

Przybywam jedynie po to, by szatanowi wydrzeć dusze. Przychodzę rozerwać 

szatańskie łańcuchy ogniem Mojej miłości. Przybywam, aby nauczać 

miłosierdzia, sprawiedliwości, pokory, powściągliwości. Mówię tobie i 

wszystkim: “Nie pragnijcie bogactw ludzkich, lecz pracujcie dla wiecznych.” 

Judaszu, jeśli sądzisz, że przyszedłem zwyciężyć Rzym i panujące kasty, to 

porzuć swe błędne wyobrażenia. Herodowie jak i Cezarzy mogą spać spokojnie, 

kiedy przemawiam do tłumów. Nie przyszedłem wyrywać nikomu bereł... a Moje 

berło wieczne jest już właśnie gotowe. Nie ma jednak osoby – chyba, że jest 

miłością, tak jak Ja – która chciałaby go bronić. Idź, Judaszu, i zastanów się...» 

«Odrzucasz mnie, Nauczycielu?» 

«Nie odrzucam nikogo, bo kto odrzuca, ten nie kocha. Powiedz Mi jednak, 

Judaszu, jak oceniłbyś czyn kogoś, kto – wiedząc, że jest chory i zakażony – 

powiedziałby do drugiego, który – nie wiedząc o jego chorobie – przyszedłby 

napić się z jego kielicha: “Zastanów się, co czynisz”? Jak sądzisz, byłaby to 
nienawiść czy miłość?» 

«Powiedziałbym, że to miłość, bo człowiek ten nie chce, by ktoś, kto nie wie [o 

jego chorobie], zniszczył swe zdrowie.» 

«Tak wyjaśnij sobie Moje działanie.» 

«Czy mogę zniszczyć zdrowie idąc za Tobą? Nie, nigdy.» 

«Możesz zniszczyć więcej niż zdrowie. Pomyśl Judaszu: za niewiele będzie 

odpowiedzialny ten, kto nie poznał Prawdy i – sądząc, że czyni sprawiedliwie – 

zabije wierzącego. Jednak straszliwemu sądowi będzie podlegał ten, kto 

poznawszy Prawdę, nie tylko nie pójdzie za Nią, lecz stanie się Jej wrogiem.» 

«Ja nim nie będę. Weź mnie, Nauczycielu. Nie możesz mi odmówić. Jeśli jesteś 

Zbawicielem i jeśli widzisz, że jestem grzesznikiem, zagubioną owieczką, 

ślepcem, który zszedł z drogi sprawiedliwości, dlaczego odmawiasz mi 
zbawienia? Weź mnie. Będę podążał za Tobą aż do śmierci...» 

«Aż do śmierci! To prawda, to prawda. Potem...» 

«Co potem, Nauczycielu?» 

«Przyszłość jest w rękach Boga. Idź. Jutro zobaczymy się przy Bramie Rybnej.» 

«Dzięki, Nauczycielu. Pan niech będzie z Tobą.» 

«A ciebie niech ocali Jego miłosierdzie.» 
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30. JEZUS DOKONUJE CUDU ZŁAMANIA OSTRZY PRZY BRAMIE RYBNEJ  

Napisane 31 grudnia 1944. A, 4075-4081 

Widzę Jezusa. Idzie zupełnie sam po zacienionej drodze. Można by powiedzieć, 

że jest to mała chłodna dolina, dobrze nawodniona. Mówię “mała dolina”, bo 

otaczają ją dwie skarpy ziemi, a pośrodku płynie mały strumyk.  

Miejsce jest opustoszałe o tej rannej porze. Dzień ledwie wstał. Jest to piękny 

spokojny dzień na początku lata. Poza śpiewem ptaków w drzewach i smutnym 

gruchaniem dzikich turkawek – budujących gniazda w zagłębieniach mniej 

urodzajnego wzgórza – nic nie słychać. Są tam przede wszystkim drzewa oliwne 

na wzgórzu po stronie lewej, podczas gdy na drugim, bardziej obnażonym, 

rosną niskie krzaki: pistacje, cierniste akacje, agawy i inne. Ma się wrażenie, że 

nawet mały strumyk – którego obfite wody płyną pośrodku koryta – nie wydaje 

żadnego dźwięku i odchodzi, odbijając w wodach otaczającą go zieleń, która 
nadaje mu kolor ciemnego szmaragdu. 

Jezus przechodzi przez mały prymitywny mostek i kontynuuje wędrówkę po 

drugim brzegu. “Mostek” to w połowie obciosany pień, przerzucony przez 

strumień, bez poręczy, bez jakiejkolwiek ochrony. 

Widać teraz mury i bramy, sprzedawców jarzyn i żywności. Cisną się przy 

jeszcze zamkniętych bramach, chcąc wejść do miasta. Osły ryczą, jakby się 

kłóciły. Sami właściciele też nie żartują. Zniewagi, a nawet ciosy spadają nie 
tylko na krzyże osłów, lecz i na głowy ludzi. 

Dwóch mężczyzn bierze się poważnie za bary z powodu osła jednego z nich, 

który poczęstował się z sałatą z kosza drugiego i zjadł jej niemało! Być może 

jest to jedynie pretekst do wzniecenia zadawnionego sporu. Dochodzi do tego, 

że spod ubrań wyjmują noże, krótkie i szerokie jak dłoń. Chyba są to krótkie, 

dobrze naostrzone sztylety. Błyszczą w słońcu. Niewiasty podnoszą krzyk, 

mężowie – coś szepcą. Nikt nic nie robi, aby ich rozdzielić, a oni przygotowują 
się do wiejskiego pojedynku.  

Jezus, który zbliżał się w zamyśleniu, podnosi głowę. Widzi scenę i krokiem 

bardzo szybkim podbiega. Staje między dwoma [skłóconymi].  

«Zatrzymajcie się, w Imię Boga!» – nakazuje. 

«Nie! Chcę skończyć z tym przeklętym psem!» 

«Ja też! [– odzywa się drugi –] Trzymasz nas za frędzle? Zrobię frędzle z 

Twoich wnętrzności!» 

Obydwaj kręcą się wokół Jezusa. Potrącają Go, znieważają, nie chcąc, by ich 

rozdzielał. Usiłują dosięgnąć siebie nawzajem. Jezus ruchami płaszcza zmienia 

kierunek ciosów i zasłania im widok. Ma nawet rozdarty płaszcz. Tłum 

wrzeszczy: «Odsuń się, Nazarejczyku, i odejdź stąd!» 

On jednak nie rusza się i usiłuje ich uspokoić, przypominając im o Bogu. Bez 

skutku! Gniew czyni szalonymi walczących. Jezus dokona zaraz cudu. Nakazuje 
ostatni raz: «Rozkazuję wam zatrzymać się.» 

«Nie! Odejdź! Idź Swoją drogą, nazarejski psie!» 

Wtedy Jezus wyciąga ręce w Swojej postawie potężnej mocy. Nie mówi ani 

słowa, a ostrza [sztyletów] spadają w kawałkach na ziemię jak szklane płytki 

rozbite o skałę. 
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Dwaj [mężczyźni] patrzą na krótkie rękojeści, które pozostały im w dłoniach. 

Zaskoczenie tłumi gniew. Również tłum krzyczy ze zdumienia. 

«A teraz – pyta Jezus surowo – gdzie jest wasza siła?» 

Nawet żołnierze ze straży przy bramie – którzy przybiegli w chwili ostatnich 

okrzyków zdziwienia – patrzą zaskoczeni. Jeden pochyla się, zbiera kawałki 
ostrzy, próbuje je na paznokciu, nie wierząc, że to stal. 

«A teraz – powtarza Jezus – gdzie jest wasza siła? Na czym opieracie swoje 

prawo? Na tych kawałkach metalu, które leżą teraz w pyle? Na tych kawałkach 

metalu, które nie miały innej siły, jak tylko grzech gniewu wobec brata? Ten 

grzech pozbawia was wszelkiego błogosławieństwa Bożego i w rezultacie całej 

siły. O! Biada tym, którzy opierają się na ludzkich środkach, aby zwyciężać, a 

zapominają, że to nie przemoc, lecz świętość czyni zwycięzcą na ziemi i poza 

nią! Ze sprawiedliwymi bowiem jest Bóg. 

Posłuchajcie, wy wszyscy z Izraela, a także wy, żołnierze rzymscy. Słowo Boga 

przemawia do wszystkich ludzi i to nie Syn Człowieczy odmówi go poganom.  

Drugie przykazanie Pana – to przykazanie miłości bliźniego. Bóg jest dobry i 

pragnie życzliwości pomiędzy Swymi synami. Ten, komu brakuje życzliwości 

względem bliźniego, nie może nazywać siebie synem Boga i Bóg nie może być z 

nim. Człowiek nie jest bezrozumnym zwierzęciem, które atakuje i ma prawo do 

zdobyczy. Człowiek ma rozum i duszę. Dzięki duszy powinien umieć 

zachowywać się w sposób święty. Ten, kto tak się nie zachowuje, stawia się 

niżej od zwierząt, poniża siebie aż do zespolenia się z demonami, bo im oddaje 
duszę przez grzech gniewu.  

Miłujcie. Nie mówię wam nic innego. Miłujcie bliźniego jak pragnie tego Pan, 

Bóg Izraela. Nie miejcie w sobie krwi Kaina. A kiedy ją macie? Kiedy dla 

odrobiny pieniędzy potraficie być mordercami. Inni [stają się nimi] dla skrawka 

ziemi, dla lepszej pozycji, dla niewiasty. Czym jest to wszystko? Czy jest 

wieczne? Nie, trwa to krócej niż życie, które jest zaledwie chwilą w porównaniu 

z wiecznością. A co tracicie szukając tego wszystkiego? [Tracicie] pokój 

wieczny przyobiecany sprawiedliwym, Królestwo, do którego wszystkich razem 

prowadzi was Mesjasz. Idźcie drogą Prawdy. Podążajcie za Głosem Boga. 

Kochajcie się. Bądźcie uczciwi. Bądźcie powściągliwi. Bądźcie pokorni i 
sprawiedliwi. Idźcie i rozmyślajcie [nad tym].» 

«Kim jesteś Ty, mówiący takie słowa? Ty, którego wola łamie ostrza? Tylko 

jeden może czynić takie rzeczy: Mesjasz. Nawet Chrzciciel nie jest większy od 

Niego. Czy Ty może jesteś Mesjaszem?» – pytają trzy może cztery stojące tam 

osoby. 

«Jestem Nim.» 

«Ty! Czy jesteś tym, który uzdrawia chorych i głosi Boga w Galilei?» 

«To Ja jestem.» 

«Mam starą matkę, która umiera. Ocal ją!» 

«A ja, widzisz? Tracę siły z powodu choroby. Mam jeszcze całkiem małe dzieci. 

Uzdrów mnie!» 

«Wracaj do domu. Matka przygotuje ci dziś wieczerzę. A ty, bądź uzdrowiony, 

chcę tego!» 

Tłum wydaje okrzyk, potem pada pytanie:  
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«Jakie jest Twoje Imię? Twoje Imię?» 

«Jezus z Nazaretu!» 

«Jezus! Jezus! Hosanna! Hosanna!» 

Tłum wpada w radosne uniesienie. Osły mogą robić, co chcą. Nikt się już nimi 

nie zajmuje. Matki przybiegają z miasta. Widać, że rozeszła się wieść o cudzie. 

Podnoszą niemowlęta. Jezus błogosławi je i uśmiecha się. Usiłuje przedrzeć się 

przez tłum – utworzony przez ludzi [stojących] kołem i wiwatujących na Jego 

cześć – aby wejść do miasta i dotrzeć tam, gdzie chce dojść. Jednak tłum nie 

chce o tym słyszeć: «Zostań z nami! W Judei! W Judei! My także jesteśmy 
synami Abrahama!» – wołają. 

«Nauczycielu! – to Judasz podchodzi wprost do Niego. – Nauczycielu, 

wyprzedziłeś mnie. Ale co tu się dzieje?» 

«Rabbi dokonał cudu! Nie w Galilei, [lecz] tutaj. To tu chcemy Go [mieć], [niech 

zostanie] z nami.» 

«Widzisz, Nauczycielu? Cały Izrael Cię kocha. To słuszne, abyś tu pozostał. Po 

co stąd odchodzić?» 

«Nie uchylam się [od tego], Judaszu. Przyszedłem tu jednak sam. [Uczyniłem to 

celowo,] by gwałtowność galilejskich uczniów nie drażniła judejskiego 

przeczulenia. Chcę zgromadzić – pod Bożym berłem – wszystkie owieczki z 
Izraela.» 

«Dlatego też mówię Ci: weź mnie [– odpowiada Jezusowi Judasz. –] Jestem 

Żydem i wiem, jak postępować z moimi ziomkami. Pozostaniesz więc w 
Jerozolimie?» 

«Przez kilka dni. Czekam na judejskiego ucznia. Potem pójdę przez Judeę...» 

«O! Pójdę z Tobą. Będę Ci towarzyszył. Przybędziesz więc do mego miasta. 

Zaprowadzę Cię do mojego domu. Przyjdziesz, Nauczycielu?» [– pyta Judasz.] 

«Przyjdę... Czy ty – który jesteś Judejczykiem i żyjesz blisko możnych – nic nie 

wiesz o Chrzcicielu?» 

«Wiem, że jest jeszcze w wiezieniu. Chcą go jednak uwolnić, bo tłum grozi 
buntem, jeśli im nie oddadzą ich Proroka. Znasz go?» 

«Znam» [– odpowiada Jezus.] 

«Kochasz go? Co o nim myślisz?» [– pyta Judasz.] 

«Myślę, że nie ma nikogo większego od niego, podobnego Eliaszowi.»  

«Czy naprawdę uważasz go za Poprzednika?» 

«Tak. On nim jest. To gwiazda poranna zapowiadająca słońce. Szczęśliwi, 

którzy – dzięki jego nauczaniu – przygotowali się na przyjście Słońca.» 

«Jan jest surowy» [– odzywa się Judasz.] 

«Nie bardziej dla innych, jak dla siebie» [– mówi Jezus.] 

«To prawda, ale trudno jest naśladować go w pokucie. Ty jesteś dobry i kochać 

Cię – to proste.» 
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«A jednak...» 

«Co “jednak”, Nauczycielu?» [– pyta Judasz.] 

«A jednak, jak jego nienawidzą za surowość, tak Mnie znienawidzą za Moją 

dobroć, jedno bowiem i drugie zwiastuje Boga, a Boga nienawidzą źli. Jednak 

powiedziane jest, że tak będzie. Jak on poprzedza Mnie w nauczaniu, tak też 
poprzedzi Mnie w śmierci. Biada jednak zabójcom Pokuty i Łaski.» 

«Skąd, Nauczycielu, te smutne przypuszczenia? Tłum Cię kocha, widzisz to...» 

«To pewne. Tak, pokorny tłum Mnie kocha. Jednak ani cały tłum nie jest 

pokorny, ani nie składa się z samych pokornych. Moje przeczucie to nie smutek. 

To spokojna wizja przyszłości i zgoda na wolę Ojca, który po to Mnie posłał. I na 

to przyszedłem. Oto jesteśmy w Świątyni. Idę ku Bel Midrasz, aby nauczać 
tłumy. Zostań, jeśli chcesz.» 

«Zostanę u Twego boku. Mam tylko jeden cel: służyć Ci i doprowadzić do Twego 

tryumfu.» 

Wchodzą do Świątyni i wszystko się kończy.  

31. JEZUS NAUCZA W ŚWIĄTYNI 

Napisane 31 stycznia 1945. A, 4081-4089 

[por. Łk 6,40]  Widzę Jezusa, który z towarzyszącym Mu Judaszem wchodzi w 

obręb Świątyni. Po przejściu przez pierwszy taras lub pierwszą platformę – jeśli 

lepiej to tak nazwać – zatrzymują się w miejscu otoczonym portykami i bliskim 

wielkiego dziedzińca, wyłożonego różnokolorowym marmurem. Miejsce to jest 
bardzo piękne i mocno uczęszczane.  

Jezus rozgląda się dookoła i widzi miejsce, które Mu się podoba. Przed pójściem 

tam, zwraca się do Judasza: «Wezwij odpowiedzialnego urzędnika. Muszę 

uzyskać zgodę, żeby nie mówiono, że uwłaczam zwyczajom i brak Mi 
szacunku.» 

«Nauczycielu, Ty jesteś ponad zwyczajami i nikt inny, prócz Ciebie, nie ma 

prawa przemawiać w Domu Boga: tylko Ty, Jego Mesjasz.» 

«Ja o tym wiem, ty o tym wiesz, lecz oni tego nie wiedzą. Nie przyszedłem po 

to, by wywoływać zgorszenie, ani po to, by nauczać, jak łamać Prawo i 

zwyczaje. Przeciwnie, właśnie po to przyszedłem, by nauczyć szacunku, pokory 

i posłuszeństwa, oraz po to, by usunąć zgorszenia. Zatem poproszę o 

pozwolenie mówienia w Imię Boga, aby odpowiedzialny urzędnik uznał Mnie za 
godnego [nauczania].» 

«Poprzednim razem tak nie uczyniłeś» [– dziwi się Judasz.] 

«Poprzednim razem paliła Mnie gorliwość o Dom Boży, profanowany zbyt 

wieloma rzeczami. Wtedy byłem Synem Ojca, Dziedzicem, który w Imieniu Ojca 

i z miłości do Mojego Domu działał [na mocy] władzy, której podlegają 

urzędnicy i kapłani. Teraz jestem Nauczycielem Izraela i także tego go uczę. 

Poza tym, Judaszu, czy sądzisz, że uczeń jest ponad Nauczyciela?» 

«Nie, Jezu» [– odpowiada Judasz.] 

«Kim jesteś ty, a kim jestem Ja?» 

«Ty jesteś Nauczycielem, a ja – uczniem.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-06.htm#40
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«Skoro więc uznajesz, że nim jesteś, dlaczego chcesz udzielać pouczeń 

Nauczycielowi? Idź i bądź posłuszny. Ja jestem posłuszny Memu Ojcu. Ty zaś 

bądź posłuszny twemu Nauczycielowi. Taki jest pierwszy warunek, aby być 

synem Bożym: być posłusznym bez dyskutowania, w przekonaniu, że Ojciec 

może dawać jedynie święte polecenia. To pierwszy warunek, aby być uczniem: 

być posłusznym Nauczycielowi w przekonaniu, że Nauczyciel wie i może dawać 
jedynie słuszne nakazy.» 

«To prawda. Wybacz. Jestem posłuszny.» 

«Wybaczam. Idź, Judaszu, i dobrze to zapamiętaj. Pamiętaj o tym na 

przyszłość...» 

«Że mam być posłuszny... Tak.» [– potakuje Judasz.] 

«Nie. Zapamiętaj sobie, że Ja zawsze odnosiłem się do Świątyni z szacunkiem i 

pokorą. Wobec Świątyni, to znaczy wobec panujących grup. Idź.» 

Judasz ma wzrok zamyślony, pytający... lecz nie ośmiela się zadać pytania. 

Odchodzi zadumany. Powraca z osobnikiem przyobleczonym w płaszcz.  

«Nauczycielu, oto urzędnik.» 

«Pokój z tobą [– mówi Jezus. –] Proszę cię o pozwolenie nauczania Izraela 
wraz z rabinami izraelskimi.» 

«Jesteś rabinem?» [– pyta urzędnik.] 

«Tak.»  

«Kto był Twoim nauczycielem?» 

«Duch Boży, który przemawia do Mnie z mądrością i oświeca wszelkie słowo 

Świętych Ksiąg.» 

«Ty, który mówisz, że bez nauczyciela poznałeś całą doktrynę, byłbyś kimś 

większym niż Hillel? Jakże ktokolwiek może się ukształtować, nie mając nikogo, 
kto by go formował?» 

«Jak uformował się Dawid, nieznany pasterz, który stał się potężnym i mądrym 

królem, z woli Pana.» 

«Twoje Imię?» 

«Jezus, syn Józefa z Nazaretu, syna Jakuba z rodu Dawida i Maryi, córki 

Joachima z rodu Dawida i Anny, córki Aarona. [Jestem] synem Maryi Dziewicy, 

której zaślubiny jako sieroty były świętowane w Świątyni przez Arcykapłana, 
według Prawa Izraela.» 

«Kto może tego dowieść?» 

«Muszą być jeszcze w Świątyni lewici, którzy przypomną sobie to wydarzenie, 

współcześni Zachariaszowi z rodu Abiasza, Mego krewnego. Zapytaj ich, jeśli 
wątpisz w Moją szczerość.» 

«Wierzę Ci. Jednak co mnie przekona, że umiesz nauczać?» 

«Posłuchaj Mnie, a sam osądzisz.» 

«Daję Ci wolność nauczania, ale... czy nie jesteś Nazarejczykiem?» 
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«Urodziłem się w Betlejem, w Judzie, w okresie spisu zarządzonego przez 

Cezara. Potomkowie Dawida, wygnani niesprawiedliwymi nakazami, znajdują 
się wszędzie, jednak ród pochodzi z Judei.» 

«Wiesz... faryzeusze... cała Judea... wobec Galilei...» 

«Wiem, lecz zapewniam cię: to w Betlejem ujrzałem po raz pierwszy światło 

dnia, w Betlejem Efrata, skąd pochodzi Mój ród. Jeśli obecnie żyję w Galilei, to 

jedynie dlatego, aby wypełniło się to, co zostało zapowiedziane.» 

Urzędnik oddala się, biegnąc tam, gdzie go wzywają. Judasz pyta: «Dlaczego 

nie powiedziałeś mu, że jesteś Mesjaszem?» 

«Powiedzą to Moje słowa.» 

«Co to za zapowiedź, która ma się wypełnić?» 

«Zgromadzenie całego Izraela przez nauczanie słowem Chrystusa. Ja jestem 

Pasterzem, o którym mówili Prorocy, i przychodzę zgromadzić owieczki z całego 

kraju. Przybywam uzdrowić chorych i doprowadzić zagubionych na dobre 

pastwiska. Dla Mnie nie ma Judei, Galilei, Dekapolu albo Idumei. Jest tylko 

jedno: Miłość ogarniająca jednym spojrzeniem i jednocząca w jedynym objęciu 
dla ocalenia...» 

Jezus mówi w natchnieniu. Wydaje się promieniować, tak uśmiecha się do 

Swego marzenia. Judasz patrzy na Niego z podziwem. Dwóch zaciekawionych 

ludzi podchodzi do nich, przyciągniętych i uderzonych niezwykłą postawą 

Jezusa, który pochyla głowę i uśmiecha się do małego zgromadzenia. Takiego 

uśmiechu żaden malarz nie będzie potrafił sobie wyobrazić, jeśli go nie ujrzy. 
Mówi: «Podejdźcie, jeśli pobudza was pragnienie wiecznego słowa.» 

Jezus kieruje się ku górnej części portyku i – oparty o kolumnę – zaczyna 

mówić. Temat czerpie z porannego wydarzenia. 

«Dziś rano, wchodząc do Syjonu, ujrzałem, jak z powodu kilku denarów dwóch 

synów Abrahama gotowych było się zabić. Mogłem ich przekląć w Imię Boga, 

który powiedział: “Nie będziesz zabijał”. Powiedział też, że kto nie słucha 

Prawa, będzie przeklęty. Miałem jednak litość nad ich nieznajomością ducha 

Prawa i ograniczyłem się do przeszkodzenia im w zbrodni. Dałem im sposobność 

do nawrócenia się, do poznania Boga, do służenia Mu w posłuszeństwie, do 

miłowania nie tylko tych, którzy ich kochają, ale nawet ich wrogów. Tak, 

Izraelu. Wstaje dla ciebie nowy dzień i jeszcze bardziej jaśniejące staje się 

przykazanie miłości.  

Czy rok zaczyna się deszczowym miesiącem Etanim czy smutnym miesiącem 

Kislew, kiedy dni krótsze są niż sen, a noce dłużą się jak dzień bez chleba? Nie. 

Rok rozpoczyna się miesiącem Nisan, ukwieconym, słonecznym, radosnym, 

kiedy wszystko się śmieje, kiedy serce nawet najbiedniejszego i 

najsmutniejszego człowieka napełnia nadzieja, bo nadchodzi lato. To czas 

zbiorów, dni słonecznych, pełnych owoców, słodyczy snu na ukwieconych 

łąkach przy blasku gwiazd. Łatwo się wyżywić, bo każdy skrawek ziemi rodzi 
warzywa i owoce dla zaspokojenia głodu człowieka. 

Oto, Izraelu, zakończyła się zima, czas oczekiwania. Teraz jest [czas] radości ze 

spełniającej się obietnicy. Chleb i Wino są tu – blisko, by zaspokoić głód. Słońce 

jest pośród was. To Słońce sprawia, że można głębiej oddychać. Lżejsze staje 

się także przykazanie naszego Prawa, pierwsze, najświętsze ze świętych praw: 

“Kochaj twego Boga i kochaj twego bliźniego.” 
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[por. Mt 5,43] We względnym świetle, jakie było wam aż do dziś dawane, 

zostało powiedziane: “Kochaj tych, którzy ciebie kochają i nienawidź twego 

wroga.” Nie mogliście uczynić więcej, ciążył bowiem na was jeszcze gniew Boży 

z powodu winy polegającej na braku miłości Adama. Wrogiem był dla was nie 

tylko ten, kto przekraczał granice, lecz także ten, kto wam w czymś uchybił w 

życiu prywatnym lub wydawało się wam, że uchybił wobec was. Z tego powodu 

nienawiść gnieździła się we wszystkich sercach, bo czyż można gdzieś znaleźć 

człowieka, który – choćby tylko niechcący – nie obraziłby swego brata? Czy 

[może się] ktoś zestarzeć nie doznawszy [nigdy] zniewagi? 

Powiadam wam: miłujcie także tego, kto was znieważa. Czyńcie to myśląc, że 

Adam i każdy człowiek pochodzący od niego jest przeniewiercą w oczach Boga i 

że nikt nie może powiedzieć: “Nie obraziłem Boga”. A mimo to Bóg przebacza 

nie tylko jeden raz, lecz sto razy, dziesiątki tysięcy razy przebacza. Dowodzi 

tego fakt, że są jeszcze ludzie na ziemi. Wybaczajcie więc, jak Bóg przebacza. A 

jeśli nie możecie uczynić tego dla miłości bliźniego, który was niszczy, czyńcie 

to ze względu na miłość do Boga, który daje wam chleb i życie, wspiera was w 

potrzebach, jakie odczuwacie na ziemi, i który dla was ułożył wszystkie 

wydarzenia, aby zapewnić wam wieczny pokój na Jego łonie. To jest nowe 

Prawo: Prawo wiosny Bożej, czasu ukwieconego Łaską, która przyszła pomiędzy 

ludzi, czasu, który da wam Owoc, nie mający sobie podobnego. On otworzy wam 
Bramy Niebios. 

[por. Mt 3,1-12; Mk 1,1-8; Łk 3,7-18] Nie słychać już głosu, który przemawiał na 

pustyni. Jednak on nie zamilkł. Mówi jeszcze do Boga dla [dobra] Izraela. Mówi 

nadal w sercu każdego Izraelity o prawym sercu. Głos ten nauczał o pokucie i 

przygotowaniu dróg dla Pana, który przychodzi. Uczył, jak z miłością dzielić się 

hojnie z bliźnim, który nie ma nawet tego, co konieczne. Pouczał o uczciwości, o 

tym, aby nie zadawać gwałtu i aby nie ranić. Obecnie głos ten mówi wam: 

“Baranek Boży – Ten, który gładzi grzechy świata, Ten, który was ochrzci w 

ogniu Ducha Świętego jest pośród was. On oczyści Swoje pole i zbierze 
pszenicę.” 

Umiejcie rozpoznać Tego, którego Poprzednik wam wskazał. Jego cierpienia 

przyczyniają się do wyjednania wam Światła u Boga. Patrzcie! Jeśli otworzą się 

oczy waszego umysłu, wtedy poznacie przychodzącą Światłość. Ja zastępuję 

głos Proroka ogłaszającego Mesjasza i mocą przychodzącą do Mnie od Ojca 

wzmacniam go i łączę z Moją własną siłą, i wzywam was do prawdy Prawa. 

Przygotujcie serca na łaskę Odkupienia, które jest bliskie. Odkupiciel jest wśród 

was. Błogosławieni, którzy dzięki dobrej woli staną się godni odkupienia. Pokój 

niech będzie z wami.» 

Jeden z obecnych pyta: «Jesteś uczniem Chrzciciela, że mówisz o nim z taką 

czcią?» 

«Przyjąłem od niego chrzest nad brzegami Jordanu, zanim został ujęty. Czczę 

go, bo jest święty w oczach Boga. Zaprawdę powiadam wam: pośród synów 

Abrahama nie ma bardziej wywyższonego w łasce od niego. Od chwili jego 

przyjścia na świat aż do jego śmierci oczy Boga będą spoczywać bez odrazy na 
tym błogosławionym mężu.» 

«Czy dał Ci zapewnienie o przyjściu Mesjasza?» 

«Słowo jego, nie znające kłamstwa, wskazało tym, którzy byli blisko niego, 

Mesjasza już żyjącego.» 

«Gdzie? Kiedy?» 

«Kiedy nadeszła godzina wskazania Go.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#43
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-03.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-03.htm#7
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Judasz odczuwa potrzebę mówienia na prawo i na lewo: «Mesjasz to On: to Ten, 

który do was mówi. Daję o tym świadectwo. Znam Go i jestem Jego pierwszym 
uczniem.» 

«On!... Och!...»  

Ludzie odsuwają się wystraszeni. Jezus jednak jest tak łagodny, że powracają 
do Niego.  

«Proście Go o jakiś cud. On jest potężny [– mówi Judasz. –] Uzdrawia, czyta w 

sercach. Odpowiada na wszystkie pytania.» 

«Powiedz Mu o mnie, jestem chory. Mam martwe prawe oko, wysycha mi 

lewe.» 

«Nauczycielu!» 

«Judaszu...» – Jezus, który głaskał właśnie dziecko, odwraca się [do niego]. 

«Nauczycielu, ten człowiek jest prawie niewidomy i chce widzieć. Powiedziałem 

mu, że Ty możesz to uczynić.» 

«Mogę dla tego, kto ma wiarę. Czy masz wiarę?» [– pyta Jezus niewidomego]. 

«Wierzę w Boga Izraela. Przyszedłem tu, by się rzucić do sadzawki Betesda, 

jednak ciągle ktoś mnie ubiega.» 

«Czy potrafisz uwierzyć we Mnie?» 

«Skoro wierzę w anioła z sadzawki, czyż nie mogę wierzyć i w Ciebie? Twój 

uczeń świadczy, że jesteś Mesjaszem.» 

Jezus uśmiecha się. Ślini palec i przeciera chore oko. 

«Co widzisz?» 

«Widzę przedmioty bez tej mgły, która wcześniej je okrywała. A drugiego [oka] 
mi nie uzdrowisz?» 

Jezus znowu się uśmiecha. Powtarza gest na nie widzącym oku.  

«Co teraz widzisz?» – pyta, odsuwając palce od przymkniętej powieki. 

«O! Panie, Boże Izraela! Widzę jak wtedy, gdy byłem dzieckiem biegającym po 

polach. Bądź na wieki błogosławiony!» 

Mężczyzna płacze i rzuca się do stóp Jezusa. 

«Idź. Bądź odtąd dobry z wdzięczności dla Boga.» 

Jakiś lewita, który przyszedł pod koniec cudu, pyta: 

«Jaką mocą dokonujesz takich rzeczy?» 

«Pytasz Mnie o to? Odpowiem ci, jeśli odpowiesz na Moje pytanie. Kto, według 

ciebie, jest większy: prorok zapowiadający Mesjasza czy sam Mesjasz?» 

«Co za pytanie! Mesjasz jest większy, Odkupiciel przyobiecany przez 

Najwyższego!» 

«Dlaczego więc prorocy dokonywali cudów? Jaką czynili to mocą?» 
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«Mocą, jakiej udzielił im Bóg, aby dowieść tłumom, że Bóg był z nimi.» 

«Dobrze, więc to tą samą mocą Ja dokonuję cudów. Bóg jest ze Mną. Ja jestem 

z Nim. Dowodzę tłumom, że tak jest i że Mesjasz może – w jeszcze większym 

stopniu – czynić to, czego dokonywali Prorocy.» 

Lewita odchodzi zamyślony. Wszystko się kończy. 

32. JEZUS POUCZA JUDASZA ISKARIOTĘ 

Napisane 3 stycznia 1945. A, 4090-4097 

Widzę ciągle Jezusa i Judasza. Wychodzą ze Świątyni po odmówieniu modlitwy 

w miejscu znajdującym się najbliżej Świętego, gdzie dostęp mają jedynie 

mężowie izraelscy. Judasz chciałby pozostać z Jezusem. Jego pragnienie 

spotyka się jednak ze sprzeciwem. 

«Judaszu, pragnę pozostać sam w nocnych godzinach. W nocy Mój duch karmi 

się Ojcem. Modlitwa, rozmyślanie i samotność bardziej są Mi potrzebne niż 

pokarm fizyczny. Ten, kto pragnie żyć duchem i doprowadzić innych do takiego 

życia, musi postawić ciało na drugim miejscu – powiedziałbym nawet: zabić je – 

aby wszelką troską otoczyć ducha. To prawda, Judaszu, dla wszystkich. Także 

dla ciebie, jeśli chcesz naprawdę należeć do Boga, to znaczy – do tego, co 
nadprzyrodzone.» 

«Ależ jesteśmy jeszcze na ziemi, Nauczycielu! Jak moglibyśmy porzucić ciało 

zajmując się wyłącznie duchem? Czyż to, co mówisz, nie jest sprzeczne z 

przykazaniem Bożym: “Nie zabijaj”. Czy to przykazanie nie zakazuje także 
zabijania siebie? Życie jest darem Boga: mamy więc kochać je czy nie?» 

«Odpowiem ci tak, jak nie odpowiedziałbym duszy prostej. [Człowiekowi 

takiemu] bowiem wystarczy wznieść wzrok duszy lub ducha do sfer 

nadprzyrodzonych, aby sprawić, że wzbije się wraz z nami ku sprawom 

duchowym. Ty nie jesteś [człowiekiem] prostym. Zostałeś ukształtowany w 

atmosferze, która cię wysubtelniła... lecz także zabrudziła swoimi 

subtelnościami i zasadami. Czy przypominasz sobie Salomona, Judaszu? Był 

mądry, najmądrzejszy w swoim czasie. Czy przypominasz sobie, co zostało 

powiedziane po przebadaniu całej wiedzy tej epoki? “Marność nad marnościami, 

wszystko marność. Wszystkim dla człowieka jest bojaźń Boga oraz 
zachowywanie Jego przykazań.”  

Mówię ci, że trzeba umieć przyrządzać potrawy, lecz z tego, co żywi, a nie z 

trucizny. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jakieś danie nam szkodzi, bo 

wywołuje w nas zgubne skutki, silniejsze niż nasze naturalne płyny, które 

mogłyby zneutralizować [jego działanie], trzeba odrzucić tę potrawę, nawet 

jeśli dogadza podniebieniu. Zwykły chleb i źródlana woda mają większą wartość 

niż wykwintne dania z królewskiego stołu. Zawierają przyprawy, które 

wywołują zaburzenia i zatruwają.» 

«Czego powinienem unikać, Nauczycielu?» 

«Wszystkiego, o czym wiesz, że cię niepokoi, Bóg bowiem jest pokojem. Jeśli 

chcesz wejść na Bożą drogę, musisz oczyścić ducha, serce i ciało z wszystkiego, 

co nie jest pokojem i prowadzi cię do zamętu. Wiem, że trudno jest samemu 

siebie zmienić. Jednak Ja jestem tu, aby ci dopomóc tego dokonać. Jestem tu, 

aby pomóc człowiekowi stać się ponownie synem Bożym i odrodzić się, jakby 
przez drugie stworzenie lub samozrodzenie, którego się pragnie.  
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Pozwól, że ci odpowiem na to, o co pytasz, abyś nie powiedział, że z Mojej winy 

trwałeś w błędzie. Prawdą jest, że samobójstwo jest prawdziwą zbrodnią. Nasze 

życie czy też życie bliźniego jest Bożym darem i jedynie Bóg, który je dał, może 

je odebrać. Kto zabija siebie ukazuje swą pychę, a pycha jest nienawiścią wobec 

Boga.» 

«Ukazuje pychę? Powiedziałbym raczej – rozpacz.» 

«A czymże jest rozpacz, jeśli nie pychą? Zastanów się, Judaszu. Dlaczego ktoś 

rozpacza? Bo spadają na niego nieszczęścia, a on własnymi środkami nie może 

sobie poradzić. Albo jest winny i sądzi, że Bóg nie może mu wybaczyć. Czyż to 

nie pycha bierze górę tak w jednym, jak i w drugim przypadku? Człowiek chce 

zawierzyć jedynie sobie. Nie ma już pokory, by wyciągnąć rękę do Ojca i 

powiedzieć Mu: “Nie potrafię, ale Ty możesz to uczynić. Pomóż mi, bo Ty dajesz 

wszystko, w czym mam nadzieję i czego oczekuję.” Ten drugi mówi: “Bóg nie 

może mi wybaczyć”. Mówi tak, mierzy bowiem Boga własną miarą. Wie, że ktoś 

obrażony – tak jak Bóg został przez niego obrażony – nie może przebaczyć. To 

także pycha. Pokorny współczuje i wybacza, nawet jeśli cierpi z powodu obrazy, 

jakiej doznał. Pyszny nie wybacza. Jest pyszny także dlatego, że nie potrafi 

pochylić czoła, mówiąc: “Ojcze, zgrzeszyłem, przebacz Twemu synowi, który 

zawinił.” Czyż nie wiesz, Judaszu, że Ojciec przebaczy wszystko, jeśli prośba o 

przebaczenie pochodzić będzie z serca szczerego i skruszonego, pokornego i 

pragnącego powstania z martwych w dobrym?» 

«Jednak niektóre zbrodnie są takie, że wybaczenie jest niemożliwe. Nie mogą 

zostać wybaczone.» [– odpowiada Judasz.] 

«Ty to mówisz i będzie to prawdą, bo człowiek będzie tego chciał. Jednak 

zaprawdę... O! Zaprawdę powiadam ci, że nawet po zbrodni [przekraczającej 

wszystkie] zbrodnie, gdyby winny pobiegł do stóp Ojca, gdyby płacząc błagał Go 

o przebaczenie – gotów, bez rozpaczy, [za wszystko] wynagrodzić – wtedy 

Ojciec dałby mu sposobność do zadośćuczynienia, aby zasłużył na przebaczenie 

i ocalił swego ducha. Dlatego Bóg, Judaszu, nazywa się Ojcem. Jest On Ojcem 
nieskończenie doskonałym.» 

«Twierdzisz zatem, że ludzie wspominani w Pismach, którzy zadali sobie sami 

śmierć, źle postąpili.» 

«Nie wolno zadawać gwałtu nikomu – również samemu sobie. Źle postąpili. 

Przy niedoskonałej znajomości dobra zaznaliby jeszcze, w niektórych 

wypadkach, miłosierdzia Bożego. Kiedy jednak Słowo oświeci całą prawdę i da 

siłę duchowi przez Swego Ducha, od tej chwili nie będzie już wybaczone temu, 

kto umiera w rozpaczy: ani w chwili sądu szczegółowego, ani po wiekach 

Gehenny, ani w czasie sądu ostatecznego, ani nigdy. Czy to surowość Boga? Nie, 

to sprawiedliwość. Bóg powie: “Osądziłeś, człowieku – wyposażony w rozum i 

wiedzę nadprzyrodzoną, stworzony przeze Mnie jako istota wolna, aby chodzić 

wybranymi przez siebie drogami – i powiedziałeś: „Bóg mi nie wybaczy. Jestem 

na zawsze oddzielony od Niego. Uważam, że sam muszę sobie wymierzyć karę 

za moją zbrodnię. Odbieram sobie życie, aby uniknąć wyrzutów sumienia‟. Nie 

pomyślałeś jednak, że te wyrzuty nie dotknęłyby cię, gdybyś przyszedł na Moje 

ojcowskie łono. Niech się stanie według twego osądu. Nie gwałcę wolności, 
którą ci dałem.” 

To właśnie powie Przedwieczny temu, kto sam się zabije. Pomyśl o tym, 

Judaszu: życie jest darem, który należy kochać. A jakim jest ono darem? Darem 

świętym. Trzeba więc kochać je w sposób święty. Życie [ziemskie] trwa tak 

długo, jak długo wytrzyma ciało. Potem rozpoczyna się wielkie Życie – Życie 

wieczne: szczęśliwość dla sprawiedliwych, przekleństwa dla tych, którzy nimi 
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nie są. Życie [ziemskie] jest celem lub środkiem? To środek. Jest ono 

ukierunkowane na kres, którym jest wieczność. Dawajmy więc życiu to, co jest 

konieczne, aby trwało i służyło duchowi w jego zdobyczach. Powściągliwość 

ciała we wszystkich jego pragnieniach – we wszystkich. Powściągliwość myśli 

we wszystkich jej pragnieniach, we wszystkich. Powściągliwość serca we 

wszelkich ludzkich namiętnościach. Przeciwnie, niech bezgraniczne będą pasje 

pochodzące z Nieba: miłość Boga i bliźniego, pragnienie służenia Bogu i 
bliźniemu, posłuszeństwo Boskim słowom, heroizm w dobru i cnocie. 

Odpowiedziałem ci, Judaszu. Czy jesteś przekonany? Czy to wyjaśnienie ci 

wystarczy? Bądź zawsze szczery i pytaj, jeśli nie jesteś jeszcze dostatecznie 

pouczony. Jestem tu, żeby być Mistrzem nauczania.» 

«Zrozumiałem i to mi wystarczy. Ale... bardzo trudno wykonać to, co 

zrozumiałem. Ty możesz tego dokonać, bo jesteś święty... jednak ja... jestem 

człowiekiem – młodym, pełnym życia...» 

«To do ludzi przyszedłem, Judaszu, nie do aniołów. Aniołowie nie potrzebują 

Nauczyciela. Widzą Boga, żyją w swoim Raju. Znają ludzkie namiętności, bo 

Inteligencja będąca ich Życiem, udziela im wiedzy o wszystkim. Udziela jej 
nawet tym, którzy nie są stróżami człowieka.  

Ponieważ są [istotami] duchowymi, mogą mieć tylko jeden grzech – jak miał go 

jeden z nich, pociągając za sobą słabszych w miłości – pychę. To ostrze 

zniekształciło Lucyfera, najpiękniejszego z archaniołów, i uczyniło go 

straszliwym potworem Czeluści. Nie przyszedłem do aniołów, których po 

upadku Lucyfera ogarnęło przerażenie na najmniejszy ślad pysznej myśli. 
Przyszedłem do ludzi, aby uczynić z nich aniołów.  

Człowiek był doskonałością stworzenia. Posiadał z anioła – ducha, a ze 

zwierzęcia – doskonałe piękno w całym swym jestestwie fizycznym i moralnym. 

Nie było równego mu stworzenia. Był królem ziemi, jak Bóg jest Królem Niebios. 

Pewnego dnia – tego dnia, w którym zasnąłby po raz ostatni na ziemi – stałby 
się królem wraz z Ojcem w Niebiosach. 

Szatan odciął skrzydła anioła-człowieka i dał mu zwierzęce szpony oraz 

pragnienie nieczystości. Uczynił z niego istotę, która jest raczej człowiekiem-

demonem niż tylko człowiekiem. Pragnę zmazać szatańskie zeszpecenie, 

zlikwidować głód zepsutego, brudnego ciała, przywrócić człowiekowi jego 

skrzydła, doprowadzić go z powrotem do [godności] królewskiej, do dzielenia 

dziedzictwa Ojca i Królestwa Niebieskiego. Wiem, że człowiek – jeśli ma chęć – 

może uczynić wszystko, co mówię, aby ponownie stać się królem i aniołem. Nie 

mówię wam o czymś, czego nie moglibyśmy wykonać. Nie jestem jednym z tych 

mówców, którzy głoszą doktryny niemożliwe [do wykonania]. Przyjąłem 

prawdziwe ciało, aby – przez doświadczenie – poznać cielesną naturę i to, czym 
są ludzkie pokusy.» 

«A grzechy?» [– pyta Judasz.] 

«Kuszeni mogą być wszyscy. Grzeszą tylko ci, którzy chcą.» 

«Jezu, Ty nigdy nie zgrzeszyłeś?» 

«Nigdy nie zgodziłem się na grzech. A to nie dlatego, że jestem Synem Ojca, 

lecz dlatego że tego chciałem. Pragnąłem pokazać człowiekowi, że Syn 

Człowieczy nie grzeszył, bo nie chciał grzeszyć, i człowiek – jeśli nie chce 

grzechu – może go nie popełniać.» 

«Nigdy nie byłeś kuszony?» 
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«Judaszu, mam trzydzieści lat. Nie żyłem w grocie [ukrytej] w górach, lecz 

pośród ludzi. A nawet gdybym był w najbardziej samotnym miejscu na ziemi, 

czy sądzisz, że nie przyszłyby pokusy? Człowiek ma w sobie wszystko: dobro i 

zło. Wszystko nosimy ze sobą. Nad dobrem wieje tchnienie Boga i podsyca je – 

jak kadzielnicę – wspaniałymi i świętymi wonnościami. Nad złem dmie szatan, 

czyniąc z niego stos okrutnych płomieni. Jednak silne pragnienie i stała 
modlitwa są jak wilgotny piasek na piekielne płomienie: duszą i tłumią je.» 

«Skoro nigdy nie zgrzeszyłeś, jakże więc możesz osądzać grzeszników?» [– 

pyta Judasz.] 

«Jestem człowiekiem i jestem Synem Bożym. To, o czym mógłbym nie wiedzieć 

jako człowiek i niewłaściwie to osądzić, znam i osądzam jako Syn Boży. A 

zresztą!... Judaszu, odpowiedz na pytanie, jakie ci postawię. Który głodny cierpi 

bardziej: czy ten, który mówi sobie: “Teraz zasiądę za stołem”, czy ten, który 

stwierdza: “Nie ma dla mnie jedzenia”?» 

«Cierpi bardziej ten drugi. To, że wie się o braku jedzenia, przywodzi [na myśl] 

zapach potraw i wnętrzności skręcają się z łaknienia.» 

«Tak oto, Judaszu, pokusa kąsa jak to łaknienie. Szatan czyni ją jeszcze 

ostrzejszą, dotkliwszą, nęcąc wszelkim aktem spełniającym [ją]. Działanie, 

które zaspokaja [pokusę], czasem [wywołuje] odrazę. Sama pokusa nie słabnie, 
lecz jak przycinane drzewo, coraz bardziej kwitnie.» 

«I nigdy nie ustąpiłeś?» 

«Nigdy nie ustąpiłem» [– odpowiada Jezus.] 

«Jak mogłeś tego dokonać?» [– pyta Judasz.] 

«Mówiłem: “Ojcze, nie wódź Mnie na pokuszenie”.» 

«Co? Ty – Mesjasz czyniący cuda – wzywałeś pomocy Ojca?» 

«Nie tylko pomocy. Prosiłem Go, aby Mnie nie wodził na pokuszenie. Czy 

sądzisz, że Ja, dlatego że jestem Mną, mogę się obyć bez Ojca? O, nie! 

Zaprawdę powiadam ci, że Ojciec wszystkiego udziela Synowi, że Syn wszystko 

otrzymuje od Ojca. Powiadam ci również, że wszystko, o co będziecie prosić 

Ojca w Moje Imię, otrzymacie. Oto jesteśmy w Get-Sammi. Tu mieszkam. Widać 

stąd już pierwsze drzewa oliwne ponad murami. Ty mieszkasz za Tofet. Zapada 

już noc. Lepiej będzie, jeśli już nie wejdziesz na górę. Jutro się zobaczymy na 

tym samym miejscu... Żegnaj... Pokój niech będzie z tobą.» 

«Pokój także z Tobą, Nauczycielu... Jednak chcę Ci jeszcze jedno powiedzieć. 

Pójdę z Tobą aż do Cedronu, a potem zawrócę. Dlaczego mieszkasz w tak 

skromnym miejscu? Wiesz, ludzie patrzą na tak wiele rzeczy. Czy nie znasz 

kogoś w mieście, kto miałby piękny dom? Jeśli chcesz, mogę zaprowadzić Cię do 

przyjaciół. Ugoszczą Cię z przyjaźni do mnie i to będzie mieszkanie bardziej 

godne Ciebie.» 

«Tak sądzisz? Ja tak nie uważam. Godne i niegodne znajdziesz we wszystkich 

warstwach społecznych. Nie uchybiając miłości ani nie obrażając 

sprawiedliwości, mówię ci, że to co niegodne – złośliwie niegodne – znajduje się 

częściej u wielkich. Nie trzeba koniecznie być potężnym, aby być dobrym lub 

ukrywać to, co jest grzechem w oczach Boga. Wszystko musi radykalnie przejść 

pod Mój Znak. I wielkim nie będzie ten, kto jest potężny, lecz ten, kto jest 
pokorny i święty.» 
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«Ale po to, ażeby być szanowanym, wzbudzać szacunek...» 

«Czy Herod jest szanowany? Cezar jest szanowany? Nie. Znosi się ich, a wargi i 

serca ich przeklinają. U dobrych, a nawet u tych, którzy tylko pragną nimi być – 

wierz Mi, Judaszu – wzbudzę szacunek [do Mnie] bardziej przez skromność niż 
przez zewnętrzną wielkość...» 

«W takim razie... zawsze będziesz gardził potężnymi? Uczynisz z nich Sobie 

wrogów! Myślałem, że powiem o Tobie wielu ludziom, których znam. Pochodzą z 
[szanowanych] rodów...» 

«Nikim nie będę gardził. Pójdę do biednych jak i do bogatych, do niewolników 

jak i do królów, do czystych tak samo jak do grzeszników. Będę wdzięczny 

każdemu, kto da Mi chleb i dach nad głową, kiedy będę zmęczony – jakikolwiek 

będzie to dach i pożywienie. Zawsze jednak dam pierwszeństwo temu, co 

pokorne. Wielcy mają już tyle radości. Ubodzy mają jedynie prawość sumienia, 

wierną miłość, dzieci i radość – gdy ci, którzy są ponad nimi, wysłuchają ich. 

Zawsze będę się pochylał nad ubogimi, strapionymi i grzesznikami. Dziękuję ci 

bardzo za twoją uczynność. Jednak pozostaw Mnie tu, w tym miejscu modlitwy i 
pokoju. Idź i niech Bóg natchnie cię do tego, co dobre.» 

Jezus pozostawia ucznia i wchodzi między drzewa oliwne. 

Wszystko się kończy. 

33. JEZUS SPOTYKA W GETSEMANI JANA, SYNA ZEBEDEUSZA 

Napisane 4 stycznia 1945. A, 4098-4105 

Widzę Jezusa kierującego się ku małemu niskiemu białemu domkowi, pośrodku 

ogrodu oliwnego. Wychodzi z niego młody chłopiec i pozdrawia Go. Wydaje się, 

że jest stąd, bo ma w ręce narzędzia służące do podlewania i okopywania 
[roślin]. 

«Bóg z Tobą, Rabbi. Twój uczeń Jan przyszedł, a teraz udał się na spotkanie z 

Tobą.» 

«Dawno temu?» [– pyta Jezus.] 

«Nie, właśnie wszedł na tę ścieżkę. Sądziliśmy, że przyjdziesz od strony 

Betanii...» 

Jezus szybko odchodzi, podążając z pośpiechem w tamtą stronę. Zauważa Jana, 

schodzącego, prawie biegnącego ku osadzie. Woła go. Uczeń odwraca się i woła 
z twarzą, na której promienieje radość: 

«O! Mój Nauczycielu!» 

Jan powraca biegnąc. Jezus otwiera przed nim ramiona i obydwaj ściskają się z 
miłością. 

«Szedłem do Ciebie... Sądziłem, że jesteś w Betanii, jak mówiłeś.» 

«Chciałem tak zrobić. Muszę bowiem zacząć również ewangelizowanie okolic 

Jerozolimy. Zatrzymało Mnie jednak w mieście... pouczanie nowego ucznia.» 

«Wszystko, co czynisz, robisz dobrze, Nauczycielu, i udaje Ci się. Widzisz? 

Przed chwilą natychmiast się odnaleźliśmy.» 
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Idą razem. Jezus trzyma rękę na ramieniu Jana, który – jako niższy – patrzy na 

Niego z dołu, szczęśliwy z powodu tej zażyłości. Tak powracają do małego 
domku. 

«Czy dawno temu przybyłeś?» 

«Nie, Nauczycielu. Wyszedłem z Dok, o świcie, z Szymonem, któremu 

powiedziałem to, co chciałeś. Potem przerwaliśmy wędrówkę w wiosce, w 

Betanii, dzieląc posiłek i rozmawiając o Tobie z wieśniakami, których 

spotkaliśmy w polu. Kiedy słońce zelżało, rozdzieliliśmy się. Szymon poszedł do 

przyjaciela, któremu chciał o Tobie powiedzieć. Jest właścicielem prawie całej 

Betanii. Znał go już dawniej, gdy jeszcze żyli ich ojcowie. Ale jutro Szymon tu 

powróci. Powiedział mi, abym Ci przekazał, że jest szczęśliwy, że może Tobie 

służyć. Szymon to człowiek bardzo zdolny. Chciałabym być jak on, lecz jestem 
chłopcem, który nic nie wie.»  

«Nie, Janie. Ty także postępujesz bardzo dobrze.» 

«Naprawdę jesteś zadowolony ze Swego biednego Jana?» 

«Bardzo zadowolony, Mój Janie, bardzo.» 

«O! Mój Nauczycielu!»  

Jan pochyla się z czułością, ujmując dłoń Jezusa. Całuje ją i przykłada do twarzy 

jakby dla pieszczoty. Przybyli do domu. Wchodzą do kuchni – niskiej i 
zadymionej. Gospodarz wita Go: «Pokój z Tobą.» 

Jezus odpowiada: «Pokój temu domowi, tobie oraz tym, którzy z tobą żyją. Mam 

ze Sobą ucznia.» 

«Dla niego również znajdzie się chleb i oliwa.» 

«Przyniosłem suszoną rybę, którą dał mi Jakub i Piotr. Kiedy przechodziłem 

przez Nazaret, otrzymałem od Twojej Matki chleb i miód dla Ciebie. Szedłem bez 

spoczynku, jednak teraz będzie już twardy» [– tłumaczy się Jan.] 

«To nie ma znaczenia, Janie, będzie w nim zawsze smak matczynych rąk» [– 

odpowiada Jezus.] 

Jan wyciąga z sakwy skarby, które miał w jej rogu. Widzę przygotowywanie 

suszonej ryby w niezwykły sposób. Na kilka chwil wkłada się ją do ciepłej wody, 

potem oliwi i piecze na ogniu. Jezus błogosławi pożywienie i zasiada wraz z 

uczniem do stołu. Przy tym samym stole zasiada z synem właściciel [domu], 

który – jak słyszę – nazywa się Jonasz. Matka chodzi tam i z powrotem. 

Przynosi ryby, czarne oliwki ugotowane w wodzie i skropione oliwą jarzyny. 
Jezus daje także miód. Podaje go kobiecie, smarując nim chleb. 

«To z Mojej pasieki – mówi Jezus. – Moja Matka zajmuje się pszczołami. Jedz, 

jest dobry. Jesteś dla Mnie taka dobra. Zasługujesz, Mario, na to i na jeszcze 
więcej» – dodaje, bo niewiasta nie chce Go pozbawiać słodkiego miodu. 

Posiłek mija szybko przy rozmowie. Zaraz po skończonym posiłku i 

dziękczynieniu za spożyty pokarm Jezus mówi do Jana: 

«Chodź, wyjdźmy na chwilę do ogrodu oliwnego. Noc jest ciepła i jasna. Pobyt 

na dworze dobrze nam zrobi.» 
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Gospodarz mówi: «Nauczycielu, żegnam Cię. Jestem zmęczony, mój syn – 

również. Idziemy na spoczynek. Zamykam drzwi i pozostawiam światło na stole. 
Wiesz, co zrobić.» 

«Tak. Idź, Jonaszu, i zgaś lampę. Światło księżyca jest tak jasne, że znajdziemy 

drogę bez światła.» 

«A gdzie będzie spał Twój uczeń?» 

«Ze Mną. Na Mojej macie jest jeszcze miejsce dla niego. Prawda, Janie?» 

Jan na myśl, że ma spać blisko Jezusa, wpada w ekstazę. Wychodzą do ogrodu 

oliwnego, ale przedtem Jan zabiera coś z torby postawionej w kącie. Idą kilka 

metrów i dochodzą do stoku, z którego widać całą Jerozolimę. Jezus mówi: 

«Siądźmy tu i porozmawiajmy.» 

Jan woli usiąść u stóp Jezusa, na krótkiej trawie. Pozostaje tak z ramieniem 

opartym o Jego kolana, z głową przechyloną na ramię. Co jakiś czas patrzy na 

swego Jezusa. Można by powiedzieć: dziecko, [siedzące] przy kimś, kto jest mu 
najbliższy.  

«Pięknie tu, Nauczycielu. Popatrz, miasto wydaje się nocą większe niż za dnia.» 

«To dlatego, że światło księżyca zaciera jego kontury. Patrz, można by rzec, że 

srebrne światło oddala granice. Spójrz na szczyt Świątyni – tam, w górze. Czyż 

nie wygląda jak zawieszony w powietrzu?» 

«Wydaje się [– mówi Jan –] że to aniołowie noszą go na swoich srebrzystych 

ramionach.» 

Jezus wzdycha. 

«Dlaczego wzdychasz, Nauczycielu?» [– pyta Jan.] 

«Ponieważ aniołowie opuścili Świątynię. Jej czystość i świętość ogranicza się do 

murów. Ci, którzy powinni być jej duszą... Każde bowiem miejsce ma swą duszę, 

to znaczy ducha, dla którego zostało wzniesione. Świątynia powinna więc mieć 

duszę modlitwy, świętości. Ci jednak, którzy powinni nią być dla Świątyni, jako 

pierwsi ją jej pozbawiają. Nie można dawać tego, czego się nie ma, Janie. I 

chociaż jest wielu kapłanów i lewitów żyjących w niej, nie ma jednego na 

dziesięciu, który byłby w stanie dać życie temu Świętemu Miejscu. Dają śmierć. 

Przekazują jej śmierć, jaką mają w swym duchu: śmierć wobec tego, co święte. 

Mają formułki, lecz nie posiadają życia, które powinno je ożywiać. Są trupami 

nie mającymi [w sobie] innego ciepła, niż to, które pochodzi z rozkładu i 
wywołuje ich nabrzmienie.» 

«Czy zrobili Ci krzywdę, Nauczycielu?» [– pyta] Jan zrozpaczony. 

«Nie. Pozwolili Mi przemówić, gdy poprosiłem ich o zgodę na to.» 

«Prosiłeś ich o to? Dlaczego?» 

«Bo nie chcę być Tym, który wypowiada wojnę. Wojna i tak nadejdzie. 

Niektórzy bowiem będą odczuwać przede Mną głupi ludzki strach, w innych 
wywołam wyrzuty sumienia. To jednak musi pójść na ich konto – nie na Moje.» 

Następuje chwila ciszy, potem znowu mówi Jan: 

«Nauczycielu... Znam Annasza i Kajfasza. Moją rodzinę łączą z nimi wspólne 

interesy. Kiedy znalazłem się w Judei, z powodu Jana Chrzciciela, chodziłem do 
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Świątyni, a oni byli życzliwi dla syna Zebedeusza. Mój ojciec zawsze zatrzymuje 

dla nich najlepsze ryby, taki jest zwyczaj. Wiesz o tym? Jeśli chce się ich mieć 
za przyjaciół i zachować ich przyjaźń, trzeba tak postępować...» 

«Wiem o tym...» – na twarzy Jezusa widać smutek. 

«Otóż, jeśli się zgodzisz, porozmawiam o Tobie z Arcykapłanem, a poza tym... 

gdybyś chciał... Znam kogoś, kto prowadzi handel z moim ojcem. To bogaty 

handlarz rybami. Ma piękny i wielki dom, blisko Hippikusa. Są to ludzie bogaci, 

lecz bardzo dobrzy. Będziesz tam bardziej swobodny i mniej się zmęczysz. Aby 

tu dojść, trzeba przejść przez przedmieście Ofel, bardzo gwarne i zawsze pełne 

osłów i kłótliwych chłopców.» 

«Nie, Janie. Dziękuję ci. Jest Mi tu dobrze. Czy czujesz ten spokój? Tak samo 

odpowiedziałem też innemu uczniowi, który uczynił Mi podobną propozycję, 

“abym – jak mówił – był bardziej szanowany”.» 

[Jan odpowiada:] 

«Powiedziałem to, bo chciałem, abyś się mniej męczył.» 

«Nie męczę się. Będę chodził bardzo wiele i nigdy się nie zmęczę. Czy wiesz, co 

Mnie męczy? Obojętność. O! Jakiż ona ma ciężar! To tak, jakbym miał jarzmo na 
sercu.» 

«Kocham Cię, Jezu.» 

«Dlatego też przynosisz Mi ulgę. Ja też cię bardzo kocham, Janie, i będę cię 

kochał coraz bardziej, bo ty nigdy Mnie nie zdradzisz...» 

«Zdradzić? Ciebie! Och!» 

«A jednak wielu Mnie zdradzi... Janie, posłuchaj. Powiedziałem ci, że spóźniłem 

się z powodu pouczania nowego ucznia. Jest młodym Judejczykiem, 
wykształconym i znanym...» 

«Nie będziesz się zatem tak męczył jak z nami, Nauczycielu. Cieszę się, że 

będziesz miał kogoś bardziej zdolnego od nas.» 

«Sądzisz, że będę się mniej męczył?» 

«Jeśli jest bardziej uczony od nas, lepiej Cię zrozumie, będzie Ci lepiej służył i 

bardziej Cię pokocha.» 

«Tak. Ładnie to powiedziałeś, jednak wielkość miłości nie zależy od wiedzy ani 

od wykształcenia. Dziewicze serce kocha całą siłą swej pierwszej miłości. To 

odnosi się także do dziewictwa myśli. Miłość odbija się bardziej w sercu i myśli 

dziewiczej, niż tam gdzie istnieją inne miłości. Jednak jeśli Bóg tego chce... 

Posłuchaj, Janie. Proszę cię, abyś był dla niego przyjacielem. Moje serce drży na 

myśl o tym, że mam postawić ciebie – baranka jeszcze nigdy nie strzyżonego – 

obok tego, który zna życie. On jednak będzie się powstrzymywał. Wie bowiem, 

że ty jesteś barankiem, ale i orłem. I jeśli, zniechęcony, będzie chciał cię 

ściągnąć na ziemię – ziemię bagnistą, ziemię w najgorszym ludzkim znaczeniu – 

będziesz potrafił jednym ruchem skrzydeł uwolnić się, nie pragnąc niczego 

prócz lazuru [nieba] i słońca. Dlatego proszę cię, abyś – pozostając takim, jaki 

jesteś – był przyjacielem nowego ucznia i przekazał mu swe serce... Bo on nie 

będzie kochał Szymona Piotra ani innych uczniów...» 

«O! Nauczycielu, czyż Ty nie wystarczysz?» 
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«Ja jestem Nauczycielem, dlatego on Mi nie powie wszystkiego. Ty jesteś jak on 

– uczniem, o wiele młodszym, przed którym łatwiej będzie mu się otworzyć. Nie 

mówię ci, że masz Mi powtarzać to, co ci powie. Nienawidzę szpiegów i 

donosicieli. Proszę cię tylko o to, abyś go ewangelizował twoją wiarą i miłością, 

twą czystością, Janie. Niech ziemię zabrudzoną stojącymi wodami oczyści 
prawość myśli, pragnień, dzieł. Niech wiara ją uprawia. Ty możesz to uczynić.» 

«Jeśli uważasz, że mogę to zrobić... O! Tak. Jeśli Ty mówisz mi, że mogę to 

uczynić, zrobię to. Z miłości do Ciebie...» 

«Dziękuję, Janie.» 

«Nauczycielu, mówiłeś o Szymonie Piotrze i przypomniało mi się, co miałem Ci 

na początku powiedzieć. Radość ze słuchania Ciebie sprawiła, że o tym 

zapomniałem. Kiedy powróciliśmy, po Pięćdziesiątnicy, do Kafarnaum, zaraz 

otrzymaliśmy taką samą co zwykle sumę [pieniędzy], od nieznajomego. Dziecko 

przyniosło ją mojej matce. Dałem [pieniądze] Piotrowi, lecz on mi je oddał, 

mówiąc, że mam wziąć z nich nieco na powrót i pobyt w Dok. Powiedział, że 

Tobie mam oddać resztę, na Twoje ewentualne potrzeby... Piotr myślał, że tu 

nie będzie Ci wygodnie... jednak Ty mówisz coś przeciwnego... Wziąłem jedynie 

dwa denary dla dwóch biedaków napotkanych blisko Efraim. Co do reszty... 

Przeżyłem dzięki temu, co dała mi matka i dobrzy ludzie, którym głosiłem Twoje 

Imię. Oto jałmużna.» 

«Jutro rozdam ją ubogim. W ten sposób Judasz dowie się o naszych 

zwyczajach.» 

«Twój kuzyn Juda przybył? Jak mógł to zrobić tak szybko? Był w Nazarecie. Nie 
mówił mi, że wybiera się w drogę...» 

«Nie [Juda, lecz] Judasz – nowy uczeń. Jest z Kariotu. Widziałeś go tu w święto 

Paschy, wieczorem, w dniu uzdrowienia Szymona. Był z Tomaszem.» 

«Ach, on?» – Jan jest trochę zaskoczony. 

«On. A co porabia Tomasz?» [– pyta Jezus.] 

«Posłuszny Twemu poleceniu rozstał się z Szymonem, Kananejczykiem, i 
poszedł wzdłuż morza na spotkanie Filipa i Bartłomieja.» 

«Tak. Chcę, abyście się kochali bez wyróżniania, pomagając sobie wzajemnie i 

okazując życzliwość. Nikt nie jest doskonały, Janie. Ani młodzi, ani starzy. 

Jednak dzięki dobrej woli osiągniecie doskonałość, a tego, czego wam braknie, 

Ja wam udzielę. Jesteście jak synowie świętej rodziny. Są w niej wielkie różnice 

charakterów. Jeden jest twardy, inny – łagodny. Jeden – odważny, drugi – 

nieśmiały, inny – impulsywny, a jeszcze inny – powściągliwy. Gdybyście byli 

tacy sami, mielibyście siłę charakteru oraz braków wszystkich innych. A tak, 

przeciwnie, utworzycie doskonały związek, bo uzupełniacie się nawzajem. Łączy 
was miłość, musi was łączyć – dla Bożej sprawy.» 

«A miłość do Ciebie, Jezu?» 

«Najpierw sprawy Boże, a potem miłość do Jego Mesjasza.» 

«A kim jestem ja w naszej rodzinie?» 

«Jesteś miłością dającą pokój Bożemu Mesjaszowi. Czy jesteś zmęczony, Janie? 

Chcesz wrócić? Ja zostaję na modlitwie.» 

«Zostanę z Tobą, żeby się modlić.» 
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«Dobrze, pozostań.» 

Jezus odmawia psalmy, a Jan się przyłącza. Jego głos jednak gaśnie i apostoł 

śpi z głową na piersi Jezusa, który uśmiecha się i rozciąga Swój płaszcz na 

ramionach śpiącego. Potem z pewnością modli się nadal w duchu. 

34. «JAN – DOSKONAŁY WZÓR DLA TYCH, KTÓRZY STAJĄ SIĘ HOSTIĄ Z 

MIŁOŚCI DO MNIE» 

Napisane tego samego dnia. A, 4106-4107 

Jezus mówi następnie: 

«Jeszcze jedno porównanie Mojego Jana z innym uczniem – porównanie, które 

ukazuje wyraźniej obraz Mego umiłowanego [ucznia]. On jest tym, który 

wyzbywa się nawet swego sposobu myślenia i osądzania, aby być “uczniem”. 

[Jest tym,] który daje siebie, nie chcąc nic zatrzymać, nawet jednej cząsteczki z 

osobowości, którą posiadał przed wyborem [na ucznia]. Judasz jest tym, który 

nie chce wyrzec się siebie. Jego oddanie siebie jest więc nieprawdziwe. Nosi z 

sobą swoje ja, które pycha, zmysłowość i chciwość czyni chorym. Zachowuje 
swój sposób myślenia. W ten sposób [Judasz] niszczy skutki daru i łaski. 

Judasz – protoplasta wszystkich złych apostołów. Tak wielu ich jest! Jan – 

ojciec tych, którzy stają się hostią z miłości do Mnie. Twój poprzednik. 

Ja i Moja Matka jesteśmy hostiami w najwyższym stopniu. Dorównać nam jest 

trudno, to wręcz niemożliwe, bo Nasza ofiara była dokonana z najwyższą 
surowością.  

Jednak Mój Jan! On jest hostią, którą mogą naśladować wszystkie grupy osób, 

kochających Mnie: dziewice, męczennicy, wyznawcy, głosiciele Ewangelii, 

słudzy Boga i Matki Boga, czynni i oddający się kontemplacji. Jan jest 
przykładem dla wszystkich. On jest tym, który kocha.  

Zauważ różnice w sposobie rozumowania. Judasz bada, dyskutuje, sprzeciwia 

się, a kiedy wydaje się, że ustąpił, w rzeczywistości zachowuje własny sposób 

rozumowania. Jan uważa siebie za nicość, wszystko przyjmuje, nie pyta o 
przyczyny i zadowala go to, że może Mi się podobać. Oto wzór.  

Czy nie poczułaś się całkiem uspokojona wobec jego prostego sposobu 

miłowania? O, Mój Jan! A Mojego małego Jana chcę widzieć coraz bardziej 

podobnym do Mego umiłowanego. Wszystko przyjmuj – mówiąc zawsze tak jak 

Apostoł: “Wszystko, co czynisz, Nauczycielu, jest dobre” – by zawsze zasłużyć 

na słowa: “Jesteś Moim miłującym pokojem”. Potrzebuję ulgi, Ja także, Mario. 
Daj Mi ją. Moje Serce będzie twoim odpoczynkiem.» 

35. JEZUS I ISKARIOTA SPOTYKAJĄ SIĘ Z SZYMONEM I JANEM 

Napisane 6 stycznia 1945. A, 4107-4111 

Widzę Jezusa i Judasza Iskariotę, jak chodzą tam i z powrotem blisko jednej z 

bram w obrębie Świątyni.  

«Czy jesteś pewien, że on przyjdzie?» – pyta Judasz. 

«Jestem pewien. O świcie wyszedł z Betanii, a w Getsemani spotka się z Moim 

pierwszym uczniem...» 
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Zapada cisza, potem Jezus zatrzymuje się i patrzy na Judasza, który stoi 

naprzeciw Niego. Jezus przygląda mu się, potem kładzie rękę na jego ramieniu i 
pyta: «Dlaczego, Judaszu, nie mówisz Mi tego, o czym myślisz?» 

«O czym myślę? Nie myślę o niczym szczególnym w tej chwili, Nauczycielu. 

Pytań zaś stawiam Ci nawet zbyt wiele. Nie możesz z pewnością skarżyć się na 
mój brak mówienia.» 

«Stawiasz Mi wiele pytań i udzielasz Mi wielu wyjaśnień na temat miasta i jego 

mieszkańców. Ale nie otwierasz przede Mną duszy. Jakie znaczenie mogą mieć 

dla Mnie twoje wiadomości o majątku i osobach tej czy innej rodziny? Nie 

jestem człowiekiem bez zajęcia, który przyszedł tu spędzić czas. Wiesz, po co 

przyszedłem, i możesz właściwie pojąć, że zależy Mi najpierw na tym, by być 

Nauczycielem Moich uczniów. Dlatego właśnie pragnę z ich strony szczerości i 
ufności. Czy twój ojciec cię kochał, Judaszu?» 

«Bardzo mnie kochał. Byłem jego chlubą. Kiedy powracałem ze szkoły i także 

później, kiedy wracałem do Kariotu z Jerozolimy, chciał, abym mu wszystko 

opowiadał. Interesowało go wszystko, co robiłem, [przyjmował to] z radością, 

jeśli było dobre. Jeśli to było coś mniej dobrego, pocieszał mnie. Jeśli zaś 

czasem – wiadomo, każdy popełnia błędy – pomyliłem się i zasłużyłem na 

naganę, ukazywał mi dobro wynikłe z wyrzutu, jaki mi ktoś zrobił, lub [na czym 

polegał] błąd mojego sposobu postępowania. Jednak czynił to z taką 

łagodnością... można by powiedzieć – jak starszy brat. Po prostu mówił zawsze: 

“Mówię ci to, bo chcę, aby mój Judasz był sprawiedliwy. Chcę, aby mnie 

błogosławiono za mojego syna...” Mój ojciec...» 

Jezus – który cały czas patrzy z uwagą na ucznia, szczerze wzruszonego na 

wspomnienie swego ojca – mówi: «Widzisz, Judaszu, niech cię upewni to, co ci 

teraz powiem: żadne dzieło nie uczyni twego ojca tak szczęśliwym, jak to, że 

będziesz Moim wiernym uczniem. Duch twego ojca rozraduje się tam, gdzie 

oczekuje na światło – bo skoro cię tak wychowywał, musiał być sprawiedliwym 

– widząc, że jesteś Moim uczniem. Jednak aby nim być, musisz sobie 

powiedzieć: “Odnalazłem ojca, którego utraciłem: ojca, który wydawał mi się 

starszym bratem. Odnalazłem go w moim Jezusie i jemu – jak umiłowanemu 

ojcu, którego jeszcze opłakuję – będę mówił o wszystkim, aby mnie prowadził, 

błogosławił lub czynił mi łagodne wyrzuty.” Pragnij Przedwiecznego i chciej – 

przede wszystkim ty – chciej czynić tylko to, dzięki czemu Jezus powie ci: “Bądź 
dobry, błogosławię cię.”» 

«O! Tak, Jezu, tak! Jeśli kochasz mnie do tego stopnia, będę potrafił stać się 

dobrym, tak jak Ty chcesz i jak chciał tego mój ojciec. I moja matka nie będzie 

już miała tego ciernia w sercu. Zawsze mówi: “Nie masz już przewodnika, synu, 

a tak bardzo go jeszcze potrzebujesz.” Kiedy dowie się, że mam Ciebie za 
przewodnika!...» 

«Będę cię kochał, jak żaden inny człowiek nie mógłby [cię kochać]. Tak bardzo 

będę cię kochać, tak bardzo cię kocham. Nie spraw Mi zawodu.» 

«Nie, Nauczycielu, nie. Byłem pełen sprzeczności: żądze, zazdrość, szaleństwo 

wielkości, umiłowanie przyjemności, wszystko we mnie kłóciło się z dobrymi 

natchnieniami. Widzisz, nawet przed chwilą zasmuciłeś mnie... albo raczej to 

nie Ty wywołałeś ten smutek, lecz moja zła natura... Sądziłem, że ja jestem 

Twoim pierwszym uczniem... A Ty powiedziałeś mi, że masz już innego...» 

«Sam go widziałeś. Czy nie przypominasz sobie, że w święto Paschy byłem w 

Świątyni z wieloma Galilejczykami?» 
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«Sądziłem, że to byli przyjaciele... Myślałem, że jako pierwszy zostałem 

wybrany do tego, a dzięki temu będę [uczniem] umiłowanym.» 

«Nie czynię różnic w Moim sercu pomiędzy ostatnimi i pierwszymi. Gdyby 

pierwszy w czymś uchybił, a ostatni był święty, wtedy – w oczach Bożych – 

musiałoby się dokonać rozróżnienie. Jednak Ja kochałbym ich podobnie: 

świętego miłością pełną szczęścia, a grzesznika – miłością cierpiącą. Ale oto 

nadchodzi Jan z Szymonem: Jan, Mój pierwszy, oraz Szymon – ten, o którym 

mówiłem ci przed dwoma dniami. Szymona i Jana już widziałeś. Jeden był 
chory...» 

«A! Trędowaty! Przypominam sobie. I już jest Twoim uczniem!» 

«[Został nim] następnego dnia.» 

«A ja, dlaczego tak długo czekałem?» 

«Judaszu!» 

«To prawda, przepraszam.» 

Jan zauważa Jezusa i pokazuje Go Szymonowi. Przyśpieszają kroku. Jan wita 

Nauczyciela pocałunkiem, zaś Szymon rzuca się do stóp Jezusa i całuje je, 

wołając: «Chwała mojemu Zbawcy! Pobłogosław Twego sługę, aby jego 
działania były święte w oczach Boga. Błogosławię Go za to, że dał mi Ciebie!» 

Jezus kładzie mu rękę na głowie: «Tak. Błogosławię cię, aby ci podziękować za 

pracę. Wstań, Szymonie. Oto Jan, a to – Szymon. Ten tutaj jest Moim ostatnim 

uczniem. On także pragnie iść za Prawdą, a więc jest bratem was wszystkich.» 

Dwaj Judejczycy witają się ze sobą z wzajemną powściągliwością, Jan zaś – 

wylewnie. 

«Jesteś zmęczony, Szymonie?» – pyta Jezus. 

«Nie, Nauczycielu. Wraz ze zdrowiem wstąpiła we mnie żywotność, jakiej dotąd 

nie znałem.» 

«Wiem, że używasz jej wspaniale. Rozmawiałem z wieloma osobami. Wszyscy 

mówili Mi o tobie, że już ich pouczyłeś o Mesjaszu» [– mówi Jezus.] 

Szymon uśmiecha się, zadowolony. Mówi:  

«Jeszcze wczoraj rozmawiałem o Tobie z kimś, kto jest prawym Izraelitą. Mam 

nadzieję, że pewnego dnia go poznasz. Właśnie ja chciałbym Cię do niego 

zaprowadzić.» 

«To możliwe.» 

Judasz przerywa: «Nauczycielu, obiecałeś pójść ze mną do Judei!» 

«I pójdę tam. Szymon nadal będzie pouczał ludzi o Moim przyjściu. Czas jest 

krótki, przyjaciele, a lud tak liczny. Teraz idę z Szymonem. Wieczorem 

wyjdziecie Mi na spotkanie na drodze na Górę Oliwną i rozdamy pieniądze 
ubogim. Idźcie.» 

Jezus, pozostawszy sam z Szymonem, pyta: 

«Ta osoba z Betanii to prawdziwy Izraelita?» 
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«Prawdziwy Izraelita. Są w nim wszystkie modne poglądy, lecz także 

prawdziwe oczekiwanie Mesjasza. Kiedy mu powiedziałem: “Jest pośród nas!”, 
odpowiedział: “Co za szczęście żyć w tej godzinie!”» 

«Pójdziemy do niego pewnego dnia zanieść błogosławieństwo jego domowi. Czy 

widziałeś nowego ucznia?» 

«Widziałem. Jest młody i wygląda na inteligentnego.» 

«Tak, jest. Ty, który jesteś Judejczykiem, będziesz bardziej wyrozumiały niż 

inni dla jego idei.» 

«Czy to pragnienie czy polecenie?» 

«To łagodne polecenie. Ty, który tak wiele cierpiałeś, możesz być bardziej 

wyrozumiały. Cierpienie uczy wielu rzeczy!» 

«Jeśli mi to nakazujesz, będę dla niego uosobieniem wyrozumiałości.» 

«Tak, o to chodzi. Być może Mój Piotr – i nie tylko on jeden – będzie zgorszony 

widząc, z jaką troską zajmuję się tym uczniem. Ale pewnego dnia zrozumieją... 

Im gorzej ktoś jest uformowany, tym większej wymaga troski. Inni... O! Inni 

formują się przez samo przebywanie [ze Mną]. Nie chcę czynić wszystkiego 

sam. Wymagam [współdziałania] woli człowieka i pomocy innych dla 

ukształtowania człowieka. Zachęcam was do pomagania Mi... i jestem wam 

wdzięczny za pomoc.» 

«Sądzisz, Nauczycielu, że spotkają Cię przez niego rozczarowania?» 

«Nie. Jednak on jest młody i wzrastał w Jerozolimie...» 

«O! Przy Tobie poprawi się z wszystkich wad tego miasta... Jestem tego pewien. 

Ja jestem już całkiem stary i zasuszyłem się w urazie, a jednak zostałem 
całkowicie odnowiony, gdy Cię ujrzałem...» 

Jezus szepcze: «Niech tak się stanie!» 

Potem mówi głośniej: «Chodź ze Mną do Świątyni. Będę ewangelizował lud.» 

36. JEZUS, JAN, SZYMON I JUDASZ IDĄ DO BETLEJEM 

Napisane 7 stycznia 1945. A, 4112-4116 

Widzę, jak o bardzo wczesnej porze, znowu przy tej samej Bramie, Jezus 

dołącza do uczniów – Szymona i Judasza. Jezus jest z Janem. Słyszę, jak Jezus 
mówi: 

«Przyjaciele, proszę was, abyście przeszli ze Mną przez Judeę, jeśli to nie jest 

dla was zbyt uciążliwe. Szczególnie dla ciebie, Szymonie.» 

«Dlaczego, Nauczycielu?» 

«Trudno jest chodzić po górach Judei... i być może będzie dla ciebie przykre 

spotkanie z niektórymi z tych, którzy wyrządzili ci krzywdę.» 

[Szymon odpowiada:] «Co do marszu, to zapewniam Cię jeszcze raz, że od 

czasu, kiedy Mnie uzdrowiłeś, jestem bardziej wytrzymały od młodzieńca. Nie 

ciąży mi żaden trud, zwłaszcza podejmowany dla Ciebie, a teraz i z Tobą. Co do 

spotkań z tymi, którzy mnie krzywdzili, nie odczuwam już tego strasznego 

uczucia. Nie ma do nich najmniejszej urazy w sercu Szymona, odkąd jest z 
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Tobą. Nienawiść opadła razem ze strupami choroby. Nie wiem, wierz mi, co 

powinienem powiedzieć: że dokonałeś większego cudu uzdrawiając moje ciało 

zżerane chorobą czy też – lecząc duszę paloną urazą. Myślę, że się nie mylę 

mówiąc, iż większym cudem był ten drugi. Trudniej jest uzdrowić ranę ducha... 

Uzdrowiłeś mnie od razu. To cud. Człowiek nie potrafi uleczyć siebie od razu. 

Nawet jeśli używa wszystkich swych sił, nie uzdrowi swego stanu duchowego, 
jeśli Ty nie unicestwisz go Swą świętą wolą.» 

«Nie mylisz się w swym osądzie» [– odpowiada Szymonowi Jezus.] 

«Dlaczego wobec wszystkich tak nie postępujesz?» – pyta Judasz głosem 

sprzeciwu. 

«Ależ, Judaszu [– odzywa się Jan –] On postępuje w ten sposób. Dlaczego 

przemawiasz tak do Nauczyciela? Czy nie czujesz, że jesteś inny od dnia, kiedy 

do Niego podszedłeś? Ja byłem już uczniem Jana Chrzciciela, ale zmieniłem się 
całkowicie od chwili, kiedy On mi powiedział: “Pójdź”.» 

Jan – który przeważnie nigdy nie interweniuje i nigdy nie popisuje się w ten 

sposób przed Jezusem – tym razem nie umie zachować milczenia. Łagodny i 

pełen uczucia kładzie Judaszowi rękę na ramieniu jakby po to, by go uspokoić. 

Mówi do niego, nie biorąc nawet oddechu i z przekonaniem. Potem – 

spostrzegając się, że mówił przed Jezusem – czerwieni się i mówi: «Przebacz, 

Nauczycielu. Mówiłem za Ciebie... ale chciałem... chciałem, aby Judasz Cię nie 
zasmucał.» 

«Wiem, Janie. Jednak on nie zasmucił Mnie jako uczeń. Gdy nim [w pełni] 

będzie, wtedy Mnie zasmuci, jeśli będzie obstawał przy swym sposobie 

myślenia. Jedna rzecz Mnie zasmuca: uświadomienie sobie, do jakiego stopnia 

szatan zepsuł człowieka i wypaczył jego myśli. Wiedzcie o tym wszyscy. 

Wszyscy bowiem macie myśli zmącone przez niego! Jednak nadejdzie, o tak, 

nadejdzie dzień, gdy będziecie mieć w sobie Łaskę, Moc Boga. Dzięki Jego 

Duchowi posiądziecie Mądrość. Wtedy będziecie mieć wszystko, by sądzić 
sprawiedliwie.» 

«I wszyscy będziemy sądzić sprawiedliwie?» [– pyta Judasz.] 

«Nie, Judaszu.» 

«Do kogo więc mówisz: do nas, uczniów, czy też do wszystkich ludzi?» [– pyta 

dalej Judasz.] 

«Mówię najpierw do was, a potem – do innych. Kiedy nadejdzie godzina, 

Nauczyciel powoła Swych robotników i wyśle ich w świat...» 

«Czy już tego nie uczyniłeś?» 

«Na razie posługuję się wami, aby powiedzieć: “Jest [już] Mesjasz, przyjdźcie 

do Niego.” Potem sprawię, że będziecie zdolni nauczać o Mnie i dokonywać 

cudów w Moje Imię...» 

«O! Nawet cudów?» [– woła Judasz.] 

«Tak, na ciele i na duszy» [– potwierdza Jezus.] 

«O! Jak nas wtedy będą podziwiać!» – myśl o tym napełnia Judasza wielką 

radością. 
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«Ale wtedy nie będziemy już z Nauczycielem... co do mnie to zawsze będę się 

bał czynić coś Boskiego moimi ludzkimi środkami» – mówi Jan i patrzy na 
Jezusa z zamyśloną i również trochę smutną twarzą. 

«Janie, jeśli Nauczyciel pozwoli, powiem ci, co myślę» – odzywa się Szymon. 

«Powiedz Janowi. Chcę, abyście sobie wzajemnie udzielali rad» [– mówi 
Jezus.] 

«Ty już wiesz, jaka jest moja rada?» [– pyta Szymon.] 

Jezus uśmiecha się i milczy. 

«Dobrze więc. Mówię ci, Janie, że ani ty, ani my nie powinniśmy się obawiać. 

Opierajmy się tylko ciągle na mądrości świętego Nauczyciela i na Jego 

obietnicy. Jeśli On mówi: “wyślę was”, to znaczy, że wie, iż może nas wysłać, i 

że nie zaszkodzimy ani Jemu, ani sobie, to znaczy – sprawie Bożej, która 

wszystkim nam jest droga jak ledwie poślubiona małżonka. Jeśli On obiecuje 

nam przyoblec naszą nędzę intelektualną i duchową blaskiem mocy, jaką Ojciec 

dał Mu dla nas, powinniśmy być pewni, że to uczyni. Będziemy zdolni nie sami z 

siebie, lecz dzięki Jego miłosierdziu. Z pewnością więc wszystko to się stanie, o 

ile do naszego działania nie włączymy pychy ani ludzkich pragnień. Myślę, że 

wtedy dopiero nie wypełniłaby się obietnica Chrystusa, gdybyśmy pierwiastkami 

ziemskimi popsuli naszą misję, która jest cała duchowa. Nie stałoby się tak 

jednak z powodu niemocy z Jego strony, lecz tylko dlatego, że skrępowaliśmy 

Jego potęgę sidłami naszej pychy. Nie wiem, czy dobrze to wyraziłem» [– 
kończy Szymon.] 

«Bardzo dobrze mówisz – odzywa się Judasz. – To ja jestem w błędzie. Ale, 

wiesz... myślę, że w końcu chcieć być podziwianym jako uczeń Mesjasza – który 

tak bardzo jest Jego, że zasłużył na czynienie tego, co On czyni – to pragnąć 

wzrostu potęgi osoby Chrystusa wśród ludzi. Chwała Nauczycielowi, który ma 

takich uczniów. To chciałem powiedzieć.»  

«Nie wszystko jest błędne w tym, co mówisz. [– odpowiada Szymon –] 

Jednak... Spójrz, Judaszu, pochodzę z grupy społecznej, która jest 

prześladowana za to... za to, że źle zrozumiała, kim jest i jaki powinien być 

Mesjasz. Tak. Oczekiwaliśmy Go z dokładnym wyobrażeniem Jego osoby, nie 

mogliśmy więc nie wpaść w błędy, jakimi są bluźnierstwa wobec Prawdy i bunt 

wobec rzymskiego prawa. To dlatego zostaliśmy ukarani przez Boga i przez 

Rzym. Chcieliśmy widzieć w Chrystusie zdobywcę i wyzwoliciela Izraela, 

nowego Machabeusza, większego niż wielki Juda Machabeusz... Nic poza tym. A 

dlaczego? Ponieważ bardziej niż o sprawy Boże troszczyliśmy się o nasze 

sprawy: o sprawy ojczyzny i jej obywateli. O! Sprawy ojczyzny są również 
święte, lecz czymże one są wobec wieczności Nieba? 

Ileż długich godzin prześladowań [przeżyłem] najpierw, a potem – oddzielenia, 

kiedy jako uciekinier chowałem się w norach dzikich zwierząt, dzieląc z nimi 

posłanie i pokarm, by wymknąć się patrolom rzymskim, a przede wszystkim 

donosom fałszywych przyjaciół. Czekając na śmierć, odczuwałem z 

wyprzedzeniem smak grobu w mojej grocie trędowatego... Jakże wiele 

rozmyślałem i widziałem: ujrzałem prawdziwą sylwetkę Chrystusa... Twoją, 

Nauczycielu pokorny i dobry, Twoją, Nauczycielu i Królu ducha, Twoją, o, 

Chrystusie, Synu Ojca. Nie prowadzisz nas na królewskie dziedzińce, które są 

prochem, ani do boskości błota, lecz – do Ojca. Ty... O! Łatwo mi iść za Tobą... 

Bo – wybacz mi śmiałość, która jest usprawiedliwiona – bo widzę Cię takim, o 

jakim myślałem. Rozpoznaję Cię. Od razu Cię rozpoznałem. Nie było to 

poznaniem Ciebie, lecz rozpoznaniem Kogoś, kogo moja dusza już znała...» 
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«To dlatego cię powołałem... i to dlatego zabieram cię ze Sobą teraz w Moją 

pierwszą wędrówkę po Judei. Chcę, abyś poznał Mnie w pełni... i chcę, aby także 

ci – których wiek czyni mniej usposobionymi do poznania prawdy przez surową 

medytację – wiedzieli, jak ich Nauczyciel doszedł do tej godziny... Zrozumiecie 

to potem. Jesteśmy niedaleko Wieży Dawida. Blisko jest Brama Wschodnia.» 

«Tędy wychodzimy?» [– dziwi się Judasz] 

«Tak, Judaszu. Najpierw pójdziemy do Betlejem. Tam gdzie się narodziłem. 

Dobrze byłoby, żebyście wiedzieli... i powiedzieli o tym innym. To też stanowi 

część poznania Mesjasza i Pisma. Odnajdziecie proroctwa zapisane w rzeczach. 

Przemówią do was już nie głosem proroctwa, lecz – historii. Obejdźmy pałac 
Heroda...» 

«Stary lis, złoczyńca i rozpustnik!» 

«Nie osądzajcie. Do Boga samego należy sąd. Chodźmy ścieżką pośród 

ogrodów. Zatrzymamy się w cieniu starego drzewa, blisko jakiegoś gościnnego 

domu, dopóki słońce praży. Potem pójdziemy dalej. 

37. JEZUS W BETLEJEM. W DOMU WIEŚNIAKA I W GROCIE 

Napisane 8 stycznia 1944. A, 4117-4131  

Równinna droga, kamienista, zakurzona, wysuszona letnim słońcem. Zbliżają 

się pomiędzy okazałymi drzewami oliwkowymi, całkowicie okrytymi małymi 

owocami, zaledwie uformowanymi. Ziemię, po której nikt nie chodził, pokrywa 

jeszcze warstwa maleńkich oliwkowych kwiatków, które opadły po wydaniu 
owocu. 

Zbliża się Jezus z trzema [uczniami]. Idą jeden za drugim wzdłuż drogi, tam 

gdzie cień drzew oliwnych zachował jeszcze zieleń trawy i gdzie jest mniej 

kurzu. Droga skręca pod kątem w prawo i stamtąd wznosi się lekko w kierunku 

klina o kształcie wielkiej końskiej podkowy. Na niej rozproszone są domy i 

domki – wystarczająco liczne, by stanowić wioskę. Dokładnie w tym miejscu, 

gdzie droga zakręca, znajduje się regularna konstrukcja zakończona małą niską 

kopułą. Budynek jest zupełnie zamknięty i wydaje się opuszczony.  

[por. Mt 2,16n] «Oto w tym miejscu znajduje się grób Racheli» – mówi Szymon. 

«A więc jesteśmy prawie na miejscu. Czy od razu wejdziemy do miasta?» [– 

pyta Judasz] 

«Nie, Judaszu. Najpierw pokażę wam pewne miejsce... Potem wejdziemy do 

miasta. Jest jeszcze jasno. Potem przy świetle księżyca będziemy mogli 
przemówić do mieszkańców, jeśli zechcą słuchać.» 

«Myślisz, że Cię nie będą słuchać?» 

Doszli do grobu starego, lecz dobrze zachowanego, pobielonego wapnem. Jezus 

zatrzymuje się, żeby się napić z pobliskiej prymitywnej studni. Jakaś kobieta 
podaje mu wodę, której przyszła zaczerpnąć. Jezus pyta: «Jesteś z Betlejem?» 

«Tak, ale teraz w czasie żniw jestem tu z mężem na wsi, aby zająć się ogrodami 

i warzywnikiem. Jesteś Galilejczykiem?» 

«Urodziłem się w Betlejem, ale mieszkam w Nazarecie w Galilei» [– odpowiada 

jej Jezus.] 

«Prześladowany, Ty także?» [– pyta niewiasta] 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-02.htm#16
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«Rodzina. Ale dlaczego mówisz: “Ty także”? Wielu mieszkańców Betlejem jest 

prześladowanych?» 

«Nie wiesz tego? Ile masz lat?» 

«Trzydzieści» [– odpowiada Jezus.] 

«Zatem urodziłeś się właśnie wtedy, kiedy... O! Co za nieszczęście!... Dlaczego 

On urodził się tutaj?» 

«Kto?» 

«Ten, o którym mówiono, że jest Zbawicielem. Biada głupcom, którzy pijani 

zobaczyli obłoki, aniołów, usłyszeli głosy z Nieba pośród beczenia owiec i ryku 

osłów! W oparach upojenia wzięli troje nędzarzy za najświętszych ludzi na 
ziemi. Przeklęci oni i ci, którzy im uwierzyli!» 

«Nie wyjaśniasz Mi jednak, przy wszystkich twoich przekleństwach, co się 

stało. Skąd te przekleństwa?» 

«Bo... Ale, powiedz mi, dokąd chcesz iść?» 

«Do Betlejem z przyjaciółmi. Mam powody. Chcę pokłonić się starym 

przyjaciołom i zanieść im pozdrowienie Mojej Matki. Chciałbym jednak najpierw 

dowiedzieć się wielu rzeczy, bo nasza rodzina była nieobecna przez wiele lat. 
Opuściliśmy miasto, kiedy byłem całkiem mały» [– mówi Jezus.] 

«A więc było to w takim razie przed tym nieszczęściem. Posłuchaj, jeśli nie 

gardzisz domem wieśniaka, przyjdź podzielić się z nami chlebem i solą. Ty i 

Twoi towarzysze. Porozmawiamy podczas wieczerzy i przenocuję was aż do 

rana. Dom jest mały, lecz na podłodze stodoły jest pokaźna warstwa siana. Noc 

jest ciepła i spokojna. Jeśli chcesz, możesz zanocować.» 

«Niech Pan Izraela wynagrodzi cię za gościnność. Z radością przyjdę do twego 

domu» [– odpowiada Jezus.]  

«Podróżny przynosi błogosławieństwo. Chodźmy. Muszę jeszcze wylać sześć 

konwi wody na jarzyny, które właśnie wzeszły.» 

«Pomogę ci.» 

«Nie, Ty jesteś panem. Twój sposób mówienia na to wskazuje...» [– sprzeciwia 

się niewiasta] 

«Jestem rzemieślnikiem, niewiasto, on jest rybakiem. A ci są Judejczykami, 

bogaci, i mają pozycję. Ja – nie.» 

[Jezus] bierze konew stojącą blisko bardzo niskiego muru studni. 

Przymocowuje ją i opuszcza. Jan mu pomaga. Inni także nie chcą być bezczynni. 
Mówią do kobiety: 

«Pokaż nam, gdzie jest ogród. Zaniesiemy tam konwie.» 

«Niech was Bóg błogosławi! Plecy bolą mnie ze zmęczenia. Chodźcie...» 

Podczas gdy Jezus wyciąga konew, pozostali schodzą ścieżką w dół... Wracają 

potem z dwoma pustymi konwiami, napełniają je i znowu odchodzą. Robią to 

nie trzy razy, lecz dobre dziesięć. A Judasz śmieje się mówiąc: «Zdziera sobie 

gardło od błogosławieństw. Wylaliśmy tyle wody na sałatę, że przez co najmniej 
dwa dni ziemia pozostanie wilgotna i kobieta nie będzie męczyć krzyży.» 
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Kiedy powraca po raz ostatni, mówi: 

«Nauczycielu, sądzę, że jednak źle trafiliśmy.» 

«Dlaczego, Judaszu?» 

«Ona ma pretensje do Mesjasza. Powiedziałem jej: “Nie bluźnij. Czyż nie wiesz, 

że największą łaską dla ludu Bożego jest Mesjasz? Jahwe obiecał Go Jakubowi, 

a po nim wszystkim Prorokom i sprawiedliwym Izraela, ty zaś Go 

nienawidzisz?” Ona mi odpowiedziała: “Nie Jego, lecz tego, którego nazwali tak 
pijani pasterze i przeklęci jasnowidze ze Wschodu.” A ponieważ to jesteś Ty...» 

«To nie ma znaczenia. Wiem, że jestem po to, by dla wielu stać się znakiem 

próby i sprzeciwu. Czy powiedziałeś jej, że to jestem Ja?» 

«Nie. Nie jestem głupi. Chciałem ratować skórę Twoją i naszą...» [– mówi 

Judasz] 

«Dobrze zrobiłeś. Nie z powodu skóry, ale dlatego, że pragnę się ujawniać 

wtedy, gdy uznam to za odpowiednie. Chodźmy.» 

Judasz prowadzi Go do ogrodu. Kobieta wylewa trzy ostatnie konwie i prowadzi 

ich do wiejskiego zabudowania pośrodku warzywnika. 

«Wejdźcie – mówi. – Mój mąż jest już w domu.» 

Wchodzą do niskiej i zadymionej kuchni.  

«Pokój temu domowi» – mówi Jezus. 

«Kimkolwiek jesteś, bądź błogosławiony – Ty i Twoi [towarzysze]. Wejdź» – 

odpowiada mężczyzna. 

Przynosi najpierw naczynie napełnione wodą, aby wszyscy czterej odświeżyli 

się i umyli. Potem wchodzą i zasiadają za wielkim stołem. 

«Dziękuję wam w imieniu żony. Powiedziała mi. Nigdy nie zbliżałem się do 

Galilejczyków. Mówiono mi, że są grubiańscy i kłótliwi, ale wy jesteście mili i 

dobrzy. Zmęczeni... a tyle jeszcze się napracowaliście! Przybywacie z daleka?» 

«Z Jerozolimy. Oni są Judejczykami. Ja i on jesteśmy z Galilei. Jednak wierz Mi, 

człowieku, dobrzy i źli są wszędzie.» 

«To prawda. Pierwszy raz spotykam Galilejczyków i są dobrzy, dobrze trafiłem. 

Niewiasto, przynieś jedzenie. Mam tylko chleb, jarzyny, oliwki i ser. Jestem 

wieśniakiem.» 

«Ja także nie jestem panem. Jestem cieślą.» 

«Ty? Z Twoim zachowaniem?» [– dziwi się wieśniak] 

Kobieta wtrąca się: «Mówiłam ci, że Gość jest z Betlejem, a Jego rodzina była 

prześladowana. Być może byliby bogaci i wykształceni, jak byliby nimi Jozue, 

syn Uriasza, Mateusz, syn Izaaka, Lewi, syn Abrahama... Biedni 
nieszczęśliwi!...» 

«Nikt cię nie pytał. Wybaczcie jej. Wieczorem niewiasty mówią zawsze więcej 

niż wróble.» 

«To były rodziny z Betlejem?» 
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«Jak to? Nie wiesz, kto to był, a jesteś z Betlejem?» 

«Uciekliśmy, gdy byłem całkiem mały...» [– mówi Jezus] 

Kobieta rzeczywiście jest gadatliwa, bo odzywa się znowu: 

«Wyjechał przed masakrą.» 

«Już rozumiem. Inaczej nie byłoby Go na świecie. Nigdy tu nie powróciłeś?» 

«Nie» [– odpowiada Jezus.] 

«Co za nieszczęście! Mało znajdziesz tych, o których Sara powiedziała mi, że 

chcesz ich poznać i im się pokłonić. Wielu nie żyje, wielu uciekło, wielu... 

niestety, rozproszonych! Nigdy nie dowiedzieliśmy się, czy umarli na pustyni czy 

zmarnieli w więzieniu, za karę, z powodu swego buntu. Lecz czy to był bunt? 

Któż mógł pozostać nieczuły, widząc zabijanie tylu niewinnych? Nie, to nie jest 

sprawiedliwe, że Lewi i Eliasz jeszcze żyją, podczas gdy tylu niewinnych jest 

martwych!» 

«Kim są ci dwaj i co uczynili?» [– pyta Jezus] 

«A... słyszałeś przynajmniej o masakrze Heroda... Więcej niż tysiąc dzieci w 

mieście, drugi tysiąc w wioskach... A wszyscy to chłopcy, prawie wszyscy, bo w 

swej wściekłości, w nocy, w zamieszaniu, mordercy brali, wyrywali z kołysek, z 

matczynych posłań, z napadniętych domów nawet małe dziewczynki i 

przeszywali je w trakcie ssania jak gazele, wzięte na cel przez łucznika. Tak! A 

dlaczego to wszystko? Bo grupę pasterzy – którzy dla zwalczenia nocnego 

zimna bardzo się upili – ogarnęło pijackie majaczenie. Zaczęli opowiadać, że 

widzieli aniołów, słyszeli śpiewy, otrzymali przesłanie. Powiedzieli nam w 

Betlejem: “Przyjdźcie, oddajcie Mu pokłon. Mesjasz się narodził”. Pomyśl, 
Mesjasz w grocie! 

Naprawdę muszę powiedzieć, że byliśmy wszyscy jak pijani, nawet ja jako 

młody chłopak, nawet moja żona, która miała wtedy kilka lat... bo wszyscy 

uwierzyliśmy i w biednej kobiecie z Galilei widzieliśmy Dziewicę, która porodziła 

dziecię... Tę, o której mówili prorocy. A przecież Ona była ze zwykłym 

Galilejczykiem. Z pewnością ze Swym mężem. Skoro zaś była małżonką, jakże 

więc mogła być „Dziewicą‟? Krótko mówiąc, uwierzyliśmy. Podarunki, hołdy, 

otwarte na ich przyjęcie domy... O! Co najlepszego zrobiliśmy! Biedna Anna! 

Ona straciła przez to swoje dobra i życie, synów swej córki. Pierworodna – 

jedyna, która ocalała, poślubiła bowiem kupca z Jerozolimy – straciła również 

dobra, bo dom spłonął, a cała posiadłość została zrównana z ziemią na rozkaz 
Heroda. Teraz jest to nieuprawny teren, po którym przechodzą stada.» 

«Wszystko to z powodu pasterzy?» [– pyta Jezus] 

«Nie tylko, także z powodu trzech czarowników przybyłych z królestwa szatana. 

Być może byli wspólnikami tamtych trojga... A my, głupcy, oddaliśmy im tyle 

honorów! Biedny przewodniczący synagogi! Zabiliśmy go, bo przysięgał, że 
prorocy naznaczyli pieczęcią Prawdy słowa pasterzy i mędrców...» 

«Wszystko z winy pasterzy i mędrców?» [– pyta dalej Jezus] 

«Nie, Galilejczyku, również z naszej winy. Z powodu naszej łatwowierności. Tak 

długo oczekiwaliśmy Mesjasza! Całe wieki oczekiwania. Wiele zawodów... w 

ostatnim czasie – fałszywi mesjasze. Jeden, jak Ty, był Galilejczykiem, inny 

nazywał się Teodasz. Kłamcy! Mesjasze, oni? To byli jedynie awanturnicy 
szukający szczęścia! Powinno to było być dla nas nauczką. Przeciwnie...» 
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«Dlaczego więc przeklinacie wszystkich pasterzy i mędrców? Skoro uważacie, 

że również i wy byliście głupcami, powinniście przeklinać także siebie. 

Przykazanie miłości zakazuje przeklinać. Przekleństwo ściąga przekleństwo. Czy 

macie pewność, że wasz osąd jest sprawiedliwy? Czy nie jest możliwe, że 

pasterze i mędrcy powiedzieli prawdę objawioną im przez Boga? Dlaczego 
sądzicie, że oni kłamali?» 

«Ponieważ czas zapowiedziany przez proroctwa jeszcze się nie dopełnił. Od 

tamtego czasu zastanawialiśmy się... odkąd krew, która zaczerwieniła niecki i 
strumienie, otwarła oczy naszego rozumu...» [– mówi wieśniak] 

«Czyż Najwyższy nie mógł z wielkiej miłości do Swego ludu przyśpieszyć 

przyjścia Zbawiciela? Na czym mędrcy opierali swe twierdzenie? Powiedziałeś, 
że przybyli ze Wschodu...» 

«Na swoich obliczeniach dotyczących nowej gwiazdy.» 

«Czyż nie jest napisane: “Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się 

berło”? A czy Jakub nie jest wielkim Patriarchą i czyż nie zatrzymał się w tej 

ziemi betlejemskiej, która była dla niego tak droga jak źrenica oka, bo to tu 

umarła jego umiłowana Rachela? Poza tym, czyż nie wyszły z ust proroka słowa: 

“I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni”? Tutaj 

urodził się Jesse, ojciec Dawida. Pączkiem na pniu odciętym od korzenia – z 

powodu zagarnięcia go przez tyranów – czyż nie jest „Dziewica‟? Porodzi Ona 

Syna nie zrodzonego z mężczyzny – gdyż wtedy nie byłaby już Dziewicą – lecz z 

woli Boga, dzięki czemu stanie się On „Emmanuelem‟ jako Syn Boga. Będzie 

Bogiem i Boga przyniesie ludowi Bożemu, jak na to wskazuje jego Imię. I czyż 

nie zostanie to ogłoszone – jak mówi proroctwo – mieszkańcom ciemności, czyli 

poganom, przez „wielką światłość‟? A czyż gwiazda, którą ujrzeli mędrcy, nie 

mogła być gwiazdą Jakuba, wielkim światłem dwóch proroctw: Balaama i 
Izajasza? 

A czy sama masakra dokonana przez Heroda nie znajduje się w proroctwach? 

“Krzyk się wznosi... Rachel opłakuje swoich synów...” Powiedziano, że kości 

Rachel w jej grobie w Efrata będą jęczeć i płakać, gdy – dzięki Zbawicielowi – 

przyjdzie nagroda dla świętego ludu. Te łzy miały się wtedy zamienić w 

niebiański uśmiech tak jak tęcza z ostatnich kropli wody po burzy, mówi: “Oto 
dany wam jest czas spokoju”.» 

«Jesteś bardzo uczony. Czy jesteś rabbim?» 

«Tak, jestem.» 

«Zauważyłem to. W Twoich słowach jest światło i prawda. Ale mimo wszystko... 

O! Jak wiele ran krwawi jeszcze na tej ziemi betlejemskiej z powodu Mesjasza, 

prawdziwego czy fałszywego... Nie radziłbym Mu nigdy tu wracać. Ta ziemia 

odrzuciłaby Go, jak odrzuca się potomka z nieprawego łoża, z powodu którego 

umarły prawowite dzieci. A nawet... jeśli to był On... umarł, ugodzony, razem z 
innymi.» 

«Gdzie mieszka teraz Lewi i Eliasz?» [– pyta Jezus] 

«Znasz ich?» – mężczyzna jest podejrzliwy. 

«Nie znam ich. Nie znam ich twarzy, lecz są nieszczęśliwi, a Ja zawsze 

współczuję nieszczęśliwym. Chcę ich odnaleźć.» 

«Hmm! Będziesz pierwszym od prawie trzydziestu lat. Są wciąż pasterzami na 

służbie jerozolimskiego bogacza z rodu Heroda, który przywłaszczył sobie dobra 
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wielu zabitych mieszkańców... Zawsze są tacy, którzy korzystają! Znajdziesz ich 

wraz z ich stadami wysoko, kierując się ku Hebronowi. Lecz dam Ci jedną radę. 

Uważaj, by ludzie z Betlejem nie widzieli, że z nimi rozmawiasz. Mógłbyś tego 
pożałować. Znosimy ich, bo... bo jest ten z rodu Heroda. Gdyby nie to...» 

«O, nienawiść! Po co nienawidzić?» [– pyta Jezus] 

«Ponieważ to jest słuszne: oni wyrządzili nam zło.» 

«Sądzili, że robią dobrze» [– mówi Jezus.] 

«Wyrządzili nam jednak zło i za to powinni otrzymać zło. Mieliśmy ich zabić, tak 

jak zabijano [nasze dzieci] przez ich głupotę. Lecz najpierw byliśmy osłupiali... 
a potem był ten z rodu Heroda.» 

«Więc gdyby nie on, to po pierwszym odruchowym buncie – zresztą 

zrozumiałym – zabilibyście ich?» 

«Jeszcze dziś byśmy ich zabili, gdyby nie strach przed ich panem.» 

«Człowieku, mówię ci: wyzbądź się nienawiści. Nie pragnij zła. Tu nie ma winy, 

a nawet gdyby była – wybaczaj. Wybacz w Imię Boże. Powiedz to innym 

mieszkańcom Betlejem. Kiedy nienawiść opadnie z waszych serc, Mesjasz 

przyjdzie i rozpoznacie Go, bo On żyje. Mówię to wam: żył już wtedy, gdy miała 

miejsce masakra. To nie z winy pasterzy lub mędrców, lecz z winy szatana 

dokonała się rzeź. Tu urodził się dla was Mesjasz. Przyszedł przynieść światło 

ziemi Swych ojców. On – Syn Matki Dziewicy, z rodu Dawida, w ruinach domu 

Dawida – otwarł dla świata rzekę wiecznych łask. Otwarł dla człowieka drogę 

życia...» 

«Odejdź, wynoś się! Precz stąd, zwolenniku tego fałszywego Mesjasza! On 

musiał być fałszywy, bo przyniósł nieszczęście nam, mieszkańcom Betlejem. Ty 

go bronisz, więc...» 

«Ucisz się, człowieku, jestem Judejczykiem i mam przyjaciół wysoko 

postawionych. Będziesz żałował tej zniewagi» – [woła] Judasz i rzuca się na 

wieśniaka, chwytając go za ubranie. Potrząsa nim gwałtownie, rozpalony 
gniewem. 

«Nie, nie, odejdźcie stąd! Nie chcę mieć kłopotów ani z mieszkańcami Betlejem, 

ani z Rzymem, ani z Herodem. Odejdźcie, przeklęci, jeśli nie chcecie mieć po 
mnie pamiątki. Wynoście się!...» 

«Chodźmy, Judaszu. Nie reaguj. Pozostawmy go z jego niechęcią. Bóg nie 

wchodzi tam, gdzie jest nienawiść. Chodźmy.» 

«Tak, chodźmy, ale wy zapłacicie mi za to» [– krzyczy Judasz.] 

«Nie, nie, Judaszu. Nie można mówić w ten sposób. Oni są zaślepieni... Będzie 

ich bardzo wielu na Mojej drodze!...» 

Wychodzą za Szymonem i Janem, którzy są już na zewnątrz i rozmawiają z 

kobietą w kącie stodoły. 

«Panie, przebacz mojemu mężowi. Nie sądziłam, że źle zrobię... Masz, weź je. 

(Podaje im jajka.) Zjesz je jutro rano. Są świeże, dzisiejsze. Nie mam nic 
innego... Przepraszam... Gdzie będziesz spał?»  

«Nie myśl o tym. Wiem, dokąd iść. Zostań w pokoju ze względu na twoją 

dobroć. Żegnaj.» 
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Robią kilka metrów w milczeniu, potem Judasz wybucha: «Dlaczego nie 

spowodowałeś, by oddał Ci cześć? Dlaczego nie doprowadziłeś do ukorzenia się 

tego wstrętnego bluźniercy? Na ziemię, powalony za to, że nie okazał należnych 

względów Tobie, Mesjaszowi... O! Ja bym to zrobił. Samarytan trzeba cudem 

zamieniać w proch. Tylko to nimi wstrząsa.» 

«Och! Ileż jeszcze razy będę musiał wysłuchiwać tych słów! Czyż mam 

zamieniać w proch za każdy grzech popełniony przeciwko Mnie!... Nie... 

Judaszu. Przyszedłem po to, by budować, a nie po to, by niszczyć» [– mówi 
Jezus.] 

«Dobrze, ale w międzyczasie inni Ciebie niszczą.» 

Jezus nie odpowiada. Szymon pyta:  

«Dokąd teraz idziemy, Nauczycielu?» 

«Chodźcie ze Mną. Znam pewne miejsce.» 

«Przecież nigdy tu nie byłeś, od czasu kiedy uciekłeś, jakże więc możesz je 

znać?» – pyta Judasz, ciągle rozgniewany. 

«Znam je. Nie jest piękne. Byłem tam kiedyś. To nie jest w Betlejem. Nieco poza 

miastem... Chodźmy w tym kierunku.» 

Jezus [idzie] na przedzie, następnie Szymon, potem Judasz, a na końcu – Jan... 

W ciszy, którą przerywa jedynie zgrzytanie sandałów o żwir ścieżki, słychać 
łkanie. 

«Kto płacze?» – pyta Jezus odwracając się. Judasz na to: «To Jan. Boi się.» 

«Nie, nie boję się. Miałem już rękę na wielkim nożu, który noszę u pasa... ale 

przypomniałem sobie Twoje słowa: “Nie zabijaj, przebacz”. Zawsze to 
mówisz...» 

«Dlaczego więc płaczesz?» – pyta Judasz. 

«Bo cierpię widząc, że świat nie chce Jezusa. Nie rozpoznaje Go i nie chce Go 

poznać. O, co to za boleść! Jakby przeszywano mi serce rozpalonymi cierniami. 

Jakbym widział deptanie mojej matki i opluwanie twarzy mego ojca... Więcej 

jeszcze... Jakbym widział konie Rzymian jedzące ze Świętej Arki i 
odpoczywające w Świętym Świętych.» 

«Nie płacz, Mój Janie. Powiesz to teraz i powtórzysz niezliczoną ilość razy: “On 

był Światłością, która przyszła zaświecić pośród ciemności, lecz ciemności Go 

nie pojęły. Przyszedł na świat, który przez Niego został stworzony, lecz świat Go 

nie poznał. Przyszedł do Swego miasta, lecz swoi Go nie przyjęli”. Och, nie płacz 
tak!» [– prosi Jana Jezus] 

«To nie zdarza się w Galilei!» – wzdycha Jan. 

«W Judei też nie – odpowiada Judasz. – Jerozolima jest jej stolicą i przed 

trzema dniami pozdrawiano Cię jako Mesjasza, śpiewając: “Hosanna”. Tu 

jednak, w kraju prostych pasterzy, wieśniaków, ogrodników... Nie trzeba się na 

nich opierać. Galilejczycy też nie wszyscy będą dobrzy. Przecież ten fałszywy 

Mesjasz, skąd on był, czy z Judei? Mówiono, że...» 

«Dosyć, Judaszu. Nie trzeba się niepokoić. Ja jestem spokojny. Bądźcie tacy 

również i wy. Judaszu, chodź tu. Muszę z tobą porozmawiać.»  
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Judasz podchodzi. [Jezus mówi mu:] 

«Weź sakiewkę. Zrobisz zakupy na jutro.» 

«A dziś gdzie będziemy spali?» Jezus uśmiecha się i milczy.  

 

Zapadła noc. Księżyc ogarnia wszystko bielą. Słowiki śpiewają w drzewach 

oliwnych. Strumyk jest wdzięczną srebrną wstęgą. Od zżętych łąk dochodzi 

zapach siana: ciepłego, świeżego. Słychać jakieś wycie, jakieś beczenie. I 

gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy... Ornament z gwiazd na zasłonie nieba, baldachim 
żywych klejnotów na wzgórzach Betlejem... 

«Tutaj!?... Przecież to są ruiny! Dokąd nas prowadzisz? To już nie jest miasto» 

[– mówi Judasz.] 

«Wiem. Chodź za Mną, wzdłuż strumyka. Jeszcze kilka kroków i potem... 

ofiaruję ci mieszkanie Króla Izraela.» 

Judasz wzrusza ramionami i milczy. Jeszcze kilka kroków, potem wiele domów 

w ruinach – pozostałości mieszkań... Szczelina między dwoma pęknięciami 
wysokiego muru. Jezus mówi: 

«Czy macie hubkę? Zapalcie.» 

Szymon zapala latarnię, którą wyciąga z torby i podaje ją Jezusowi. 

[por. Łk 2,6n] «Wejdźcie – mówi Nauczyciel, podnosząc w górę światło. – 

Wejdźcie, to pokój narodzin Króla Izraela.» 

«Mylisz się, Nauczycielu! To śmierdząca jaskinia. O! Ja z pewnością tu nie 

zostanę! Brzydzę się. Ona jest wilgotna, zimna, śmierdząca, pełna skorpionów, 
być może węży...» 

«A jednak to tu, przyjaciele, dwudziestego piątego dnia tego miesiąca, urodził 

się z Dziewicy Jezus Chrystus, Emmanuel, Słowo Boga, które stało się Ciałem z 

miłości do człowieka – Ten, który do was mówi. Wtedy – tak jak dziś – świat był 

głuchy na głosy z Nieba, przemawiające do serc... Odrzucił Matkę... i tutaj... Nie, 

Judaszu, nie odwracaj z obrzydzeniem spojrzenia od fruwających sów, od 

zielonych jaszczurek, od sieci pajęczych. Nie podnoś ze wstrętem twego 

pięknego haftowanego ubrania, aby nie pobrudzić go o ziemię pokrytą 

wydzielinami zwierząt. Te sowy są potomstwem tamtych, które były pierwszymi 

zabawkami, za którymi podążały oczy Dziecka, dla którego aniołowie śpiewali 

“Gloria”. Zostało ono usłyszane przez pasterzy upojonych nie czym innym, jak 

tylko ekstatyczną radością – prawdziwą radością. Te jaszczurki ze swymi 

szmaragdami były pierwszymi kolorami, które uderzyły Moje oczy: pierwszymi 

po bieli odzienia i twarzy Matki. Te sieci pajęcze stały się baldachimem Mojej 

królewskiej kołyski. Ta ziemia... och, możesz jej dotknąć bez pogardy... Jest 

wprawdzie pokryta odchodami, lecz została uświęcona stopą Świętej, Wielkiej 

Świętej, Czystej, Niepokalanej – Matki Boga. Ona porodziła, bo miała porodzić. 

Porodziła, jak powiedział Jej nie człowiek, lecz Bóg i sprawił, że z Niego poczęła. 

Ona, Bez Skazy, dotknęła stopami tej ziemi, możesz więc i ty na niej stanąć. 

Niech Bóg sprawi, że przez pięty twych stóp wzniesie się ku twemu sercu 
czystość, jaka z Niej promieniowała...» [– mówi Jezus] 

Szymon uklęknął. Jan idzie prosto do żłobu i płacze, opierając na nim głowę. 

Judasz jest przerażony... Potem, pokonany przez wzruszenie – nie zważając już 

na swe piękne szaty – rzuca się na ziemię, bierze rąbek szaty Jezusa, całuje ją i 

uderzając się w piersi mówi: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#6


 137 

«O, miej litość, dobry Nauczycielu, nad ślepotą Twego sługi! Opada ze mnie 

pycha... widzę Ciebie takim, jakim jesteś. Nie jako króla – jak myślałem – lecz 

jako Księcia Wiecznego, Ojca przyszłego wieku, Króla Pokoju. Litości, mój Panie 
i mój Boże! Litości!» 

«Tak, masz całą Moją litość. Teraz będziemy spać tam, gdzie spało Dziecko i 

Dziewica; tam gdzie Jan – w adoracji – zajął miejsce Matki; tam, gdzie Szymon 

wygląda jak Mój przybrany ojciec. Albo... jeśli wolicie, opowiem wam o tej 

nocy...» 

«O tak, Nauczycielu, pozwól nam poznać Twoje pojawienie się na tym 

świecie...» [ – mówi Judasz.] 

«...aby stało się ono lśniącą perłą w naszych sercach i abyśmy mogli dać ją 
światu...» [ – dorzuca Szymon.] 

«...i abyśmy czcili Twoją Matkę nie tylko dlatego, że była Twoją Matką, lecz 

dlatego, że... O, dlatego że jest Dziewicą!»  

Najpierw mówił Judasz, następnie Szymon, potem Jan, z obliczem, na którym 

łzy mieszają się z uśmiechami – tam, całkiem blisko żłobu!... 

«Chodźcie tu na siano. Posłuchajcie...» 

Jezus opowiada o nocy Swego narodzenia: [por. Łk 2,1n] «...Matka, która 

właśnie miała porodzić, przybywa na rozkaz Cezara Augusta, na zawiadomienie 

królewskiego przedstawiciela Publiusza Sulpicjusza Kwiryniusza, kiedy zarządcą 

Palestyny był Sencjusz Saturninus. Zawiadomienie nakazywało spisanie 

wszystkich mieszkańców Cesarstwa. Józef, małżonek Matki, pochodził z rodu 

Dawida, Matka – także. Posłuszni więc temu rozporządzeniu opuścili Nazaret, by 
pójść do Betlejem, kolebki królewskiego rodu. Było zimno...» 

Jezus ciągnie opowiadanie dalej i wszystko tak się kończy. 

38. JEZUS W GOSPODZIE W BETLEJEM. NAUKA NA RUINACH DOMU ANNY 

Napisane 9 stycznia 1945. A, 4131-4143 

Pierwsze godziny promiennego letniego poranka. Niebo przybiera różowy kolor 

na kilku małych chmurkach. Wydają się one strzępami gazy, które spadły na 

atłasowy dywan turkusowego koloru. Słychać koncert ptaków oszołomionych 

światłem... Wróbelki, kosy, rudziki szczebioczą, świergocą, kłócą się o łodyżkę, 

o gąsienicę, o gałązkę, którą chcą zanieść do gniazda, napełnić sobie dzióbek 

lub użyć jako żerdkę. Jaskółki spadają z nieba do małego strumienia, aby obmyć 

swe śnieżne gorsy rdzawo ufarbowane u góry. Ledwie co orzeźwione porywają 

muszkę śpiącą jeszcze na łodyżce, a potem wznoszą się w górę, przecinając 

powietrze skrzydłami niby połyskującymi stalowymi ostrzami. Świergoczą przy 

tym radośnie. 

Dwie pliszki ubrane w popielaty jedwab przechadzają się wdzięcznie jak dwie 

panienki wzdłuż biegu strumienia. Odkrywają swoje długie ogony ozdobione 

czarnym aksamitem, przeglądają się w wodzie, widzą swe piękno i na nowo 

podejmują spacer, wyśmiane przez kosa, który długim żółtym dzióbkiem 

gwiżdże na nie z tyłu jak prawdziwy leśny urwis. W dzikiej jabłonce uginającej 

się pod ciężarem owoców, niedaleko ruin, słowik woła natarczywie towarzysza i 

milknie dopiero, gdy widzi go przybywającego z długą gąsienicą zwijającą się w 

objęciu delikatnego dziobka. Para gołębi – które umknęły prawdopodobnie z 

miejskiego gołębnika i wybrały sobie na mieszkanie szczeliny ruin wieży – 
oddaje się czułościom: on się zaleca, ona – grucha zawstydzona. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#1a
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Jezus ze skrzyżowanymi ramionami przygląda się wszystkim tym radosnym 

małym ptaszkom i uśmiecha się. 

«Już jesteś gotowy, Nauczycielu?» – pyta z tyłu Szymon. 

«Jestem już gotowy. Inni śpią jeszcze?» 

«Tak» [– odpowiada Szymon.] 

«Są młodzi... Umyłem się w tym strumieniu... Czysta woda rozjaśnia myśli...» 

«Teraz ja tam idę.» 

Podczas gdy Szymon – ubrany jedynie w krótką tunikę – myje się i potem 

ubiera, wstaje Judasz i Jan. 

«Niech Bóg ma Cię w Swojej opiece, Nauczycielu. Czy jesteśmy spóźnieni?» 

«Nie, właśnie nastał poranek, ale teraz pośpieszcie się i wyruszamy.» 

Obydwaj myją się, a następnie ubierają tuniki i płaszcze. Przed udaniem się w 

drogę Jezus zbiera kwiatki, które wyrosły w szczelinach dwóch skał i wkłada je 

do małego drewnianego pudełka. Są w nim już inne rzeczy, których jednak 
dobrze nie rozpoznaję. Wyjaśnia: 

«Zaniosę je Matce. Będą dla Niej drogie... Chodźmy.» 

«Dokąd, Nauczycielu?» [– pyta Judasz] 

«Do Betlejem» [– odpowiada Jezus.] 

«Znowu tam? Wydaje mi się, że atmosfera nam nie sprzyja.» 

«To nie ma znaczenia. Chodźmy. Pokażę wam miejsce, do którego przyszli 

mędrcy i gdzie Ja byłem.» 

«Wybacz, Nauczycielu, i pozwól mi przemówić. Zrobimy tak... W Betlejem, w 

gospodzie, pozwolisz mi mówić i zadawać pytania. Jeśli chodzi o was, 

Galilejczyków, to nie jesteście zbytnio lubiani w Judei, a tu – jeszcze mniej niż 

gdzie indziej. Zróbmy więc tak... Ciebie i Jana już po samym ubiorze można 

rozpoznać, że jesteście z Galilei. To proste. I jeszcze... te włosy! Dlaczego 

upieracie się, by nosić je takie długie? Ja i Szymon damy wam nasze płaszcze, a 

wy dacie nam swoje. Ty, Szymonie – Janowi, a ja – Nauczycielowi. Tak, dobrze. 
Widzisz? Od razu wydacie się trochę bardziej Judejczykami. Teraz to...» 

[Judasz] ściąga nakrycie głowy: żółtokasztanowe, z czerwonymi i zielonymi 

pasami takimi jak na płaszczu. Utrzymuje je na miejscu żółta przepaska. Wkłada 

je na głowę Jezusa i układa wzdłuż policzków dla zakrycia długich jasnych 

włosów. Jan bierze ciemnozielone nakrycie głowy Szymona. 

«O, teraz już lepiej! Mam zmysł praktyczny.» 

«Tak, Judaszu, masz zmysł praktyczny, to prawda. Uważaj jednak, aby nie 

przewyższył innego zmysłu.» 

«Jakiego zmysłu, Nauczycielu?» 

«Zmysłu duchowego» [– odpowiada Judaszowi Jezus.] 

«Nieee! W pewnych jednak wypadkach trzeba umieć zachowywać się 

politycznie, więcej jeszcze – dyplomatycznie. I uwaga... Bądź także 
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wyrozumiały... To dla Twego dobra... Nie zaprzeczaj mi, gdy będę mówił... o 

rzeczach... tak, o rzeczach nieprawdziwych.» 

«Co chcesz przez to powiedzieć? Po co kłamać? Ja jestem Prawdą i nie chcę 

kłamstwa ani we Mnie, ani wokół Mnie.» 

«O, będę mówił tylko częściowe kłamstwa. Powiem, że wszyscy wracamy z 

dalekich krajów, na przykład z Egiptu, i że chcemy uzyskać wiadomości o 

drogich nam przyjaciołach. Powiemy, że jesteśmy żydami powracającymi z 

wygnania... W końcu w tym wszystkim jest trochę prawdy... A potem opowiem 
rzeczy... mniej lub bardziej fałszywe.» 

«Ależ, Judaszu! Po co oszukiwać?» 

«Ustąp, Nauczycielu. Świat kieruje się oszustwami. One są czasem konieczne. 

No dobrze... dla zrobienia Ci przyjemności, powiem tylko, że przybywamy z 

daleka i jesteśmy żydami. To prawda w trzech czwartych. A ty, Janie, nie 
odzywaj się. Zdradziłbyś nas.»  

«Będę milczał» [– zapewnia Jan.] 

«A potem, jeśli wszystko dobrze się ułoży... wtedy powiemy resztę. Mam jednak 

niewiele nadziei... Jestem sprytny i łapię rzeczy w lot.» 

«Widzę, Judaszu. Wolałbym jednak, abyś był prosty.» 

«To mało użyteczne. W Twojej grupie będę człowiekiem od trudnych zadań. 

Pozwól mi działać.» 

Jezus nie jest zachwycony, ale ustępuje. 

Oddalają się. Obchodzą ruiny, a następnie idą wzdłuż muru bez okien, za którym 

słychać ryczenie, wycie, rżenie, meczenie i donośne odgłosy wielbłądów czy 

dromaderów. Mur przechodzi w narożnik. Zakręcają. Oto są na placu w 

Betlejem. Zbiornik źródła jest ciągle w centrum placu. Zauważa się wciąż jego 

ukośny kształt, odmienny jednak od strony przeciwległej do gospody. Tam gdzie 

był mały domek – widzę go jeszcze, gdy myślę o nim, całym jakby z czystego 

srebra w blasku gwiazdy – jest teraz wielka pusta przestrzeń pokryta 

zgliszczami. Stoją tam jeszcze tylko małe schody z niewielkim balkonem. Jezus 
patrzy i wzdycha.  

Plac pełen jest ludzi. Otaczają sprzedawców żywności, narzędzi, sukna i innych 

rzeczy. Handlarze rozłożyli towary na matach, na ziemi lub włożyli do koszyków. 

Jedni przykucnęli pośrodku swych „sklepów‟, inni – stoją, krzyczą, gestykulują i 
łapią jakiegoś kupującego, który się targuje. 

«To dzień targowy» – zauważa Szymon. 

Drzwi albo raczej brama gospody jest całkiem otwarta. Wychodzi przez nią 

rządek osłów obarczonych towarami.  

Judasz wchodzi jako pierwszy. Rozgląda się dookoła. Woła wyniośle małego 

chłopca stajennego, brudnego i ogarniętego koszulą – to znaczy ubranego 
jedynie w podkoszulek bez rękawów, opadający aż do kolan. 

«Chłopcze! – krzyczy Judasz. – Zawołaj natychmiast gospodarza! Pośpiesz się, 

bo nie mam zwyczaju czekać.» 

Chłopak biegnie, ciągnąc za sobą miotłę z gałęzi. 
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«Ależ Judaszu! Co za zachowanie!» [– mówi Jezus] 

«Ucisz się, Nauczycielu. Pozwól mi działać. Powinni uważać nas za bardzo 

bogatych i pochodzących z miasta.» 

Gospodarz biegnie zginając się w pas, w ukłonach przed Judaszem – 

imponującym w ciemnoczerwonym płaszczu Jezusa na swym bogatym ubraniu 
złocistego koloru z szerokim pasem i frędzlami. 

«Przybywamy z daleka, człowieku. Żydzi z azjatyckiej wspólnoty. Ten oto – 

prześladowany – pochodzi z Betlejem. Szuka drogich Mu przyjaciół. A my 

jesteśmy z Nim. Przybywamy z Jerozolimy, gdzie oddaliśmy cześć Najwyższemu 
w Jego Domu. Czy możesz udzielić nam informacji?» 

«Panie... twój sługa... wszystko dla ciebie. Rozkazuj.» 

«Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o wielu osobach, a szczególnie o Annie – 

kobiecie, która miała dom naprzeciw twojej gospody.» 

«O, nieszczęsna! Annę znajdziecie już tylko na łonie Abrahama, razem z jej 

synami.» 

«Nie żyje? Dlaczego?» [– zadaje pytanie Judasz] 

«Czyż nie wiecie o masakrze Heroda? Wszyscy o tym mówili i nawet Cezar 

nazwał go „wieprzem żądnym krwi‟. Och! Co powiedziałem? Nie donieście na 
mnie. Jesteś prawdziwym żydem?» 

«Tak, oto insygnia mojego rodu. Mów więc.» 

«Annę zabili żołnierze Heroda razem z jej wszystkimi dziećmi, z wyjątkiem 

jednej córki.» 

«Ale dlaczego? Ona była taka dobra!» – [mówi Judasz] 

«Znałeś ją?» 

«Bardzo dobrze» – Judasz kłamie bezwstydnie. 

«Została zabita za to, że udzieliła gościny tym, o których mówiono, że są 

rodzicami Mesjasza... Wejdź tu... do tego pokoju... Ściany mają uszy i mówienie 

o pewnych rzeczach... nie jest bezpieczne.» 

Wchodzą do pomieszczenia ciemnego i niskiego. Siadają na bardzo niskim 
posłaniu.  

«Widzisz... miałem nosa. Nie jestem byle jakim oberżystą! Urodziłem się tu jako 

syn i wnuk oberżystów. Jestem podejrzliwy i nie chciałem ich przyjąć. Być może 

znalazłbym dla nich jakieś miejsce. Ale... Galilejczycy... ubodzy... nieznani... O, 

nie! Ezechiasz nie da się nabrać! Poza tym... czułem... czułem, że oni nie byli 

tacy jak inni... Ta kobieta... Jej oczy... coś takiego, nie wiem co... Nie, nie, 

musiała mieć w sobie demona, z którym rozmawiała. I przyniosła nam go tutaj: 

nie do mnie, lecz do miasta. Anna była bardziej niewinna niż owieczka i dała im 

mieszkanie kilka dni później, [kiedy byli] z Dzieckiem. Mówiono, że to Mesjasz... 

Och! Ile pieniędzy zarobiłem w tamtych dniach! Więcej niż w czasie spisu! 

Przychodzili wtedy nawet tacy ludzie, którzy nie musieli się dawać zapisać. 

Przybywali nawet znad morza, nawet z Egiptu, aby zobaczyć... I trwało to 

miesiącami! Jakie osiągnąłem zyski!... Na koniec przyszło trzech królów – trzech 

możnych mężów... trzech magów... czy ja wiem [kim byli]? Pochód, który się 

nie kończył! Zajęli mi wszystkie stajnie i płacili złotem jak sianem. 
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Wystarczyłoby tego na miesiąc, a oni odeszli następnego dnia, zostawiając tu 

wszystko. A jakie prezenty dla służby!... I dla mnie! O!... Co do mnie, to o 

Mesjaszu – czy był prawdziwy, czy też fałszywy – mogę mówić tylko dobrze. 

Dzięki Niemu zarobiłem całe worki pieniędzy. Nie miałem poważniejszych 

zmartwień. Nie było [u mnie dzieci] zabitych... bo właśnie się ożeniłem. A 
więc... Ale inni!» 

«Chcielibyśmy zobaczyć miejsca rzezi.» [por. Mt 2, 16-18] 

«Miejsca? Ależ to było we wszystkich domach. Naliczono tysiące zabitych w 

Betlejem. Chodźcie ze mną.» 

Wchodzą po schodach na taras. Z wysoka widać wielki wiejski obszar i całe 

Betlejem, rozciągające się na wzgórzach jak wachlarz. 

«Widzicie tamte ruiny? Tam również spalono domy, bo ojcowie, z bronią w 

ręku, bronili swoich dzieci. Widzicie tam coś w rodzaju studni pokrytej 

bluszczem? Tyle pozostało z synagogi. Spalono ją wraz z przewodniczącym 

synagogi, który twierdził, że to był Mesjasz. Synagogę spalili ci, którzy przeżyli. 

Postradali zmysły z wściekłości, z powodu zamordowania ich dzieci. Odtąd 

mieliśmy problemy... A tutaj i tam, i tam... Widzicie groby? To są ofiary... 

Wydaje się, jak okiem sięgnąć, że to owieczki leżące w trawie. Wszystkie 

niewiniątka ze swymi ojcami i matkami... Widzicie ten zbiornik? Jego woda 

zaczerwieniła się od krwi, kiedy mordercy umyli w nim broń i ręce. A ten 

strumyk tam z tyłu... widzieliście go?... Czerwony był od krwi, która spłynęła do 

niego kanałami... A tam, widzicie?... tam naprzeciw. Tyle tylko pozostało po 
Annie.» 

Jezus płacze. 

«Znałeś ją dobrze?» [– pyta oberżysta.] 

Judasz mówi: «Była jak siostra dla Jego Matki! Prawda, przyjacielu?» 

Jezus odpowiada tylko: «Tak.» 

«Rozumiem...» – mówi oberżysta i zamyśla się. 

Jezus pochyla się i rozmawia cicho z Judaszem. 

«Mój przyjaciel chciałby iść do tych ruin.» – mówi Judasz. 

«Ech! Niech idzie! One należą do wszystkich!» 

Schodzą na dół, pozdrawiają się i odchodzą. Gospodarz pozostaje zmartwiony. 

Być może liczył na napiwek. Przechodzą przez plac i wchodzą na małe schody – 
jedyne, co ocalało. 

«To stąd – mówi Jezus – Moja Matka kazała Mi pozdrowić mędrców i stąd 

udaliśmy się do Egiptu.» 

Ludzie patrzą na czterech mężczyzn pośród ruin. Ktoś pyta: 

«Krewni nieżyjącej?» 

«Przyjaciele.» 

Jakaś kobieta krzyczy: 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-02.htm#16
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«Przynajmniej wy nie czyńcie krzywdy nieżyjącej, jak jej inni przyjaciele, którzy 

– kiedy żyła – uciekli cali i zdrowi.» 

Jezus stoi na tarasie przylegającym do murku, który go ogranicza. Jest więc 

około dwóch metrów ponad placem. Z tyłu nie ma nic. Ta świetlana pustka 

otacza Go całego niby aureolą, czyniąc jeszcze bielszą Jego szatę z bardzo 

białego lnu. Jedynie ona Go okrywa, gdyż płaszcz opadł z ramion, tworząc u 

Jego stóp coś w rodzaju wielobarwnego piedestału. Z tyłu zieleń i zarośla – 

pozostałość po tym, co było ogrodem Anny – tworzą tło, obecnie odosobnione i 
pokryte ruinami. 

Jezus wyciąga ramiona. Judasz widząc Jego gest mówi:  

«Nie przemawiaj. To nieostrożne!» 

Jednak plac napełnia potężny głos Jezusa: «Ludzie Judy, ludzie z Betlejem, 

posłuchajcie! Posłuchajcie, wy, niewiasty ziemi, która dla Racheli była 

poświęcona! Posłuchajcie potomka Dawida, który cierpiał, prześladowany. 

Uczyniony godnym, by skierować do was słowo, mówi, by wam dać światło i 
pociechę. Posłuchajcie...» 

Ludzie przestają krzyczeć, kłócić się, kupować. Gromadzą się. 

«To jakiś rabbi!» 

«Z pewnością przychodzi z Jerozolimy.» 

«Kto to jest?» 

«Jaki piękny mężczyzna!» 

«Co za głos!» 

«Jakie zachowanie!» 

«Cóż, przecież jest z rodu Dawida!» 

«A więc z naszego!» 

«Posłuchajmy! Posłuchajmy!» 

Cały tłum skupił się wokół schodów. Stają się one jakby trybuną. 

«Powiedziane jest w Księdze Rodzaju: “Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 

a niewiastę... Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jej piętę...” Jest 

też powiedziane: “Pomnożę twoje cierpienia i twoją brzemienność... a ziemia 

cierń i oset będzie ci rodziła...” To przekleństwo dla mężczyzny, niewiasty i 
węża. 

Przybywszy z daleka, by uczcić grób Racheli, usłyszałem w wieczornym 

powiewie, w rosie nocy, w porannej skardze słowika, echo łkania dawnej 

Racheli, powtarzane z ust do ust przez matki z Betlejem w ciszy grobów lub w 

ciszy serc. Usłyszałem krzyk boleści Jakuba we wdowcach, którzy nie mają już 

żon, bo zabił je ból... Płaczę razem z wami. Lecz posłuchajcie, bracia tej samej 

ziemi. Betlejem – jak mówi Micheasz – ziemia błogosławiona, najmniejsze z 

miast Judy, lecz największe w oczach Boga i ludzkości, wywołało nienawiść 

szatana. Stało się bowiem kołyską Zbawiciela. Zostało przeznaczone na 

przybytek, nad którym spoczęła chwała Boga, Ogień Boga, Jego Wcielona 
Miłość.  
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“Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę... Ona zmiażdży ci głowę, 

a ty czyhać będziesz na jej piętę...” Jakaż nieprzyjaźń jest większa od tej, która 

porywa się na dzieci – serce serca niewiasty? A jakaż pięta jest silniejsza od 

pięty Matki Zbawiciela? Oto dlaczego zupełnie naturalna była zemsta 

pokonanego szatana, która skierowała go nie ku pięcie Matki, lecz ku sercu 
matek.  

O! Jak wielka musiała być trwoga matek przed utratą zrodzonych dzieci! O! Jak 

straszliwy ucisk ojców, z których poczęły się i zrodziły dzieci, a którzy teraz nie 

mają już potomstwa. Rozraduj się jednak, Betlejem! Twoja czysta krew, krew 
niewiniątek otwarła ogniem i purpurą drogę Mesjaszowi...» 

Tłum – którego szemranie coraz bardziej zaczynało wzrastać od chwili, gdy 

Jezus wspomniał Zbawiciela i Jego Matkę – ukazuje teraz wyraźniej swoje 
wzburzenie. 

«Zamilknij, Nauczycielu – mówi Judasz – i odejdźmy stąd.» 

Jezus jednak nie słucha go. Kontynuuje: 

«...Mesjaszowi, którego Łaska Boga Ojca ocaliła przed tyranami, aby zachować 

Go dla ludu, dla jego ocalenia i...» 

Jakaś kobieta woła przejmującym głosem: 

«Pięcioro, pięcioro dzieci zrodziłam i nie ma już żadnego w moim domu! Ja 

nieszczęsna!» – krzyczy histerycznie. 

To początek wrzawy. Inna [niewiasta] zwija się w prochu, rozdziera szaty, 

ukazuje okaleczone piersi i krzyczy: 

«Tu, tu na tej piersi, zabili mi pierworodnego! Miecz rozciął mu głowę, a 

równocześnie – moją pierś. O, mój Elizeuszu!» 

«A ja? A ja? To mój dom! Trzy groby w jednym. Strzeże go ojciec. Mąż i dzieci, 

wszyscy razem! Tak, tak! Jeśli to był Zbawiciel, niech mi zwróci dzieci, niech mi 
odda małżonka, niech mnie ocali od rozpaczy, niech mnie zbawi od Belzebuba.» 

Wszyscy wołają: «I naszych synów, naszych mężów, naszych ojców niech nam 

odda, jeśli jest Zbawicielem!» 

Jezus daje znak rękami, nakazując ciszę. 

«Bracia Mojej ziemi, chciałbym przywrócić życie waszym dzieciom, tak 

przywrócić życie. Lecz powiadam wam: Bądźcie dobrzy, przyjmijcie to. 

Przebaczcie, miejcie nadzieję, rozweselcie się ufnością, cieszcie się pewnością. 

Już niebawem odnajdziecie wasze dzieci – aniołów w Niebie, bo Mesjasz 

otworzy bramy Nieba. Jeśli będziecie sprawiedliwi, śmierć będzie dla was 
Życiem, które przychodzi, i Miłością, która powraca...» 

«Ach! Ty jesteś Mesjaszem? Powiedz to w imię Boże!» 

Jezus opuszcza ramiona w geście tak łagodnym, tak pełnym uczucia, jakby 

chciał ich przytulić, i mówi: «Ja Nim jestem.» 

«Wynoś się! Wynoś się stąd, to jest więc Twoja wina!» 

Leci kamień pośród gwizdów i wrzasków. Judasz ma piękną postawę... Och, 

gdybyż zawsze był taki! Staje przed Nauczycielem – wyprostowany na murze 

balkonu, z rozciągniętym płaszczem – i przyjmuje bez lęku uderzenia kamieni, 
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krwawi nawet. Woła do Jana i Szymona: «Wyprowadźcie Jezusa za drzewa. 

Idźcie, na Niebo!» 

A do tłumu woła: «Wściekłe psy! Jestem ze Świątyni i doniosę na was do 

Świątyni i do Rzymu.» 

Tłum ogarnia przez chwilę lęk, lecz szybko [na nowo] podejmuje walkę, 

rzucając kamieniami. Na szczęście celują źle. Judasz niewzruszenie przyjmuje 

ten grad, odpowiadając tłumowi to obelgami, to przekleństwami. Łapie nawet w 

locie jeden z kamieni i rzuca nim w małego starca, który krzyczy jak sroka 

oskubywana żywcem z piór. Ponieważ próbują zwalić jego piedestał, Judasz 

zeskakuje z murku i łapie szybko suchą gałąź z ziemi. Wymachuje nią wokół 

siebie, chłoszcząc bez litości plecy, głowy, ręce. Biegną żołnierze i – grożąc 
włóczniami – torują sobie drogę.  

«Kim jesteś? Dlaczego ta bijatyka?» 

«Jestem Judejczykiem zaatakowanym przez ten tłum ludzi. Był ze mną pewien 

rabbi, znany kapłanom. Mówił do tych psów. Oni zaś wybuchli i napadli na nas.» 

«Kim jesteś?» 

«Judasz z Kariotu. Wcześniej byłem w Świątyni, obecnie jestem uczniem 

Rabbiego Jezusa z Galilei. Jestem przyjaciel faryzeusza Szymona, saduceusza 

Giocany, radcy Sanhedrynu, Józefa z Arymatei i wreszcie – co możesz sprawdzić 

– Eleazara, syna Annasza, wielkiego przyjaciela prokonsula.» 

«Sprawdzę to. Dokąd idziesz?» 

«Z przyjacielem do Kariotu, potem – do Jerozolimy.» 

«Chodź, damy ci ochronę.» 

Judasz daje żołnierzowi pieniądze. To – jak się wydaje – jest zakazane, ale... 

przyjęte. Żołnierz chowa je szybko, kłania się z szacunkiem i uśmiecha. Judasz 

zeskakuje ze swego podium. Biegnie susami na przełaj przez nieuprawne pole i 
dołącza do towarzyszy. 

«Jesteś ranny?» [– pyta Jezus] 

«To nic, Nauczycielu, to dla Ciebie... poza tym też im odpowiedziałem. Jestem 
chyba cały splamiony krwią...» 

«Tak, na policzku. Tutaj jest woda.» 

Jan moczy kawałek tkaniny i myje policzek Judasza. 

«Przykro Mi, Judaszu, ale widzisz... Choć powiedzieliśmy, że jesteśmy żydami, 

zgodnie z twym zmysłem praktycznym...» 

«To są zwierzęta. Sądzę, że się o tym przekonasz, Nauczycielu, i nie będziesz 
już nalegał» [– mówi Judasz.] 

«O, nie! Nie ze strachu jednak, lecz dlatego, że w tej chwili to bezużyteczne. 

Kiedy nas nie chcą, nie przeklinamy, lecz odchodzimy modląc się za biednych 

szaleńców, którzy umierają z głodu, a nie widzą Chleba. Chodźmy tą drogą na 

miejsce ustronne. Sądzę, że odnajdziemy drogę do Hebronu... do pasterzy... 
jeśli ich odnajdziemy.» 

«Aby dać się zaatakować kamieniami?» [– pyta Judasz] 
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«Nie, aby im powiedzieć: “To Ja”» [– odpowiada Jezus.] 

«Ech! To będzie chłosta!... Od trzydziestu lat cierpią z powodu Ciebie!...» [– 

mówi Judasz] 

«Zobaczymy.» 

Przechodzą przez gęsty las, zacieniony i dający ochłodę.  

Tracę ich z oczu. 

39. SPOTKANIE JEZUSA Z PASTERZAMI: ELIASZEM, LEWIM I JÓZEFEM 
Napisane 11 stycznia 1945. A,4149-4157 

Wzgórza są tu o wiele wyższe i bardziej zalesione niż te w Betlejem i wznoszą 

się coraz bardziej, tworząc prawdziwy łańcuch górski. Jezus idzie na czele, 

patrząc uważnie to w przód, to wokół siebie, jakby czegoś szukał. Milczy. Słucha 

raczej szumu drzew niż słów uczniów, którzy idą w odległości kilku metrów od 

Niego, rozmawiając ze sobą. Z oddali daje się słyszeć dźwięk dzwonka. Wiatr 
przynosi dzwonienie. Jezus uśmiecha się. Odwraca się.  

«Czuję, że są tu stada» – mówi. 

«Gdzie, Nauczycielu?» 

«Na tym zboczu. Tak mi się wydaje, ale z powodu drzew nie mogę zobaczyć.» 

Jan nic nie mówi. Porzuca płaszcz, który – jak wszyscy to czynią, bo jest im 

ciepło – niesie zwinięty. Zostaje w małej, krótkiej tunice. Obejmuje wysoki 
gładki pień – wydaje się, że to jesion – i wspina się, wspina... Zobaczył. 

«Tak, Nauczycielu, jest tam wiele stad i trzech pasterzy, za tym gęstym lasem.» 

Schodzi i wszyscy podążają spokojnie w tamtym kierunku. 

«Czy to na pewno oni?» 

«Zapytamy, Szymonie, a jeśli to nie są oni, coś nam powiedzą. Znają się między 

sobą.» 

Jeszcze około stu metrów, potem [widzę] wielkie zielone pastwisko, całe 

otoczone wielkimi starymi drzewami. Liczne stada znajdują się na stoku łąki i 

skubią obfitą trawę. Pilnuje ich trzech mężów. Jeden jest stary, już całkiem 
siwy, inni mają po trzydzieści i czterdzieści lat. 

«Uważaj, Nauczycielu, to są pasterze...» – ostrzega Judasz widząc, że Jezus 

przyśpiesza kroku. 

Jezus nawet nie odpowiada. Idzie naprzód. Jest wysoki i piękny. W białej szacie 

i z twarzą oświetloną zachodzącym słońcem wygląda jak anioł, tak otacza Go 
światło... 

«Pokój wam, przyjaciele!» – odzywa się, gdy jest już na obrzeżu łąki. Trzej 

mężczyźni odwracają się zaskoczeni. Milczą.  

Potem najstarszy pyta: «Kim jesteś?» 

«Kimś, kto cię kocha» [– odpowiada Jezus.] 

«Byłbyś pierwszym od wielu lat. Skąd przychodzisz?» 
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«Z Galilei.» 

«Z Galilei? O!» 

Mężczyzna patrzy na Niego uważnie. Inni także się zbliżyli. 

«Z Galilei? – powtarza pasterz i dorzuca cicho, jakby mówił do siębie samego: – 

Tamten też był z Galilei... Z jakiego miasta jesteś, Panie?» 

«Z Nazaretu.» 

«O! Powiedz mi więc, czy powróciło Dzieciątko z Niewiastą, która nazywała się 

Maryja, i z mężem o imieniu Józef... Dziecko może piękniejsze niż Jego Matka... 

Nigdy nie widzieliśmy piękniejszego kwiatu na wzgórzach Judei... Mały... 

urodzony w Betlejem judzkim w czasach wydania edyktu. Potem na szczęście 

dla świata Dziecko uciekło. Dziecko... za które dałbym życie, aby się dowiedzieć, 
czy na pewno żyje i czy jest już dorosłym mężczyzną.» 

«Dlaczego mówisz, że było to wielkim szczęściem dla świata, że uciekło?» 

«Bo On był Zbawicielem, Mesjaszem, a Herod chciał Jego śmierci. Nie było mnie 

tam, kiedy uciekł z ojcem i Matką... Gdy się dowiedziałem o masakrze, 

powróciłem, bo ja też miałem dzieci (szlocha), Panie, i żonę... (ciągle płacze) i 

ujrzałem ich zamordowanych (płacze), ale przysięgam ci na Boga Abrahama, że 

o Niego drżałem bardziej niż o własne ciało. Słyszałem, że uciekł, jednak nie 

mogłem nic więcej się dowiedzieć ani odnaleźć moich zabitych... Zostałem 

obrzucony kamieniami jak trędowaty, jak nieczysty, jak morderca... I musiałem 

uciec do lasu, żyć jak wilk... aż znalazłem pana. Och, to nie jest Annasz... Ten 

pan jest twardy i okrutny... Jeśli jakaś owieczka się zrani, jeśli wilk porwie 

baranka, bije mnie aż do krwi albo tracę moje małe oszczędności, albo pracuję 

w lasach dla innych. Muszę coś robić, aby zapłacić – zawsze potrójną wartość. 

Ale to nie ma znaczenia. Zawsze mówiłem Najwyższemu: Daj mi ujrzeć Twego 

Mesjasza. Daj mi przynajmniej poznać, czy żyje, a wszystko inne nie ma 

znaczenia. Panie, gdybym Ci powiedział, jak zostałem potraktowany przez 

mieszkańców Betlejem i jak traktuje mnie pan! Mógłbym płacić złem za zło lub 

czynić zło kradnąc, aby nie doznawać cierpień ze strony pana. Chciałem jednak 

tylko przebaczać, cierpieć, być szlachetnym, bo aniołowie powiedzieli: “Chwała 
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.» 

«Tak powiedzieli?» [– pyta Jezus] 

«Tak, Panie, wierz mi, przynajmniej Ty, który jesteś dobry. Czy wiesz 

przynajmniej i wierzysz, że Mesjasz się narodził? Nikt już nie chce wierzyć. Ale 

aniołowie nie kłamią... A my... my nie byliśmy pijani, jak się o nas mówi. Ten, 

widzisz, był jeszcze dzieckiem i pierwszy ujrzał anioła. Pił tylko mleko. Czy 

można upić się mlekiem? Aniołowie powiedzieli: Dziś w mieście Dawida narodził 

się Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. Po tym Go poznacie: znajdziecie 
Dziecko złożone w żłobie, owinięte w pieluszki...» [– opowiada pasterz] 

«Dokładnie tak powiedzieli? Czy źle nie usłyszeliście? Czy od tamtego czasu coś 

wam się nie pomyliło?» 

«Och, nie! To prawda, Lewi? Aby niczego nie zapomnieć – choć tego nie można 

zapomnieć, bo były to słowa z Nieba i pozostały wyryte ognistymi literami w 

naszych sercach – każdego rana, każdego wieczoru, przy wschodzie słońca, gdy 

błyszczy pierwsza gwiazda, powtarzamy je jako modlitwę, by otrzymać 

błogosławieństwo, siłę, umocnienie w Jego Imię i w Imię Jego Matki.»  

«Mówicie więc: “Chrystusie...”» 
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«Nie, Panie, mówimy: “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom 

dobrej woli przez Jezusa Chrystusa, który zrodził się z Maryi w betlejemskiej 

szopie i który – owinięty w pieluszki – leżał w żłobie. On jest Zbawicielem 
świata”.» 

«Kogo więc szukacie?» [– pyta Jezus] 

«Jezusa Chrystusa, syna Maryi, Nazarejczyka, Zbawiciela.» 

«To Ja.» 

Jezus promienieje przy tych słowach, objawiając się wiernym i stałym 

przyjaciołom: wiernym, stałym i cierpliwym. 

«Ty? O, Panie, Zbawicielu, nasz Jezu!» 

Wszyscy trzej rzucają się do stóp Jezusa, całują je, płacząc z radości. 

«Podnieście się. Wstań, Eliaszu i ty, Lewi, i ty, którego nie znam.» 

«Józef, syn Józefa.» 

«To są Moi uczniowie: Jan – Galilejczyk oraz Szymon i Judasz – Judejczycy.» 

Pasterze nie leżą już na ziemi, ale pozostają nadal na kolanach. Przechyleni do 

tyłu, oparci na stopach, adorują Zbawiciela: z miłosnym spojrzeniem, z wargami 

drżącymi od wzruszenia, z twarzami to bladymi, to czerwonymi z radości. Jezus 
siada na trawie. 

«Nie na trawie, Panie, nie! Ty, Król Izraela... Nie.» 

«Pozwólcie na to, przyjaciele. Jestem biedny, dla świata – zwykły cieśla. Bogaty 

jestem jedynie w miłość do świata i w tę miłość, którą otaczają Mnie dobrzy. 

Przyszedłem, aby z wami pozostać, dzielić z wami wieczorny chleb, spać na 

sianie obok was, otrzymać od was pociechę...» 

«O! Pociechę? Jesteśmy ludźmi prostymi i prześladowanymi.» 

«Ja także jestem prześladowany, ale wy dajecie Mi to, czego szukam: miłość, 

wierność, nadzieję, która przetrwała [w was] przez lata i teraz rozkwita. 

Widzicie? Potrafiliście czekać, wierząc bez wahania, że to byłem Ja. I 

przyszedłem.» 

«O, tak, przyszedłeś! Teraz, nawet jeśli umrę, nic mnie nie zasmuci – tylko 
nadzieja i oczekiwanie.» 

«Nie, Eliaszu, będziesz żył aż do tryumfu Chrystusa. Widziałeś Mój świt, 

zobaczysz także Moją chwałę. A inni? Było was dwunastu: Eliasz, Lewi, Samuel, 

Jonasz, Izaak, Tobiasz, Jonatan, Daniel, Symeon, Jan, Józef, Beniamin. Moja 
Matka powtarzała Mi ciągle wasze imiona: imiona Moich pierwszych przyjaciół.» 

«Och!» – Pasterze są coraz bardziej wzruszeni. 

«Gdzie są inni?» [– pyta jeszcze raz Jezus] 

«Stary Samuel umarł ze starości dwadzieścia lat temu. Józef... został zabity w 

walce u bramy swojej zagrody, kiedy dawał czas małżonce – matce od kilku 

godzin – aby mogła uciec z tym, którego przygarnąłem z miłości do mojego 

przyjaciela i aby... aby mieć jeszcze przy sobie dzieci. Wziąłem również 

Lewiego... Był prześladowany. Beniamin jest pasterzem na stokach Hermonu z 
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Danielem. Symeon, Jan i Tobiasz – który przyjął teraz imię Maciej, dla uczczenia 

pamięci ojca, też zabitego – są uczniami Jana. Jonasz jest na Równinie 

Ezdrelońskiej, na służbie u pewnego faryzeusza. Izaak ma chore nerki, żyje w 

całkowitej nędzy sam, w Jutcie. Pomagamy mu, jak możemy... ale wszyscy 

jesteśmy doświadczani... i to są tylko krople wody w morzu potrzeb. Jonatan 
jest teraz służącym u wielkiego pana z dworu Heroda.» 

«Jak mogliście – szczególnie Jonatan, Jonasz, Daniel i Beniamin – znaleźć tę 

pracę?» 

«Przypomniałem sobie o Zachariaszu, Twoim krewnym... Twoja Matka wysyłała 

mnie do niego. Kiedy więc znaleźliśmy się w potrzasku z powodu wściekłości 

Judejczyków, jako uciekinierzy i przeklęci, skierowałem ich do niego. Był dobry. 

Ochronił nas, nakarmił, poszukał nam pracodawców, takich jak mógł. Ja zająłem 

się już całym stadem Ananiasza, które przejął członek rodu Heroda... i 

pozostałem z nim... Kiedy Chrzciciel dorósł i zaczął nauczać, Symeon, Jan i 
Tobiasz poszli za nim.» 

«Teraz jednak Chrzciciel jest uwięziony» [– mówi Jezus.] 

«Tak. Oni zaś poruszają się w okolicach Macherontu z małym stadem. Zostało 

im dane przez bogatego człowieka, ucznia Jana, Twojego krewnego, aby 

odsunąć podejrzenia.» 

«Chciałbym ich wszystkich zobaczyć» [– mówi Jezus.] 

«Tak, Panie. Pójdziemy im powiedzieć: Przyjdźcie, On żyje. On o nas pamięta i 

kocha nas...» 

«...I chce was mieć w szeregach Swoich przyjaciół.» 

«Tak, Panie.» 

«Ale najpierw pójdziemy zobaczyć Izaaka. A gdzie jest pochowany Samuel i 

Józef?» 

«Samuel – w Hebronie. Pozostawał na służbie u Zachariasza. Józef... nie ma 

grobu, Panie. Spłonął w swoim domu...» 

«Nie [spłonął] w płomieniach okrutnych ludzi, lecz w płomieniach Pana. 

Wkrótce będzie w chwale. Mówię wam to, mówię to tobie, Józefie, synu Józefa. 
Chodź, niech cię ucałuję, by podziękować twemu ojcu.» 

«A co z moimi dziećmi?» 

«To aniołowie, Eliaszu. To aniołowie, którzy na nowo powiedzą: “Gloria”, kiedy 

Zbawiciel zostanie ukoronowany.» 

«Jako Król?» [– pyta Jezusa pasterz] 

«Nie, jako Odkupiciel. O, pochód sprawiedliwych i świętych! Najpierw białe i 

purpurowe zastępy małych męczenników! I kiedy zostaną otwarte bramy 

Otchłani, wtedy wstąpimy razem do Królestwa, w którym nie ma śmierci. 
Ujrzycie i odnajdziecie tam ojców, matki i synów w Panu! Wierzcie.» 

«Tak, Panie.» 

«Nazywajcie Mnie Nauczycielem. Zapada noc. Pokazuje się pierwsza gwiazda. 
Odmów modlitwę przed posiłkiem.» 
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«Nie, ja nie, Ty» [– protestuje pasterz.] 

«Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, którzy 

zasłużyli sobie, by ujrzeć Światłość i służyć jej. Zbawiciel jest między nimi. 

Pasterz z królewskiego rodu jest pośrodku Swego stada. Wzeszła gwiazda 

poranna. Rozradujcie się, o sprawiedliwi! Rozradujcie się w Panu, który uczynił 

sklepienie nieba i posiał gwiazdy, który określił granice ziemi i morza, który 

stworzył wiatry i deszcze i ustalił pory roku, by dać chleb i wino Swoim 

dzieciom. To On przysyła wam najdoskonalsze pożywienie: Chleb Żyjący, który 

zstąpił z Nieba, Wino z Wiecznej Winnicy. Przyjdźcie wy, którzyście Mnie jako 

pierwsi adorowali. Przyjdźcie poznać Ojca, aby naśladować Jego świętość i 

otrzymać za to nagrodę wieczną.»  

Jezus modlił się, stojąc z rozłożonymi ramionami. Jego uczniowie i pasterze 

klęczą. Potem ofiarowano chleb i misę świeżo wydojonego mleka. Ponieważ są 

tylko trzy naczynia – a raczej trzy wydrążone dynie – je najpierw Jezus z 

Szymonem i Judaszem, potem Jan, któremu Jezus podaje Swą misę, następnie 
Lewi i Józef, a na końcu Eliasz. 

Stada już nie skubią trawy. Zbiły się razem w jedną gromadę, stłoczone jedne 

przy drugich. Może czekają na wprowadzenie do zagrody? Widzę jednak, że 

trzej pasterze prowadzą je do lasu, do prymitywnej szopy z gałęzi otoczonej 

powrozami. Zabierają się do przygotowywania posłania z siana dla Jezusa i Jego 
uczniów. Rozpalają ognisko, być może z powodu dzikich zwierząt. 

Judasz i Jan kładą się i szybko zasypiają. Szymon chciałby bardzo dotrzymać 

towarzystwa Jezusowi, lecz wkrótce i on zapada w sen, siedząc na sianie z 

plecami wspartymi o pal. Nie śpi tylko Jezus i pasterze. Rozmawiają o Józefie, o 

Maryi, o ucieczce do Egiptu, o powrocie... A potem, po wiadomościach pełnych 

uczucia, pojawiają się pytania bardziej wzniosłe: Co czynić, by służyć Jezusowi? 
Jak mogą to robić prości pasterze? 

Jezus poucza ich i wyjaśnia: 

«Teraz pójdę przez Judeę. Uczniowie będą was zawsze zawiadamiać. Potem 

sprowadzę was. Czekając, spotykajcie się. Czyńcie tak, abyście mogli wzajemnie 

przekazywać sobie wiadomości o Mojej obecności na tym świecie – jako 

Nauczyciela i Zbawiciela. Dawajcie to poznać, jak możecie. Nie obiecuję, że 

[wszyscy] wam uwierzą. Doświadczyłem szyderstw i byłem ścigany. Wy także z 

tym się spotkacie. Jak jednak byliście odważni i sprawiedliwi w waszym 

oczekiwaniu, tak niech będzie i teraz, gdy należycie do Mnie. Jutro pójdziemy do 
Jutty, potem do Hebronu. Czy możecie iść?» 

«O, tak! Drogi należą do wszystkich, a pastwiska – do Boga. Jedynie do 

Betlejem nie możemy wchodzić z powodu bezpodstawnej nienawiści. W okolicy 

wiedzą... ale tylko gardzą nami, uważając nas za „opilców‟. Zatem tu niewiele 

moglibyśmy zdziałać.» 

«Przywołam was gdzie indziej. Nie opuszczę was.» 

«Przez całe życie?» 

«Przez całe Moje życie» [– odpowiada Jezus.] 

«Nie, to ja umrę najpierw, Nauczycielu. Jestem stary.» 

«Ty tak uważasz, ale nie Ja. Jedną z twarzy, które zobaczyłem jako pierwszą, 

była twoja, Eliaszu. Będzie ona też jedną z ostatnich. Zamknę pod Moimi 

powiekami twoją twarz, wstrząśniętą bólem z powodu Mojej śmierci. Potem 
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jednak poniesiesz w sercu promienną wizję tryumfalnego poranka i to z nią 

będziesz oczekiwał śmierci: śmierci będącej spotkaniem z Jezusem, którego 

adorowałeś, gdy był całkiem mały. Wtedy też aniołowie zaśpiewają Chwała 
człowiekowi dobrej woli.» 

Nic już nie widzę. Cudowna wizja zanika. 

40. JEZUS W JUTCIE U PASTERZA IZAAKA 

Napisane 12 stycznia 1945. A, 4157-4168 

[Widzę] orzeźwiającą dolinę napełnioną odgłosem wód płynących na południe. 

Spieszą się i pienią małym srebrnym potokiem. Jego śmiejąca się świeżość 

wytryska na małe przybrzeżne pastwiska. Wydaje się jednak, że wilgoć potoku 

dochodzi aż do stoków. To szmaragd o zróżnicowanych odcieniach, wznoszący 

się z ziemi poprzez krzaki i zarośla podszycia aż do wierzchołków drzew 

wysokiego lasu. Pomiędzy nimi liczne drzewa orzechowe – ściślej mówiąc: 

orzechy leśne – poprzeplatane polankami jakby zielonymi płaszczyznami 
mocnej trawy. Są to zdrowe pastwiska, na których stada nabierają sił.  

Jezus schodzi z uczniami i trzema pasterzami ku potokowi. Cierpliwie 

zatrzymuje się, gdy trzeba czekać na spóźnioną owieczkę albo gdy jeden z 

pasterzy biegnie za barankiem, który pomylił drogę. [Jezus] jest teraz Dobrym 

Pasterzem. On także zaopatrzył się w długą gałąź, by odsuwać czepiające się 

ubrań cierniste łodygi, głóg oraz powojnik, wyrastający zewsząd. To dopełnia 
Jego pasterskiego wyglądu. 

«Widzisz, [Nauczycielu,] Jutta jest tam, powyżej. Przejdziemy przez potok. Jest 

[tu] bród używany w lecie. Nie trzeba iść aż do mostu. Byłoby bliżej, gdybyśmy 
przeszli przez Hebron, jednak tego nie chciałeś.» 

«Nie. Do Hebronu pójdę potem – najpierw zawsze do tych, którzy cierpią. 

Umarli już nie cierpią, jeśli byli sprawiedliwi. A Samuel był sprawiedliwy. Co do 

umarłych to potrzebują modlitwy. Nie trzeba być przy ich kościach, aby im je 

ofiarować... Kości? Czymże one są? Dowodem na moc Boga, który z prochu 

utworzył człowieka. Nic więcej. Nawet zwierzę ma kości. Każde zwierzę ma 

szkielet mniej doskonały niż u człowieka. Jedynie człowiek, król stworzenia, 

zajmuje należną pozycję króla panującego nad poddanymi. Bez zginania karku 

[może zwracać] oblicze i patrzeć prosto lub do góry – do góry, gdzie znajduje 

się Siedziba Ojca. Jednak to zawsze są kości – proch, który w proch się obraca. 

Odwieczna Dobroć zadecydowała odnowić ten proch w wiecznym Dniu, by dać 

błogosławionym radość jeszcze żywszą. Pomyślcie o tym: nie tylko duchy 

spotkają się i będą się miłować jak na ziemi – i o wiele więcej – lecz uraduje ich 

to, że będą mieć wygląd taki, jak na ziemi: drogie dzieci o kręconych włosach, 

jak twoje, Eliaszu; ojcowie i matki o sercach i twarzach promieniejących 

miłością jak u waszych, Lewi i Józefie. A dla ciebie, Józefie, będzie to wreszcie 

widok twarzy, za którymi tęsknisz. Wśród sprawiedliwych, tam w górze, nie 

będzie już sierot, nie będzie wdów... 

Ulgę zmarłym można przynosić wszędzie. To modlitwa ducha dla ducha, który 

był nam bliski, do Ducha Doskonałego, którym jest Bóg i który jest wszędzie. O! 

Święta wolność wszystkiego, co duchowe! Nie ma [dla niej] odległości, nie ma 

wygnania, nie ma więzienia, nie ma grobów... [Nie ma] niczego, co dzieli i pęta 

łańcuchem straszliwej niemocy to, co jest poza i ponad więzami cielesnymi. 

Idziecie z tym, co jest w was najlepszego, ku waszym ukochanym. Oni 

przyłączają się do was z tym, co mają najlepszego. I wszystko, w tych 

wylaniach kochających się duchów, przemienia się wokół Przedwiecznego Ognia 

Bożego: Ducha absolutnie doskonałego, Stworzyciela wszystkiego, co było, jest 
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i będzie, Miłości, która was kocha i uczy kochać... Ale, jak Mi się wydaje, 

doszliśmy do brodu.»  

Widzę rząd kamieni wychodzących na powierzchnię niewielkiej ilości wody, jaka 

znajduje się na dnie. 

«Tak, to tu, Nauczycielu. W czasie przyboru wody jest to hałaśliwa kaskada. 

Teraz to zaledwie siedem strumyczków, które szemrząc płyną pomiędzy 

sześcioma wielkimi kamieniami brodu.» 

W rzeczywistości tych sześć wielkich kamieni, lekko ociosanych, leży w 

odległości piędzi jeden od drugiego na dnie potoku, a woda, która najpierw 

tworzyła jedną błyszczącą wstęgę, rozdziela się na siedem małych wstążek, 

spieszących się w perlistym biegu, by za brodem znowu się połączyć w 
wyjątkowej świeżości i oddalić spiesznie, gawędząc ze żwirem koryta. 

Pasterze pilnują owiec przy przechodzeniu. Niektóre przechodzą po kamieniach, 

inne wolą zejść do wody, która nie ma więcej niż piędź głębokości. Piją tę 

diamentową falę, która się pieni i śmieje. Jezus przechodzi po kamieniach, za 
Nim – uczniowie. Idą dalej drugim brzegiem.  

«Powiedziałeś, [Nauczycielu,] że chcesz dać znać Izaakowi, że tu jesteś, ale nie 

wchodząc do wioski?» [– pyta Eliasz.] 

«Tak, tego chcę» [– odpowiada Jezus.] 

«Dobrze więc będzie się rozdzielić. Ja pójdę go odnaleźć. Lewi i Józef zostaną 

ze stadem i z wami. Pójdę tędy i będę tam szybciej.» 

Eliasz zaczyna wspinać się na stok, [idąc] w kierunku grupki białych domów, 

błyszczących w słońcu, hen wysoko. Wydaje mi się, że podążam za nim. Oto 

doszedł do pierwszych zabudowań. Idzie ścieżką pomiędzy domami i ogrodami. 

Po kilkudziesięciu metrach skręca w drogę szerszą i stąd wychodzi na plac. Nie 

powiedziałam, że wszystko to dzieje się w pierwszych godzinach poranka. 

Zaznaczam to teraz dla wyjaśnienia, że na placu odbywa się jeszcze targ. 

Niewiasty i sprzedający rozmawiają głośno pod drzewami ocieniającymi plac. 

Eliasz idzie pewnie aż do punktu, w którym plac przedłuża się w drogę. To 

piękna droga, może najładniejsza w całej wsi. Za rogiem jest nędzne domostwo 

lub raczej pomieszczenie z uchylonymi drzwiami. Prawie że na samym progu 

[stoi] biedne posłanie z chorym szkieletem, proszącym żałosnym głosem 
przechodniów o jałmużnę. Eliasz wpada jak huragan.  

«Izaaku... to ja.» 

«Ty? Nie spodziewałem się ciebie. Byłeś w zeszłym miesiącu.» 

«Izaaku... Izaaku... Czy wiesz, dlaczego przyszedłem?» 

«Nie wiem... Jesteś poruszony... Co się stało?» 

«Widziałem Jezusa z Nazaretu! To teraz mąż, Rabbi. Przyszedł mnie odnaleźć... 

chce nas ujrzeć. O! Izaaku, czy się źle czujesz?» 

Istotnie, Izaak wygląda jakby umierał. Odzyskuje jednak panowanie nad sobą: 

«Nie. Ta nowina... Gdzie On jest? Jaki On jest? O! Gdybym mógł Go ujrzeć!» 

«Jest na dole, w dolinie. Posyła mnie, abym ci powiedział dokładnie tak: 

“Przyjdź, Izaaku, bo chcę cię zobaczyć i pobłogosławić.” Idę zawołać kogoś, kto 

mi pomoże zanieść cię [do Niego].» 
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«Tak powiedział?» [– upewnia się Izaak.] 

«Właśnie tak, ale co ty robisz?» [– pyta Eliasz.] 

«Idę!» 

Izaak odrzuca nakrycia. Porusza bezwładnymi nogami, zrzuca je z łóżka, opiera 

o podłogę. Podnosi się – jeszcze niepewnie – i chwieje się. Wszystko to dzieje 

się w jednej chwili. Eliasz patrzy na niego, wytrzeszczając oczy... W końcu 

rozumie i wydaje okrzyk... Wchodzi zaciekawiona staruszka. Widzi stojącego 

kalekę, owiniętego – z braku czegoś innego – w jedno z prześcieradeł. 

Odchodzi, wrzeszcząc jak wystraszona kura.  

«Chodźmy... odejdźmy stąd. Będziemy tam szybciej i unikniemy [spotkania z] 

tłumem... Szybko, Eliaszu.» 

Odchodzą, wybiegając przez bramę w tyle ogrodu. Popychają zamknięcie z 

wyschłych gałęzi. Już są na zewnątrz. Biegną lichą ścieżką, potem dróżką 

pomiędzy ogrodami i stamtąd schodzą przez łąki i zarośla aż do potoku. 

«Oto Jezus – mówi Eliasz pokazując Go palcem. – Ten wysoki i piękny mąż o 

jasnych włosach, ubrany w białą szatę i czerwony płaszcz...» 

Izaak biegnie przez stado skubiące [trawę]. Z okrzykiem tryumfu, radości i 
uwielbienia rzuca się do stóp Jezusa. 

«Wstań, Izaaku. Przyszedłem przynieść ci pokój i błogosławieństwo. Podnieś 

się, niech zobaczę twoją twarz.» 

Izaak nie może się poruszyć. To zbyt wiele wzruszeń na raz. Trwa tak przy 

ziemi, zalany łzami szczęścia. 

«Zaraz przyszedłeś. Nie zastanawiałeś się nad tym, czy potrafisz?» [– pyta 

Jezus.] 

«Powiedziałeś, że mam przyjść... więc przyszedłem.» 

«Nauczycielu [– odzywa się Eliasz –], on nie zamknął nawet drzwi ani nie zabrał 

pieniędzy.» 

«To nieważne, aniołowie będą czuwać nad jego domostwem. Czy jesteś 

zadowolony, Izaaku?» 

«O! Panie!» 

«Nazywaj Mnie Nauczycielem.» 

«Tak, Panie, mój Nauczycielu. Nawet gdybym nie został uzdrowiony, byłbym 

szczęśliwy, mogąc Cię ujrzeć. Jakże mogłem znaleźć tyle łaski u Ciebie?» 

«Ze względu na twą wiarę i cierpliwość, Izaaku. Wiem, ile wycierpiałeś!» 

«To nic, nic, już nic! Odnalazłem Cię żyjącego! Jesteś tu! To wszystko... Reszta, 

cała reszta to przeszłość. Ale, Panie i Nauczycielu, teraz już nie odejdziesz, 
prawda?» [– pyta Izaak.] 

«Izaaku, muszę głosić Dobrą Nowinę w całym Izraelu. Odchodzę... Ale nawet 

jeśli Ja nie mogę pozostać, ty możesz Mi służyć i iść za Mną. Chcesz być Moim 

uczniem, Izaaku?»  

«Och... nie będę przydatnym [uczniem]!» 



 153 

«Czy będziesz umiał wyznać, kim jestem – wyznawać [to] pomimo pogardy i w 

zagrożeniu – i powiedzieć, że Ja cię przywołałem, a ty przyszedłeś?» 

«Nawet gdybyś nie chciał, powiedziałbym to wszystko. W tym nie okazałabym 

Ci posłuszeństwa, Nauczycielu. Przebacz mi to, co Ci mówię.» 

Jezus się uśmiecha: «Widzisz więc, że jesteś dobry na ucznia.» 

«O! Jeśli chodzi tylko o robienie tego! Sądziłem, że to będzie trudniejsze... że 

trzeba będzie iść do szkoły rabinów, by Ci służyć – Tobie, Rabinowi rabinów... A 
iść do szkoły, kiedy jest się tak starym!...» 

Mężczyzna ma istotnie co najmniej pięćdziesiąt lat. 

«Szkołę już ukończyłeś, Izaaku.» 

«Kto, ja? Nie.» 

«Tak, ty. Czyż nie trwałeś w wierze i miłości, w szacunku wobec Boga? Czyż nie 

błogosławiłeś Jemu i bliźniemu? [Czy nie wyrzekałeś się] zazdrości, pragnienia 

tego, co należy do bliźniego, a nawet tego, co posiadałeś i czego już nie miałeś? 

Czyż nie mówiłeś prawdy nawet wtedy, gdy ci to szkodziło? Czy nie wyrzekałeś 

się popełniania cudzołóstwa z szatanem poprzez grzech? Czyż to nie tak 
postępowałeś przez te trzydzieści lat nieszczęść?» 

«Tak, Nauczycielu.» 

«Widzisz więc, że ukończyłeś szkołę. Postępuj tak nadal i dołóż do tego 

objawianie Mego istnienia na świecie. Nie trzeba robić nic innego.» 

«Już Cię głosiłem, Panie Jezu. [Mówiłem o Tobie] dzieciom, które przychodziły, 

kiedy kulawy przybyłem do tej wioski i żebrałem o chleb, wykonując jeszcze 

kilka drobnych prac przy strzyżeniu [owiec] i dojeniu. Potem zaś – gdy choroba 

się zaostrzyła i doszła aż do pasa – [głosiłem Ciebie] gdy gromadziły się przy 

moim posłaniu. Mówiłem o Tobie dzieciom tamtych dni i obecnych: dzieciom 

tamtych dzieci... Dzieci są dobre i zawsze wierzą. Mówiłem o czasie Twego 

narodzenia... o aniołach... o gwieździe i mędrcach... i o Twojej Matce... O! 
Powiedz mi, czy Ona żyje?» 

«Żyje i pozdrawia cię. Zawsze Mi o was mówiła.» 

«O! Ujrzeć Ją!» 

«Zobaczysz Ją. Pewnego dnia przybędziesz do Mojego domu. Maryja powita cię 

[mówiąc]: przyjacielu.» 

«Maryja... Tak. Jej imię jest w moich ustach słodkie jak miód. Jest w Jutcie 

niewiasta – tak, teraz to już niewiasta – urodziła właśnie czwarte dziecko. 

Kiedyś była małą dziewczynką, jedną z moich przyjaciółek. Swoim najstarszym 

dzieciom dała na imię Maria i Józef. Potem, nie ośmielając się nazwać trzeciego 

imieniem Jezus, nazwała go Emmanuel – błogosławione imię dla niej, dla jej 

domu i dla Izraela. A teraz rozmyśla, jakie dać imię czwartemu, urodzonemu 

przed ośmioma dniami. O! Kiedy się dowie, że jestem uzdrowiony, i że Ty tu 

jesteś! Sara jest dobra jak matczyny chleb. Również Joachim, jej małżonek, jest 

dobry. A ich rodzice! To dzięki nim jestem jeszcze przy życiu. Zawsze dawali mi 
schronienie i pomagali.» 

«Chodźmy do nich poprosić o schronienie na czas spiekoty i zanieść im 

błogosławieństwo za ich miłość» [– mówi Jezus.] 
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«Tędy, Nauczycielu. Tak będzie łatwiej dla stada i unikniemy ludzi, z pewnością 

podekscytowanych. Staruszka – która widziała, jak się podniosłem i wstałem – z 
pewnością [o tym] powiedziała.» 

Idą wzdłuż potoku, który biegnie ku południowi. Potem skręcają na ścieżkę 

prowadzącą w górę, dość stromą. Idą wzdłuż góry, wyglądającej jak dziób 

statku. Teraz potok płynie w przeciwnym do wzniesienia kierunku i biegnie w 

głąb, pomiędzy dwoma łańcuchami gór, przeciętymi piękną pofałdowaną doliną. 

Rozpoznaję to miejsce... To niemożliwe, abym się pomyliła. Widziałam je w wizji 

Jezusa z dziećmi, zeszłej wiosny. Dobrze znany murek z białych wypalonych 

kamieni ogranicza posiadłość przecinającą dolinę. Łąki z jabłoniami, figowcami, 

orzechami. Pośród zieleni biały dom z wystającym skrzydłem osłaniającym 

schody, spełniającym rolę ochronnego portyku. Małe sklepienie, całkiem 

wysoko, warzywnik ze studnią, altaną i kwietnikami... Wielki hałas dochodzi z 

domu. Izaak zbliża się. Wchodzi i wzywa głośno wołając: «Mario, Józefie, 

Emmanuelu, gdzie jesteście? Chodźcie do Jezusa!» 

Troje malców biegnie. Dziewczynka ma może pięć lat, a chłopcy: jeden – cztery, 

a drugi – dwa lata i krok ma jeszcze niepewny. Stoją z otwartymi buziami na 
widok... zmartwychwstałego [Izaaka]. Potem dziewczynka krzyczy: 

«Izaak! Mamo! Izaak tu jest! Judyta dobrze widziała!» 

Z pomieszczenia, z którego dochodzi hałas, wychodzi niewiasta: matka – 

kwitnąca, brunetka, wysoka, cała piękna jak w odległej wizji, w odświętnych 

szatach. [Ma na sobie] szatę z białego lnu, jakby bogatą koszulę, spadającą 

fałdami aż do kostek, ściągniętą dość mocno na bokach różnobarwną chustą z 

frędzlami, co uwydatnia szerokie biodra. [Chusta] opada z tyłu na wysokość 

kolan, zaś z przodu – pozostaje otwarta po skrzyżowaniu jej na wysokości pasa 

filigranową klamrą. Delikatny welon z gałązkami róż na czole w kolorze 

jasnobrązowym umieszczony jest na czarnych warkoczach jak mały turban, 

dalej, pomarszczony i pofałdowany, opada na kark, ramiona i piersi. Na głowie 

utrzymuje go korona z małych medalionów połączonych obrączkami. Ciężkimi 

obręczami zwisają kolczyki. Tunikę ściska srebrny naszyjnik, przechodzący 
przez oczka stroju. Na ramionach – ciężkie srebrne bransolety. 

«Izaak! Ale jak to [się stało]? Judyta... Sądziłam, że słońce jej zaszkodziło... Ty 

chodzisz? Jak to się stało?» 

«Zbawiciel, o, Saro! To On! On przyszedł!» 

«Kto? Jezus z Nazaretu? Gdzie On jest?» 

«Tam, za tym orzechem, i pyta, czy Go tu przyjmą!» 

«Joachimie! Matko! Wszyscy, chodźcie! To Mesjasz!» 

Niewiasty, mężowie, chłopcy, dzieci wybiegają z krzykiem. Kiedy jednak widzą 

Jezusa – wysokiego, pełnego majestatu – onieśmieleni, stoją jakby skamieniali. 

«Pokój temu domowi i wam wszystkim. Pokój i błogosławieństwo od Boga.» 

Jezus idzie powoli, uśmiechając się do tej grupki.  

«Przyjaciele, czy udzielicie schronienia Podróżnemu?» 

Jezus uśmiecha się jeszcze bardziej. Jego uśmiech przezwycięża obawy. 

Małżonek zbiera się na odwagę, by przemówić: 
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«Wejdź, Mesjaszu. Kochaliśmy Ciebie nie znając Cię. Będziemy Cię jeszcze 

bardziej kochać, kiedy Cię poznamy. Dom świętuje dziś z trzech powodów: ze 

względu na Ciebie, Izaaka i z okazji obrzezania mojego trzeciego syna. 
Pobłogosław go, Nauczycielu. Niewiasto, przynieś niemowlę. Wejdź, Panie!» 

Wchodzą do pomieszczenia przygotowanego na święto. Stoły i potrawy, a 

wszędzie – dywany i gałązki. Sara wraca z pięknym noworodkiem w ramionach. 
Pokazuje go Jezusowi.  

«Niech Bóg będzie z nim zawsze. Jakie nosi imię?» 

«Żadnego... Ona to Maria, ten – to Józef, tamten – Emmanuel, a co do 

ostatniego... nie ma imienia...» 

Jezus patrzy na dwoje małżonków i uśmiecha się: 

«Wybierzcie mu imię, skoro ma być dziś obrzezany...» 

Patrzą na siebie, patrzą na dziecko, otwierają usta, zamykają je i milczą. 

Wszyscy czekają. Jezus mówi z naciskiem: 

«Historia Izraela zna tak wiele wielkich imion: imion ujmujących, imion 

błogosławionych. Najsłodsze i najbardziej błogosławione już daliście, ale być 
może jest jeszcze jakieś inne.» 

Dwoje małżonków woła równocześnie: «Twoje, Panie!» 

A niewiasta dodaje: «Ale ono jest zbyt święte...» 

Jezus uśmiecha się i pyta: «A kiedy będzie obrzezany?» 

«Czekamy na tego, który to wykona.» 

«Będę obecny podczas ceremonii. Na razie dziękuję wam za Mojego Izaaka. 

Teraz już nie potrzebuje [opieki] dobrych [ludzi]. Jednak dobrzy potrzebują 

ciągle Boga. Nazwaliście trzecie [dziecko]: Bóg z nami. Jednak macie Boga, 

odkąd jest w was miłość do Mojego sługi. Bądźcie błogosławieni. Na ziemi i w 
Niebiosach pozostanie pamięć o waszym postępowaniu.» 

«Izaak odchodzi? Opuszcza nas?» 

«Cierpicie z tego powodu, lecz on musi służyć swemu Nauczycielowi. Potem 

powróci i Ja również powrócę. Wy będziecie w tym czasie opowiadać o 

Mesjaszu... Jakże wiele trzeba mówić, by przekonać świat! Ale oto ten, na 
którego czekamy.» 

Wchodzi odświętnie [ubrany] mężczyzna z pomocnikiem. [Następują] powitania 

i ukłony.  

«Gdzie niemowlę?» – pada wyniosłe pytanie. 

«Tu. Jednak najpierw powitaj Mesjasza. On jest tutaj.» 

«Mesjasz?... Ten, który uzdrowił Izaaka? Wiem, ale... potem o tym 

porozmawiamy. Bardzo się spieszę. Niemowlę i jego imię.» 

Obecni czują się dotknięci zachowaniem mężczyzny. Jednak Jezus uśmiecha się, 

jakby te niegrzeczne [słowa] nie dotyczyły Jego [osoby]. Bierze małego, dotyka 

Swymi pięknymi palcami małego czoła, jakby poświęcając go, i mówi: «Jego 
imię jest Jesai.» 
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Potem oddaje go ojcu, który wraz z wyniosłym mężczyzną oraz z innymi idzie do 

sąsiedniego pomieszczenia. Jezus pozostaje aż do ich powrotu z dzieckiem, 
które wydaje rozpaczliwe krzyki.  

«Daj Mi dziecko, niewiasto, nie będzie płakać.» – mówi [Jezus], by pocieszyć 

niespokojną matkę. Rzeczywiście niemowlę uspokaja się na Jego kolanach.  

Wokół Jezusa tworzy się grupka [złożona] z dzieci, pasterzy i uczniów. Na 

zewnątrz słychać beczenie owiec, które Eliasz zamknął w zagrodzie. Z domu 

dochodzą odgłosy świętowania. Jezusowi i Jego [towarzyszom] przynoszą 
przysmaki i napoje, lecz Jezus oddaje je dzieciom.  

«Nie pijesz, Nauczycielu? Nie przyjmujesz [tego]? Dajemy z dobrego serca.» 

«Wiem, Joachimie, i szczerze przyjmuję. Ale pozwól Mi zrobić przyjemność 

dzieciom. To Moja radość...» 

«Nie przejmuj się tym mężczyzną, Nauczycielu» [– mówi Izaak.]  

«Nie, Izaaku. Modlę się, aby ujrzał Światło. Janie, zaprowadź tych dwóch 

małych, niech zobaczą owce. A ty, Mario, przyjdź tu bliżej Mnie i powiedz: Kim 

jestem?» 

«Jesteś Jezusem, Synem Maryi z Nazaretu, urodzonym w Betlejem. Izaak Cię 

widział i dał mi imię twojej Matki, abym była dobra» [– odpowiada 

dziewczynka.] 

«Dobra jak anioł Boży, bardziej czysta niż lilia rozkwitła na szczycie góry, 

pobożna jak najświętszy lewita powinien być, żeby można go było naśladować. 
Czy taka będziesz?» 

«Tak, Jezu.» 

«Mów: Nauczycielu albo Panie» [– zwraca uwagę Judasz.] 

«Pozwól jej nazywać Mnie Moim imieniem, Judaszu. Jedynie na wargach 

niewinnych nie traci ono brzmienia, jakie miało w ustach Mojej Matki. Wszyscy 

będą wypowiadać to Imię na przestrzeni wieków: jedni – dla korzyści, inni – z 

różnych powodów, wielu – dla bluźnierstwa. Jedynie niewinni bez 

wyrachowania i bez nienawiści, wypowiedzą je z miłością równą miłości tej 

małej i Mojej Matki. Również grzesznicy będą Mnie wzywać, lecz potrzebując 

litości. Moja Matka i dzieci! Dlaczego nazywasz Mnie Jezusem?» – pyta 

dziewczynkę, głaszcząc ją. 

«Bo kocham Cię bardzo... jak tatę, moją mamę i moich braciszków» – 

odpowiada, tuląc się do kolan Jezusa i ze śmiechem podnosząc twarzyczkę. 

Jezus pochyla się, aby ją pocałować. Tak wizja się kończy. 

41. JEZUS W HEBRONIE. [SPOTKANIE Z] AGLAE W DOMU ZACHARIASZA 
Napisane 13 stycznia 1945. A, 4169-4179 

«Kiedy dojdziemy?» – pyta Jezus, idąc pośrodku grupy kroczącej przed owcami, 

które skubały trawę na skarpach.  

«Około trzeciej. To jakieś dziesięć mil» – mówi Eliasz. 

«A potem pójdziemy do Kariotu?» – dopytuje się Judasz. 
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«Tak, pójdziemy tam» [– odpowiada Jezus.] 

«A czy to nie było bliżej: iść z Jutty do Kariotu? To nie powinno być daleko. 

Prawda, pasterzu?» 

«Około dwóch mil więcej.» 

«W ten sposób robimy więcej niż dwadzieścia mil po nic.» 

«Judaszu, skąd ten niepokój?» – pyta Jezus. 

«Nie niepokoję się, Nauczycielu, ale obiecałeś przybyć do mego domu...» 

«I przybędę tam. Zawsze dotrzymuję Moich obietnic.» 

«Posłałem, by uprzedzono moją matkę... zresztą Ty sam powiedziałeś, że z 

umarłymi tworzymy wspólnotę duchową.» 

«Tak powiedziałem. Jednak zastanów się, Judaszu: ty jeszcze dla Mnie nie 

cierpiałeś, oni zaś już od trzydziestu lat cierpią, a nigdy nie wyparli się nawet 

Mojego wspomnienia. Nawet wspomnienia. Nie wiedzieli, czy żyję czy 

umarłem... a mimo to pozostali wierni. Pamiętali Mnie jako nowo narodzone 

dziecko, które ukazało im jedynie płacz i głód matczynego mleka... a jednak 

czcili Mnie jako Boga. Z powodu Mnie byli bici, przeklinani, prześladowani jako 

hańba Judei. Pomimo ciosów ich wiara [nie tylko] nie chwiała się, nie 

wysychała, lecz zapuszczała coraz głębsze korzenie i stawała się bardziej 
żywotna.» 

«Przy okazji... [– odzywa się Judasz –] Już od kilku dni to pytanie pali mi wargi. 

To Twoi przyjaciele, nieprawdaż, i przyjaciele Boga? Aniołowie ich 

pobłogosławili, prawda? Pozostali sprawiedliwymi mimo pokus, czy tak? 

Wyjaśnij mi więc, dlaczego byli nieszczęśliwi? A Anna? Zabito ją, bo kochała 
Ciebie...» 

«Wyciągasz stąd wniosek, że Moja miłość i ta, którą Mi się okazuje, przynosi 

nieszczęście» [– mówi Jezus.] 

«Nie... ale...» [– odpowiada Judasz.] 

«Ale to właśnie tak. Nie podoba Mi się, kiedy widzę cię tak zamkniętego na 

Światło, tak opanowanego ludzkim [sposobem] rozumowania. Nie. Zostawcie 

go w spokoju, Janie, i ty także, Szymonie. Wolę, że mówi. Nigdy nie uczynię mu 

za to wyrzutów. Chcę jedynie, aby dusze otwierały się pozwalając, by wniknęło 

w nie światło. Chodź tu, Judaszu, posłuchaj. Wychodzisz od sądu wspólnego 

wielu ludziom, którzy żyją i którzy będą żyli. Powiedziałem: sądu, lecz 

powinienem był powiedzieć: błędu. Ponieważ jednak czynicie tak bez złośliwości 

– z nieznajomości prawdy – to nie jest błąd [zawiniony], lecz jedynie 

niedoskonały osąd, taki jak osąd dziecka. Wy, biedni ludzie, jesteście dziećmi. 

Ja jestem tu Nauczycielem, by uczynić z was dorosłych, zdolnych do odróżnienia 

prawdy od fałszu, dobra od zła, najlepszego od dobrego. Posłuchajcie więc. 

Czymże jest życie? Czasem oczekiwania. Powiedziałbym, że to otchłań Otchłani, 

jaką daje wam Bóg Ojciec, aby doświadczyć waszą naturę synów dobrych lub 

nieprawych i aby zachować dla was, według waszych dzieł, przyszłość, która nie 
będzie znała ani oczekiwania, ani prób.  

Teraz wy Mi powiedzcie: Czy byłoby sprawiedliwe, gdyby ktoś – dlatego że 

posiadał wyjątkowe wyróżnienie mając możliwość służyć Bogu w szczególny 

sposób – cieszył się także szczególnymi przywilejami w czasie całego swego 

życia? Czy nie wydaje się wam, że dość już otrzymał i że z tego powodu może 
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się zwać szczęśliwym, nawet jeśli nim nie jest po ludzku? Czy nie byłoby to 

niesprawiedliwe, gdyby ten kto posiada już w swym sercu światło Bożego 

objawienia i przyzwalający uśmiech w sumieniu, miał jeszcze [dodatkowo] 
ziemską cześć i dobra? Czy to nie byłoby nierozważne?» 

«Nauczycielu – mówi Szymon – powiedziałbym, że to byłaby nawet profanacja. 

Po co ludzkie radości tam, gdzie Ty jesteś? Kiedy ktoś Ciebie posiada, nie 

potrzebuje już niczego więcej. A oni Ciebie posiadali, byli jedynymi bogatymi w 

Izraelu, gdyż mieli Ciebie od trzydziestu lat. Nie kładzie się niczego ludzkiego na 

Przebłagalni... a poświęcona waza służy jedynie do czynności świętych. Oni są 

poświęceni od dnia, w którym ujrzeli Twój uśmiech... i nic – nic, co nie jest Tobą 

– nie powinno wejść do ich serca, które Ciebie posiada. Obym był jak oni!» 

«A jednak – odpowiada ironicznie Szymonowi Judasz – po ujrzeniu Nauczyciela 

i po twym uzdrowieniu, spieszyłeś się przejąć na własność swoje dobra.» 

«To prawda. Tak powiedziałem i tak uczyniłem. A wiesz, dlaczego? Jakże 

możesz osądzać, skoro nie wiesz wszystkiego? Mój zarządca otrzymał dokładne 

rozporządzenia. Teraz Szymon Zelota jest uzdrowiony. Jego wrogowie nie mogą 

mu już ani szkodzić, ani go izolować, ani go śledzić, bo nie przynależy już do 

żadnej sekty, lecz jedynie do Jezusa. Mogę dysponować dobrami, które mąż 

uczciwy i wierny dla mnie zachował. A ja, ich właściciel, jeszcze na jedną 

godzinę, określiłem ich cenę, by jak najwięcej pieniędzy uzyskać ze sprzedaży i 
aby móc... nie tego nie powiem» [– przerywa Szymon.]  

«Aniołowie powiedzą to za ciebie, Szymonie, i zapiszą w wiecznej księdze» – 

mówi Jezus.  

Szymon patrzy na Jezusa. Spotykają się dwa spojrzenia: jedno – zaskoczone, 

drugie – błogosławiące.  

«Jak zwykle jestem w błędzie» [– odzywa się Judasz.] 

«Nie, Judaszu, masz zmysł praktyczny. Sam to mówiłeś.» 

«O! Ale z Jezusem!.. – mówi Jan, jak zwykle łagodny i pojednawczy. – Nawet 

Szymon Piotr był przywiązany do zmysłu praktycznego, a teraz – przeciwnie!... 

Ty także, Judaszu, staniesz się jak on. Niewiele czasu jesteś z Nauczycielem, a 
my – od dawna. I już jesteśmy lepsi.» 

«On Mnie nie chciał. Inaczej byłbym z Nim już od ostatniej Paschy» – Judasz 

jest dziś naprawdę nerwowy. 

Jezus ucina krótko, mówiąc do Lewiego: «Byłeś już kiedyś w Galilei?» 

«Tak, Panie.» 

«Pójdziesz ze Mną, by zaprowadzić Mnie do Jonasza. Znasz go?» 

«Tak, spotykaliśmy się zawsze z okazji Paschy. Wtedy do niego szedłem.» 

Józef opuszcza głowę, zmartwiony. Jezus dostrzega to. 

«Nie możecie pójść razem. Eliasz pozostałby sam ze stadem, ale ty pójdziesz ze 

Mną do brodu w pobliżu Jerycha. Tam się rozdzielimy na jakiś czas. Potem 

powiem ci, co masz robić.» 

«A my, już nic więcej?» [– pyta Judasz] 

«Wy także, Judaszu, wy także...» 
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«Widać domy» – mówi Jan. Wyprzedza innych o kilka kroków. 

«To Hebron. Jakby na koniu ze swym szczytem między dwoma rzekami. 

Widzisz, Nauczycielu, tę wielką budowlę, tam w zieleni, nieco wyższą niż inne? 

To jest dom Zachariasza.» 

«Przyspieszmy kroku.» 

Pokonują szybko ostatnie metry i wchodzą do miasta. Dzwoneczki stad hałasują 

jak kastaniety, kiedy [owce] idą naprzód po nieregularnych kamieniach drogi. 

Nawierzchnia jest bardzo nierówna. Dochodzą do domu. Ludzie przyglądają się 

tej grupie mężczyzn [kroczących] pośród bieli stada, różniących się wyglądem, 
wiekiem, ubiorem. 

«O! Jakże się [tu] zmieniło! Tu było palenisko – mówi Eliasz. – Teraz na jego 

miejscu jest żelazny portal, zasłaniający widok, i mur ogrodzenia wyższego od 
człowieka, to dlatego nic nie widać.» 

«Być może z tyłu jest wejście? Chodźmy zobaczyć.» 

Okrążają duży czworobok, raczej prostokąt, jednak mur wznosi się wszędzie na 

tę samą wysokość.  

«Mur został wzniesiony niedawno» – mówi Jan przyglądając mu się. – Nie ma w 
nim przerw, a na ziemi są jeszcze pozostałości grudek wapna.» 

«Nie widzę też grobu... Znajdował się od strony zarośli. Teraz zarośla są poza 

murem i... można by sądzić, że to teren wspólny. Obrabia się tu drewno» – 

Eliasz jest zaskoczony. 

Jakiś mężczyzna – stary niski i krępy drwal – obserwuje grupę. Przerywa 

piłowanie zwalonego pnia i podchodzi do nich. 

«Kogo szukacie?» 

«Chcieliśmy wejść do domu pomodlić się na grobie Zachariasza.» 

«Nie ma już grobu. Nie wiecie o tym? Kim jesteście?» 

«Jestem przyjacielem Samuela, pasterza. On...» 

«Nie trzeba, Eliaszu...» – mówi Jezus. Eliasz milknie. 

«A, Samuel!... Tak. Odkąd Jan, syn Zachariasza, jest w więzieniu, dom już do 

niego nie należy. To nieszczęście, bo rozdawał wszystkie dochody z posiadłości 

biednym z Hebronu. Pewnego ranka przyszedł jakiś osobnik z dworu Heroda, 

wyrzucił Joela za drzwi, nałożył pieczęcie. Potem wrócił z murarzami, którzy 

postawili ten mur... Grób był tam, w rogu. On nie chciał go... i rano, gdy 

przyszliśmy, był uszkodzony, już w połowie zburzony... biedne kości – wszystkie 

wymieszane... Zebraliśmy je, jak mogliśmy... Teraz są w jednym grobie... A w 

domu kapłana Zachariasza umieścił swe kochanki... Naśladuje Rzym i dlatego 

wzniósł mur. Nie chce, aby go widziano... Dom kapłana zamknięty! Dom cudu i 

Prekursora – bo on nim jest, o ile nie jest [samym] Mesjaszem! A ile mieliśmy 

problemów z powodu Chrzciciela! Ale to nasz Wielki! Nasz naprawdę Wielki! Już 

jego narodziny były cudem. Elżbieta, stara jak wysuszony oset, stała się płodna 

jak jabłoń w miesiącu Adar. To pierwszy cud. Potem przybyła jej kuzynka, 

święta, aby jej pomóc i rozwiązać język kapłana. Nazywała się Maryja. 

Pamiętam Ją dobrze, choć widywaliśmy Ją bardzo rzadko. Jak to się stało? Nie 

wiem. Powiadają, że aby zrobić radość Elżbiecie, pozwoliła, by nieme usta 

Zachariasza dotknęły Jej łona, które poczęło, albo że dotknęła palcami jego ust. 
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Nie wiem dokładnie. Pewne jest tylko to, że po dziewięciu miesiącach milczenia 

Zachariasz odezwał się, wielbiąc Pana i mówiąc, że jest [już] Mesjasz. Nie mam 

innych wiadomości. Moja małżonka twierdzi, iż tego dnia Zachariasz powiedział, 

wielbiąc Pana, że jego syn będzie szedł przed Nim. A ja mówię teraz: to nie tak, 

jak ludzie sądzą. Jan jest Mesjaszem i idzie przed Panem, jak Abraham szedł 
przed Bogiem. Tak. Czy nie mam racji?» 

«Masz rację w tym, co odnosi się do ducha Chrzciciela, który zawsze kroczy 

przed Bogiem. Jednak nie masz racji w tym, co odnosi się do Mesjasza.» 

«Zatem Ta, o której mówiono, że jest Matką Syna Bożego – według Samuela – 

nie była Nią rzeczywiście? Nie jest Nią?» 

«Była Nią. Mesjasz się narodził, poprzedzony przez tego, którego głos rozległ 
się na pustyni, jak zapowiedział Prorok.» 

«Jesteś pierwszym, który to stwierdza. Jan – ostatnio kiedy Joel zaniósł mu 

skórę baranią, jak robił to przez wszystkie lata przed nadejściem zimy – nie 

powiedział, gdy go zapytano o Mesjasza: “Istnieje”. Kiedy to powie...» 

«Byłem uczniem Jana i słyszałem, jak powiedział: “Oto Baranek Boży”, 

wskazując Go placem...» – odzywa się Jan. 

«Nie, nie – zaprzecza mężczyzna – Barankiem jest on: Prawdziwy Baranek, 

który sam się rozwinął, bez pomocy – jeśli można tak powiedzieć – swej matki i 

ojca. Jak tylko został synem Prawa, usunął się w górskie groty naprzeciw 

pustyni i tam wzrastał, rozmawiając z Bogiem. Elżbieta i Zachariasz umarli, a on 

nie przyszedł. Ojcem i matką dla niego był Bóg. Nie ma większego świętego od 

niego. Zapytajcie w całym Hebronie. Samuel opowiadał [o Mesjaszu], ale 
mieszkańcy Betlejem z pewnością mają rację. Świętym Bożym jest Jan.» 

«Gdyby ktoś ci powiedział: “jestem Mesjaszem”, co byś mu powiedział?» – pyta 

Jezus. 

«Nazwałbym go “bluźniercą” i przegonił kamieniami.» 

«A gdyby uczynił cud, aby dowieść, że Nim jest?» 

«Nazwałbym go “opętanym”. Mesjasz przyjdzie wtedy, kiedy Jan da się poznać 

w swej prawdziwej postaci. Nawet nienawiść Heroda tego dowodzi. On, 
przebiegły, wie, że Jan jest Mesjaszem.» 

«Nie narodził się w Betlejem...» 

«Ujawni się w Betlejem, kiedy zostanie uwolniony, po ogłoszeniu przez siebie 

własnego niedalekiego przyjścia. Także Betlejem go oczekuje. Tymczasem... O! 

Idź tam, jeśli nie boisz się mówić Betlejemitom o innym Mesjaszu... a 
zobaczysz.» 

«Czy macie synagogę?» 

«Tak. Tam prosto, dwieście kroków stąd, tą drogą. Nie możesz zabłądzić. Blisko 

niej jest grób ze sponiewieranymi szczątkami.» 

«Żegnaj i niech Pan cię oświeci.» 

Odchodzą. Są ponownie z przodu [domu]. Przy wejściu [stoi] młoda bardzo 

piękna kobieta, w nęcącym stroju.  

«Panie, chcesz wejść do domu? Wejdź.» 
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Jezus patrzy na nią surowo jak sędzia i milczy. Judasz się nią zajmuje z 

aprobatą wszystkich: «Wejdź [do domu], bezwstydnico, nie znieważaj nas 
swym oddechem, spragniona suko!» 

Kobieta czerwieni się, spuszcza głowę. Znika pospiesznie, zmieszana, 

znieważana przez dzieci i przechodniów.  

«Kto jest dość czysty, by móc powiedzieć: “Nigdy nie pragnąłem owocu 

ofiarowanego przez Ewę?” – pyta Jezus surowo i dodaje: – Wskażcie Mi go, a Ja 

podejdę do niego nazywając go świętym. Nikt? Zatem jeśli nie z powodu 

pogardy, lecz z powodu słabości czujecie się niezdolni, aby wejść, odsuńcie się. 

Nie wymagam od słabych nierównej walki. Niewiasto, chciałbym wejść. Dom 
należał do Mego krewnego. Jest Mi drogi.» 

«Wejdź, Panie, jeśli nie odczuwasz do mnie odrazy.» 

«Pozostaw drzwi otwarte, aby ludzie patrzyli i nie gadali...» 

Jezus podchodzi – poważny, pełen dostojeństwa. Kobieta wita Go, urzeczona. 

Nie ośmiela się poruszyć. Jednak zniewagi tłumu dotykają ją boleśnie. Umyka 

więc w głąb ogrodu, podczas gdy Jezus idzie do samych stopni schodów, rzuca 

okiem przez uchylone drzwi, lecz nie wchodzi. Potem idzie tam, gdzie był grób, 
a teraz znajduje się rodzaj małej pogańskiej świątyni.  

«Kości sprawiedliwych, nawet wysuszone i rozrzucone, wydzielają 

oczyszczający balsam i nasiona życia wiecznego. Pokój umarłym, których życie 

było dobre! Pokój czystym, śpiącym w Panu! Pokój tym, którzy cierpieli, lecz nie 
chcieli znać występku! Pokój prawdziwie wielkim tego świata i Niebios! Pokój!» 

Kobieta idzie wzdłuż żywopłotu, który ją zakrywa, i podchodzi do Jezusa: 

«Panie!» 

«Niewiasto...» 

«Jakie jest Twoje Imię, Panie?» 

«Jezus.» 

«Nigdy go nie słyszałam. Jestem Rzymianką: aktorką i tancerką. Jestem 

mistrzynią jedynie w pożądliwości. Co oznacza to Imię? Moje – Aglae – oznacza 
występek...» 

«Moje oznacza: Zbawiciel.» 

«Jak zbawiasz? Kogo?» 

«Tego, kto szczerze pragnie zbawienia. Zbawiam ucząc, jak być czystym, chcieć 

bólu jak uznania, dobra za wszelką cenę.» 

Jezus mówi bez niechęci, ale nie odwraca się do kobiety.  

«Jestem zgubiona...» 

«Ja jestem Tym, który szuka zgubionych.» 

«Jestem martwa.» 

«Ja jestem Tym, który daje Życie.» 

«Jestem brudem i kłamstwem.» 
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«Ja jestem Czystością i Prawdą.» 

«Ty jesteś Dobrocią. Ty – który na mnie nie patrzysz, nie dotykasz mnie i nie 

depczesz – miej nade mną Litość...» 

«Najpierw ty musisz mieć litość nad sobą. Nad swą duszą.» 

«Co to jest dusza?» 

«To jest to, co czyni człowieka bogiem, a nie zwierzęciem. Występek, grzech, 

zabija ją. Kiedy dusza jest martwa, człowiek staje się odpychającym 

zwierzęciem.» 

«Czy będę Cię mogła jeszcze zobaczyć?» 

«Kto Mnie szuka, ten Mnie znajdzie.» 

«Gdzie mieszkasz?» 

«Tam, gdzie serca potrzebują lekarza i leków, by stać się szlachetne.» 

«A więc... już Cię nie zobaczę... Tam, gdzie jestem, nie potrzebuje się ani 

lekarza, ani leków, ani szlachetności.» 

«Nic nie stoi ci na przeszkodzie, aby przyjść tam, gdzie Ja jestem. Moje Imię 

będą wykrzykiwać na ulicach i dojdzie do ciebie. Żegnaj.» 

«Żegnaj, Panie. Pozwól mi nazwać Cię “Jezusem”. O, nie przez poufałość!... Ale 

po to, by odrobina zbawienia spłynęła na mnie. Jestem Aglae. Pamiętaj o 
mnie.» 

«Dobrze. Żegnaj.» 

Kobieta pozostaje w głębi ogrodu. Jezus wychodzi z surowym obliczem. Patrzy 

na wszystkich. Zauważa zmieszanie u uczniów, pogardę – u mieszkańców 

Hebronu. Niewolnik zamyka bramę. Jezus idzie prosto, drogą. Puka do 

synagogi. Podchodzi niski starzec, tchnie nienawiścią. Nie pozostawia Jezusowi 

czasu na wypowiedzenie nawet jednego słowa: «Wejście do synagogi jest 

zabronione. Miejsce święte nie jest dla tych, którzy rozmawiają z kobietami 
lekkich obyczajów. Wynoś się!» 

Jezus odwraca się bez słowa i idzie dalej drogą. Jego [towarzysze podążają] za 

Nim. Idą aż do wyjścia z Hebronu. Potem rozmawiają. 

«Sam tego chciałeś, Nauczycielu – mówi Judasz. – Kurtyzana!» 

«Judaszu, zaprawdę powiadam ci, że ona wzniesie się wyżej od ciebie. A co 

powiesz Mi ty, który Mnie ganisz, o żydach? W najświętszych miejscach Judei 

urągano nam i zostaliśmy przepędzeni... Ale to tak jest. Nadchodzi czas, kiedy 

Samaria i poganie będą wielbić prawdziwego Boga, a naród Pana zostanie 

zbrukany krwią i zbrodnią – zbrodnią, w obliczu której winy kurtyzan 

sprzedających swe ciała i dusze będą drobiazgiem. Nie mogłem pomodlić się 

nad kośćmi Moich krewnych i sprawiedliwego Samuela. Nie szkodzi. 

Odpoczywajcie, święte kości. Cieszcie się, duchy, które je zamieszkiwałyście. 

Pierwsze zmartwychwstanie jest bliskie. Potem nadejdzie dzień, kiedy 

zostaniecie ukazani aniołom jako słudzy Pana.»  

Jezus milknie. Wizja się kończy. 
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42. JEZUS W KARIOCIE. ŚMIERĆ STAREGO SAULA 
Napisane 14 stycznia 1945. A, 4180-4196 

Mam wrażenie, że najbardziej stroma część – to znaczy najściślejsze jądro gór 

Judei – znajduje się pomiędzy Hebronem a Juttą. Jednak mogę się mylić. Jeśli 

chodzi o dolinę otwierającą się szerzej ku dość obszernym przestrzeniom, 

[widzę tam] oderwane pojedyncze góry, nie tworzące łańcucha. Być może jest 

to jakiś klin pomiędzy dwoma łańcuchami [górskimi]. Nie wiem. Widzę to po raz 

pierwszy i nie rozumiem z tego zbyt wiele. Na dość wąskich polach, lecz dobrze 

utrzymanych – różnorodne uprawy zbóż: wszędzie jęczmień i żyto, także piękne 

winnice na ziemiach najbardziej nasłonecznionych. Potem, na wznoszącym się 

[terenie] drzewa: sosny, jodły oraz różne leśne rośliny. Droga... dyskretna 
prowadzi do małej wioski. 

«To przedmieścia Kariotu. Proszę Cię, abyś wszedł do mego wiejskiego domu. 

Moja matka czeka tam na Ciebie. Potem pójdziemy do Kariotu» – mówi Judasz, 

który już nie umie się opanować, tak jest pobudzony. 

Nie powiedziałam, ze Jezus jest już tylko z Judaszem, Szymonem i Janem. Nie 

ma pasterzy. Być może zostali na pastwiskach w Hebronie lub powrócili do 
Betlejem. 

«Jak chcesz, Judaszu, ale moglibyśmy i tu się zatrzymać, by poznać twoją 

matkę.» 

«O, nie! To wiejski dom. Moja matka przychodzi do niego w czasie zbiorów. 

Poza tym [okresem] jest w Kariocie. Nie chcesz, by moja osada Cię ujrzała? Nie 
chcesz im przynieść światła?» [– pyta Judasz] 

«Oczywiście, że chcę, Judaszu. Wiesz już jednak, że nie zważam na prostotę 

miejsca, które udziela Mi gościny.» 

«Dziś jednak jesteś moim gościem... a Judasz potrafi przyjmować.» 

Idą jeszcze kilka metrów pomiędzy wiejskimi domkami. Zbliżają się mężczyźni i 

niewiasty, nawoływane przez dzieci. To oczywiste, że ciekawość została 

wzniecona. Judasz musiał narobić hałasu. 

«Oto mój biedny dom. Wybacz jego ubóstwo.» 

Jednak dom nie jest nędzny. To sześcian jednopiętrowy, lecz obszerny i dobrze 

utrzymany pośrodku bujnego i dostatniego warzywnika. Osobna, bardzo czysta 
dróżka prowadzi od drogi do domu. 

«Czy pozwolisz mi pójść przed innymi, Nauczycielu?» 

«Idź.» 

Judasz odchodzi. 

«Nauczycielu – mówi Szymon – Judasz przygotował wszystko z wielkim 

rozmachem. Nie wątpiłem, teraz jestem pewien. Ty mówisz, Nauczycielu, i masz 

rację: duch, duch... Ale on... on tego nie słyszy. On Cię nigdy nie zrozumie... albo 

bardzo późno» – poprawia się Szymon, by nie zasmucać Jezusa. 

Jezus wzdycha i nic nie mówi. Judasz wychodzi z kobietą około 

pięćdziesięcioletnią. Jest dość wysoka, ale nie tak jak jej syn, który ma po niej 

czarne oczy i kręcone włosy. Jej oczy są jednak łagodne, raczej smutne, zaś 
oczy Judasza są władcze i chytre.  
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«Pozdrawiam Cię, Królu Izraela – mówi, pochylając się jak prawdziwa poddana. 

– Pozwól Twej służebnicy Ci usłużyć.» 

«Pokój tobie, niewiasto. I niech Bóg będzie z tobą i z twoim synem.» 

«O tak, z moim synem!»  

To raczej westchnienie niż odpowiedź. 

«Wstań, matko. Ja także mam Matkę i nie mogę pozwolić, byś Mi całowała 

stopy. W imię Mojej Matki daję ci pocałunek, niewiasto. Ona jest twoją siostrą... 

w miłości i bolesnym losie matek tych, którzy są naznaczeni.» 

«Co chcesz powiedzieć, Mesjaszu?» – pyta Judasz nieco zaniepokojony. 

Jezus jednak nie odpowiada. Całuje w policzki niewiastę, którą właśnie 

podniósł. Potem, trzymając ją za rękę, idzie w kierunku domu. Wchodzą do 

chłodnego pomieszczenia, zacienionego dzięki zasłonom w pasy. Wszystko jest 

gotowe: zimne napoje i również owoce. Matka Judasza przywołuje najpierw 

służącą, która przynosi wodę i ręczniki. Pani domu chce zdjąć Jezusowi sandały 
i obmyć pokryte kurzem nogi. Jednak Jezus protestuje: 

«Nie, matko. Matka jest istotą zbyt świętą – szczególnie gdy jest tak szlachetna 

i dobra jak ty – abym mógł pozwolić, byś przyjęła postawę niewolnicy.»  

Matka patrzy na Judasza... Dziwne spojrzenie. Potem wstaje. Jezus się 

odświeża. Kiedy chce nałożyć sandały, niewiasta podchodzi z parą nowych 
sandałów. 

«To dla Ciebie, nasz Mesjaszu. Myślę, że dobrze je zrobiłam... jak chciał 

Judasz... Powiedział mi: “Nieco dłuższe od moich i takiej samej szerokości”.» 

«Ale po co to, Judaszu?» 

«Czy nie chcesz mi pozwolić, bym Ci ofiarował prezent? Czy nie jesteś moim 

Królem i Bogiem?» 

«Tak, Judaszu, jednak nie powinieneś był sprawiać tyle kłopotu twej matce. Ty 

wiesz, jaki jestem...» 

«Wiem. Jesteś święty. Jednak powinieneś się zaprezentować jako święty Król. 

To wzbudza szacunek. Dziewięciu na dziesięciu ludzi na świecie to głupcy. 
Trzeba więc takiej prezentacji, która wzbudza szacunek. Ja to wiem.» 

Jezus ubrał nowe sandały z czerwonej skóry, z dziurkowanymi rzemykami i 

przyszwą aż do kostki. Są o wiele piękniejsze niż proste sandały rzemieślnicze, 

podobne do sandałów Judasza, jak czółenka, z których wychodzą tylko czubki 
palców. 

«Jeszcze szata, mój Królu. Przygotowałam ją dla Judasza... Ale on Tobie ją 

oddaje. Jest z czystego lnu: świeża i nowa. Pozwól, by matka Cię ubrała... jakby 
chodziło o mojego syna.» 

Jezus odwraca się, by spojrzeć na Judasza... ale nie odzywa się. Rozwiązuje 

Swą szatę przy szyi i opuszcza jasną tunikę z ramion pozostając tylko w 

spodniej tunice. Niewiasta podaje Mu piękną nową szatę. Podaje Mu również 

pas będący taśmą całą pokrytą haftem. Zwisa z niego sznur zakończony 

pomponami. Z pewnością te świeże i czyste szaty pasują na Jezusa, jednak On 
nie wydaje się zbyt szczęśliwy. W tym czasie pozostali obmyli się. 
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«Chodź, Nauczycielu. To owoce mego skromnego warzywnika, a to jest miód 

pitny, zrobiony przez matkę. Ty, Szymonie, może wolisz białe wino? Pij. Z mojej 
winnicy. A ty, Janie? To samo co Nauczyciel?»  

Judasz tryska radością nalewając [napoje] do pięknych srebrnych kielichów. 

Pokazuje, jak jest zamożny. Matka mówi niewiele. Patrzy... patrzy... patrzy na 

swego Judasza... a potem znów patrzy na Jezusa... Jezus, zanim sam je, podaje 

jej najpiękniejszy owoc (wydaje mi się, że są to wielkie brzoskwinie – owoce 

żółtoczerwone, ale nie jabłka). A kiedy mówi [do niej]: “zawsze najpierw 
matka” – jej oczy zalewają się łzami. 

«Mamo, czy reszta wykonana?» – pyta Judasz. 

«Tak, synu, sądzę, że wszystko dobrze zrobiłam, jednak zawsze żyłam tutaj i 
nie wiem... nie znam zwyczajów królów.» 

«Jakich zwyczajów, niewiasto? Jakich królów? Co zrobiłeś, Judaszu?» 

«Czyż Ty nie jesteś Królem obiecanym Izraelowi? Nadszedł czas, aby świat Cię 

powitał [jako Króla] i to powinno po raz pierwszy zdarzyć się tu, w mojej 

osadzie, w moim domu. Czczę Ciebie pod tym tytułem. Z miłości do mnie i z 

szacunku dla Twego imienia Mesjasza, Chrystusa, Króla, jakim nazywali cię 
Prorocy z rozkazu Jahwe. Nie zaprzeczaj mi.» 

«Niewiasto, przyjaciele, proszę was... muszę pomówić z Judaszem. Muszę mu 

udzielić kilku szczegółowych wskazówek.» 

Matka i uczniowie wychodzą. 

«Judaszu, co uczyniłeś? Czy do dziś aż tak mało Mnie zrozumiałeś? Po co Mnie 

poniżać, czyniąc ze Mnie potężnego tej ziemi, a nawet zarozumiałego, dążącego 

do [ziemskiej] potęgi? Czy nie rozumiesz, że to pomniejsza Moją misję, a nawet 

jej przeszkadza? Tak, przeszkadza, to niezaprzeczalne. Izrael jest poddany 

Rzymowi. Ty wiesz, co by się stało, gdyby chciano powstać przeciw Rzymowi i 

ktoś uczyniłby siebie ludowym przywódcą, gdyby [kogoś] podejrzewano o 

organizowanie wyzwoleńczej wojny. Widziałeś właśnie w tych dniach, jak 

rzucono się na Niemowlę, bo widziano w Nim przyszłego króla, według świata. I 

ty, ty! O! Judaszu, czego oczekujesz dla Mnie po tym cielesnym panowaniu? 

Czego się spodziewasz? Dałem ci czas do namysłu i do podjęcia decyzji. 

Rozmawiałem z tobą jasno od początku. Nawet cię odsunąłem, bo wiedziałem... 

bo wiem, tak, wiem, czytam, widzę, co jest w tobie. Dlaczego chcesz iść za Mną, 

jeśli nie chcesz być takim, jak Ja tego pragnę? Odejdź, Judaszu! Nie wyrządzaj 

szkody sobie i Mnie... Odejdź. Tak będzie lepiej dla ciebie. Nie jesteś 

robotnikiem do tej pracy.... To ciebie przerasta. W tobie jest pycha, pożądliwość 

ze swymi trzema odnogami.. duch panowania... nawet twoja matka się ciebie 

lęka... jest skłonność do kłamstwa... Nie, to nie taki powinien być ten, kto chce 

iść za Mną. Judaszu, nie ma we Mnie nienawiści do ciebie. Nie przeklinam cię. 

Mówię tylko z boleścią z powodu niemocy przemienienia kogoś, kogo kocham, 

mówię ci tylko: idź swoją drogą, zapewnij sobie miejsce w tym świecie, bo tego 
pragniesz, ale nie zostawaj ze Mną. 

Moja droga!... Moje królowanie! O! Jakież będzie to cierpienie! Czy wiesz, gdzie 

będę Królem? Kiedy zostanie ogłoszona Moja Królewska Władza? To stanie się 

wtedy, gdy zostanę wyniesiony na hańbiącym drzewie, kiedy purpurą będzie Mi 

własna Krew, koroną – splecione ciernie, znakiem – szyderczy napis, a zamiast 

trąbek, cymbałów, organów i cytr pozdrawiających ogłoszonego Króla – 

bluźnierstwa całego ludu: Mojego ludu. A wiesz, przez czyje działanie wszystko 

to [nadejdzie]? Przez kogoś, kto Mnie nie zrozumie. Kto nic nie zrozumiał. 

[Przez] próżne serce z brązu, w którym pycha, zmysłowość, chciwość rozlały 



 166 

swe trucizny. Z nich zrodzi się plątanina węży, które staną się dla Mnie więzią, 

a... a dla niego – przekleństwem. Inni nie znają jeszcze tak dobrze Mego losu. 

Proszę cię, nie mów [im] o tym. Niech to pozostanie pomiędzy tobą a Mną. 

Zresztą... to było upomnienie... i będziesz [o tym] milczał, aby nie powiedzieć: 

“Zostałem skarcony...” Czy zrozumiałeś, Judaszu?» 

Judasz jest tak czerwony, że aż fioletowy. Stoi przed Jezusem. Jest zmieszany. 

Spuścił głowę... Potem rzuca się na kolana i płacze z głową wspartą o kolana 

Jezusa.  

«Kocham Cię, Nauczycielu. Nie odtrącaj mnie. Tak, jestem pyszny, jestem głupi, 

jednak nie odsyłaj mnie. Nie, Nauczycielu. To ostatni raz popełniam błąd. Masz 

rację, nie zastanowiłem się. Jednak nawet w tym błędzie jest miłość. Chciałem 

Cię przyjąć z takimi honorami... i żeby inni również Ci je oddawali... bo Cię 

kocham. Sam powiedziałeś przed trzema dniami: “Kiedy mylicie się bez 

złośliwości, lecz z nieznajomości tego, co jest prawdą, to nie jest błąd, lecz 

niedoskonały osąd, taki jak u dziecka. Ja jestem tu, aby uczynić was dorosłymi.” 

Oto, Nauczycielu, jestem u Twych kolan... Powiedziałeś, że będziesz dla mnie 

ojcem... [jestem] u Twych kolan, jakbyś był moim ojcem, i proszę Cię o 

przebaczenie. Proszę Cię, uczyń ze mnie “dorosłego”, świętego dorosłego... Nie 

odsyłaj mnie, Jezu, Jezu, Jezu... Nie! Nie wszystko jest we mnie złe. Widzisz, dla 

Ciebie wszystko opuściłem i przyszedłem. Jesteś dla mnie ważniejszy niż 

zaszczyty i korzyści, jakie otrzymywałem służąc innym. Ty, tak, Ty jesteś 

miłością biednego i nieszczęsnego Judasza, który chciałby Ci sprawiać jedynie 
radość, a przeciwnie – zadaje Ci ból...» 

«Wystarczy, Judaszu. Jeszcze jeden raz, wybaczam ci...»  

Jezus wydaje się zmęczony: «Przebaczam ci w nadziei... w nadziei, że w 

przyszłości Mnie zrozumiesz.» 

«Tak, Nauczycielu, tak. A teraz mimo wszystko, teraz nie przygniataj mnie 

ciężarem odmowy. Uczyniłoby mnie to przedmiotem szyderstwa. Cały Kariot 

wie, że przybywam z Potomkiem Dawida, Królem Izraela, i przygotował się, aby 

Cię przyjąć w tym mieście... Sądziłem, że robię dobrze... przedstawiając Cię tak, 

abyś budził bojaźń i posłuszeństwo... [Chciałem to ukazać] Janowi i Szymonowi, 

a przez nich innym – tym, którzy Cię kochają, lecz traktują jak równego sobie... 

Nawet moja matka byłaby upokorzona jako matka syna-kłamcy pozbawionego 
rozumu. Ze względu na nią, mój Panie... i przysięgam Ci...» 

«Nie Mnie przysięgaj, lecz przysięgnij samemu sobie, jeśli potrafisz, że nigdy 

już w ten sposób nie zgrzeszysz. Przez wzgląd na twoją matkę i na 
mieszkańców nie znieważę ich odejściem bez zatrzymania się. Wstań.» 

«Co powiesz innym?» [– pyta Judasz.] 

«Prawdę...» 

«O, nie!» 

«Prawdę, że wydałem ci polecenia na dziś. Zawsze jest sposób powiedzenia 

prawdy bez uszczerbku dla miłości. Chodźmy. Zawołaj twoją matkę i 
pozostałych.» 

Jezus był surowy. Kiedy Judasz powraca z matką i uczniami zaczyna się na 

nowo uśmiechać. Kobieta bacznie obserwuje twarz Jezusa, lecz widzi na niej 

życzliwość. Uspokaja się. Wydaje mi się, że ma zatroskaną duszę. [Jezus mówi:] 
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«Pójdziemy do Kariotu? Odpocząłem i dziękuję ci, matko, za twą dobroć. Niech 

Niebiosa ci wynagrodzą i dadzą – z powodu miłości, jaką masz wobec Mnie – 
spoczynek i radość małżonkowi, którego opłakujesz.» 

Niewiasta usiłuje ucałować rękę Jezusa. On jednak nie pozwala jej tego uczynić. 

Kładzie rękę na jej głowie i głaszcze ją. 

«Wóz jest gotowy, Nauczycielu. Chodź.» 

Podjeżdża wóz. Ciągną go woły. To piękny wóz, praktyczny. Położono na nim do 

siedzenia poduszki okryte czerwonymi pokrowcami.  

«Wejdź, Nauczycielu.» 

«Najpierw matka.» 

Niewiasta wchodzi, następnie Jezus i inni. 

«Tu, Nauczycielu» – mówi Judasz. Już nie nazywa Go “Królem”. 

Jezus siada z przodu. Obok, blisko Niego, siada Judasz, z tyłu – niewiasta i 

uczniowie. Woźnica kłuje woły i kieruje nimi idąc z boku. To krótka trasa. Około 

czterysta metrów. Potem widać pierwsze domy Kariotu, który wydaje mi się 

małym, zwyczajnym miasteczkiem. Na nasłonecznionej drodze [stoi] mały 

chłopiec. Patrzy, a następnie [biegnie, jak] wystrzelony z procy. Kiedy wóz 

podjeżdża do pierwszych domów, znaczni [mieszkańcy] i lud są już tam, aby Go 

przyjąć: sukno i listowie, gałęzie i tkaniny wzdłuż całej drogi od jednego domu 

do następnego. Okrzyki radości i głębokie ukłony aż do ziemi. Jezus nie może 

zejść, więc z wysokości Swego chwiejnego tronu pozdrawia [wszystkich] i 
błogosławi. 

Wóz toczy się naprzód, a potem zawraca wokół placu i wjeżdża w inną uliczkę. 

Zatrzymuje się przy domu z otwartymi drzwiami. Na progu stoją dwie, może 
trzy kobiety. Zatrzymują się. Wysiadają. 

«Mój dom należy do Ciebie, Nauczycielu» [– mówi Judasz.]  

«Pokój temu domowi, Judaszu, pokój i świętość.» 

Wchodzą. Za przedsionkiem jest przestronna sala z niskimi miejscami do 

siedzenia i meblami przyozdobionymi markieterią. Z Jezusem i pozostałymi 

osobami wchodzą okoliczne osobistości. Ukłony, grzeczności, atmosfera 

uroczystego święta. 

Wyniosły starzec wygłasza mowę: «To wielkie wydarzenie dla ziemi Kariotu – 

posiadać Ciebie, o Panie! Wielkie wydarzenie! Dzień szczęśliwy! To wielkie 

wydarzenie posiadać Ciebie i również widzieć, że jeden z synów [tej ziemi] jest 

Twoim przyjacielem i współpracownikiem. Błogosławiony ten, który Cię poznał 

przed wszystkimi innymi. Po stokroć bądź błogosławiony za to, że się ujawniłeś 

– Ty, Oczekiwany przez wszystkie pokolenia. Mów, Panie i Królu. Nasze serca 

czekają na Twoje słowa, jak ziemia wyschła i spalona czeka latem na pierwsze 
słodkie jesienne deszcze.» 

«Dziękuję ci, kimkolwiek jesteś. Dziękuję mieszkańcom, którzy skłonili swe 

serca ku Słowu Ojca, ku Ojcu, którego jestem Słowem. Wiedzcie, że to nie 

Synowi Człowieczemu mówiącemu do was, lecz Panu Najwyższemu jest 

oddawane dziękczynienie i cześć za ten czas pokoju, w którym On odnowi z 

synami ludzkimi Swe złamane ojcostwo. Niech będzie uwielbiony prawdziwy 

Pan, Bóg Abrahama, który miał litość i miłość dla Swego ludu i dał mu 
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obiecanego Odkupiciela. Nie Jezusowi, słudze Odwiecznej Woli, lecz tejże 

miłosnej Woli – dziękczynienie i uwielbienie.»  

«Mówisz jak święty... Jestem przewodniczącym synagogi. To nie szabat, jednak 

przyjdź do mego domu wyjaśnić Prawo. Ty bowiem jesteś bardziej namaszczony 
Mądrością niż olejem konsekrującym królów.» 

«Zaraz przyjdę» [– odpowiada Jezus.] 

«Mój Pan jest być może zmęczony...» [– odzywa się Judasz] 

«Nie, Judaszu, nigdy nie jestem zmęczony mówieniem o Bogu i nigdy nie chcę 

zawieść serc.» 

«Chodź więc – mówi z naciskiem przewodniczący synagogi – cały Kariot jest 

tam! Czekają na Ciebie na zewnątrz.» 

«Chodźmy.» 

Wychodzą. Jezus [idzie] między Judaszem a przewodniczącym synagogi, wokół 

nich – znaczący mieszkańcy i tłum, tłum, tłum. Jezus przechodzi i błogosławi. 

Synagoga jest na placu. Wchodzą. Jezus podchodzi do miejsca, z którego się 

naucza. Zaczyna mówić. [Widzę] białość Jego wspaniałej szaty, natchnione 
oblicze i wyciągnięte w zwyczajowym geście ramiona. 

«Ludu Kariotu, mówi Słowo Boga. Słuchajcie! Ten, który do was mówi, jest 

Słowem Boga. Jego władza pochodzi od Ojca i powróci do Ojca, kiedy dokona 

ewangelizacji Izraela. Niech serca otworzą się na prawdę, jak również duchy, 

aby nie zastygnąć w błędzie, z którego rodzi się zamęt. 

Izajasz powiedział: “Przedmioty skradzione przez uzbrojonych żołnierzy, każdy 

płaszcz zbroczony krwią, pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem Dziecię 

nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. 

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, 

Książę Pokoju.” Oto Moje Imię. Pozostawmy Cezarom i Tetrarchom ich 

zdobycze. Co do Mnie, to dokonam kradzieży, lecz nie takiej, która zasługuje na 

karę ognia. Przeciwnie, wyrwę [bowiem] szatanowi z ognia liczne zdobycze, by 

je wprowadzić do Królestwa pokoju, którego jestem Księciem, i przyszłego 
wieku – wieczności, której jestem Ojcem. 

Dawid – z którego rodu pochodzę, jak było to przepowiedziane przez tych, 

którzy mieli wizje dzięki ich świętości miłej Bogu i zostali wybrani, by o Nim 

pouczać – mówi: “Bóg wybrał jednego... mojego potomka... dzieło jednak jest 

wielkie, nie chodzi bowiem o przygotowanie domu dla człowieka, lecz siedziby 
dla Boga”. 

Tak więc Bóg, Król królów, wybrał jednego, Swego Syna, by zbudować Swój 

dom w sercach. Przygotował na to materiał. O! Ileż złota miłości! Miedzi i 

srebra, żelaza i rzadkich gatunków drzew oraz szlachetnych kamieni! Wszystko 

to jest przechowywane w Jego Słowie i Ono wykorzystuje te materiały dla 

zbudowania w was siedziby Boga. Jednak jeśli człowiek nie pomoże Panu, na 

próżno Pan będzie chciał zbudować Swój dom. Na złoto odpowiada się złotem, 

na srebro – srebrem, na miedź – miedzią, a na żelazo – żelazem. Oznacza to, że 

za miłość trzeba dawać miłość; wstrzemięźliwość, aby służyć Czystości; 

wytrwałość, ażeby być wiernym; moc, aby wytrwać w dobru. Ponadto [trzeba] 

przynieść dziś kamień, jutro – drewno; dziś – ofiarę, jutro – pracę i budować, 

ciągle budować świątynię Boga w sobie. 
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Nauczyciel – Mesjasz, wieczny Król Izraela – wzywa was, odwieczny ludu Boży. 

Jednak On chce, abyście byli czyści dla tego dzieła. Precz z pychą! Bogu – 

uwielbienie. Precz z ludzkimi myślami, do Boga należy królestwo. Powiedzcie 

pokornie wraz ze Mną: “Wszystko należy do Ciebie, Ojcze. Dla Ciebie jest 

wszystko, co dobre. Naucz nas poznawać Cię i Tobie służyć w prawdzie”. 

Powiedzcie: “Kimże jestem?” I uznajcie, że będziecie czymś dopiero wtedy, gdy 

staniecie się oczyszczonymi siedzibami, w które Bóg będzie mógł zstąpić i w 
nich odpocząć. 

Wszyscy pielgrzymi i obcy na tej ziemi, umiejcie się zjednoczyć i iść ku 

obiecanemu Królestwu. Drogą są przykazania, wypełniane nie z lęku przed karą, 

lecz z miłości do Ciebie, Ojcze Święty. Arką jest serce doskonałe, w którym 

znajduje się odżywcza manna mądrości i kwitnie gałąź czystej woli. Aby dom 

był oświetlony, przyjdźcie do Światłości świata. To Ja wam je przynoszę. Ja 

przynoszę wam Światłość. Nic innego. Nie posiadam bogactw ani nie obiecuję 

zaszczytów ziemskich, a jednak posiadam wszystkie nadprzyrodzone bogactwa 

Mego Ojca. Tym, którzy pójdą za Bogiem w miłości i miłosierdziu, obiecuję 
wieczną chwałę Niebios. Pokój wam.» 

Ludzie, którzy słuchali z uwagą, szeptają nieco poruszeni. Jezus rozmawia z 

przewodniczącym synagogi. Idą przyłączyć się do innej grupy, być może 
[miejscowych] osobistości. 

«Nauczycielu... czyżbyś nie był Królem Izraela? Mówiono nam...» 

«Jestem Nim.» 

«Ale powiedziałeś...» 

«...że nie posiadam ani nie obiecuję ziemskich bogactw. Mogę mówić tylko 

prawdę. I tak jest. Znam wasze myśli. Błąd pochodzi z mylnej interpretacji i z 

wielkiego szacunku, jakim darzycie Najwyższego. Powiedziano wam: “Mesjasz 

nadchodzi”, a wy myśleliście, jak wielu w Izraelu, że Mesjasz i król to, to samo. 

Wznieście wyżej waszego ducha. Obserwujcie to piękne letnie niebo. Czyż nie 

wydaje się wam, że tam się kończy, że jego granice są tam, gdzie przestrzeń 

wydaje się szafirowym sklepieniem? Nie, dalej są inne warstwy, czystsze, 

bardziej lazurowe – aż do niewyobrażalnego lazuru Raju, do którego Mesjasz 

wprowadzi sprawiedliwych, umarłych w Panu. Podobna jest różnica pomiędzy 

mesjańską władzą królewską, wyobrażoną sobie przez człowieka, a 

autentycznym królowaniem: zupełnie Boskim.» 

«Czy jednak my, biedni ludzie, możemy wznosić nasze oczy aż to takich 
wysokości?» 

«Wystarczy tego chcieć. Jeśli będziecie tego pragnąć, pomogę wam.» 

«Jak więc mamy Cię nazywać, skoro nie jesteś królem?» 

«Nauczycielem, Jezusem, jak chcecie. Jestem Nauczycielem i jestem Jezusem – 

Zbawicielem.» 

Jakiś starzec mówi: «Posłuchaj, Panie. Przed wielu laty, bardzo dawno temu, w 

okresie spisu [ludności], doszła do nas wieść, że w Betlejem narodził się 

Zbawiciel... I ja poszedłem wraz z innymi... Widziałem Niemowlę takie jak inne, 

ale uwielbiałem Je z wiarą. Potem dowiedziałem się, że był inny, święty, 
imieniem Jan. Kto jest prawdziwym Mesjaszem?» 

«Ten, którego uwielbiłeś. Drugi jest Jego Poprzednikiem – wielkim świętym w 

oczach Najwyższego, ale nie Mesjaszem.» 
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«Więc to byłeś Ty?» 

«To byłem Ja. A co ujrzałeś wokół nowo narodzonego Dziecięcia, którym wtedy 

byłem?» 

«Ubóstwo i schludność, szlachetność i czystość... Miły rzemieślnik, poważny, 

nazywał się Józef. Rzemieślnik, lecz z rodu Dawida. Młoda Matka, jasnowłosa i 

życzliwa, która nosiła imię Maryja. Wobec Jej wdzięku bledną najpiękniejsze 

róże Engaddi i brzydkie wydają się lilie królewskich kwietników. A Niemowlę 

miało wielkie niebiańskie oczy, jasnozłote włosy... Nic więcej nie widziałem... I 

słyszę jeszcze głos Matki, która mi mówi: “W Imię Mojego Syna mówię ci: niech 

Pan będzie z tobą aż do wiecznego spotkania i niech Jego Łaska idzie przed tobą 

na twojej drodze.” Mam osiemdziesiąt cztery lata... Jestem u kresu mojej drogi. 

Nie miałem już nadziei spotkać Łaski Boga. Jednak, przeciwnie – znalazłem Ją... 

i teraz nie chcę już widzieć innego światła jak Twoje... Tak, widzę Ciebie pod 

tym mizernym odzieniem, którym jest ciało, jakie na Siebie przyjąłeś. Widzę 
Ciebie! Posłuchajcie głosu tego, który – umierając – widzi Światłość Boga!» 

Ludzie gromadzą się wokół natchnionego starca, który znajduje się w grupie 

blisko Jezusa. Sędziwy człowiek, nie wspierając się już na lasce, podnosi 

trzęsące się ramiona i głowę, całkiem siwą, z długą brodą, na pół przedzieloną – 
prawdziwe oblicze patriarchy lub proroka. 

«Widzę Go: Wybranego, Najwyższego, Doskonałego – który zstąpił pomiędzy 

nas mocą Swej miłości – jak wstępuje na prawicę Ojca i staje się z Nim Jedno. 

Oto On! Nie jest to jednak Głos ani Istota Niematerialna, w postaci której 

Mojżesz widział Najwyższego. Nie jest też taki, jakim Go poznała pierwsza para 

[ludzi], gdy przemawiał do niej w wieczornym powiewie, o czym mówi Księga 

Rodzaju. Widzę Go, jak wstępuje do Przedwiecznego ze Swoim rzeczywistym 

Ciałem. To Ciało iskrzące się! Ciało chwalebne! O! Błysk Boskiego Ciała! O, 

piękności Boga-Człowieka! To jest Król! Tak. To jest Król. Nie – Izraela, lecz 

świata. Przed Nim pochylają się wszystkie królestwa tej ziemi. Wszystkie berła i 

wszystkie korony są unicestwione w blasku Jego berła i Jego klejnotów. 

Korona... tak, nosi na skroniach koronę. Berło... ma w Swoim ręku berło. Na 

piersi – pektorał: perły i rubiny błyszczą na nim wspaniałością nigdy dotąd nie 

widzianą. Wychodzą z niego płomienie, jakby z gorejącego ogniska. Na rękach 

ma dwa rubiny i otoczkę z rubinów na Swoich świętych stopach. Światłości, 

światłości rubinów! Patrzcie, o ludy, na przedwiecznego Króla! Widzę Cię! Widzę 

Cię! Wznoszę się z Tobą... Ach! Panie! Nasz Odkupicielu!... Światłość wzrasta w 

mej duszy... Król jest przyozdobiony Swoją Krwią! Korona – to zakrwawione 

ciernie, a berłem jest krzyż... Oto Człowiek! Oto On! To Ty!... Panie, ze względu 

na Twoją ofiarę miej litość nad Twym sługą. Jezu, Twemu miłosierdziu oddaję 
mego ducha.» 

Starzec, który aż dotąd trzymał się prosto – jakby odmłodzony ogniem 

prorockim – nagle, w mgnieniu oka, byłby upadł, gdyby Jezus nie podtrzymał go 
szybko na Swej piersi. 

«Saulu!» 

«Saul umiera!» 

«Pomocy!» 

«Biegnijcie!» 

«Pokój sprawiedliwemu, który umiera» – mówi Jezus i powoli przyklęka, chcąc 

swobodniej podtrzymać coraz bardziej bezwładnego starca. Nastaje cisza. 

Potem Jezus kładzie go zupełnie na ziemi. Wstaje i mówi: «Pokój jego duchowi. 
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Umarł, ujrzawszy Światło, [dlatego] w czasie oczekiwania, które będzie trwało 

krótko, będzie widział oblicze Boga i będzie szczęśliwy. Dla tych, którzy będą 
umierać w Panu, nie ma śmierci, czyli zerwania z życiem.» 

Obecni, po kilku chwilach, oddalają się komentując wydarzenie. Pozostają tylko 

osobistości, Jezus, Jego [uczniowie] i przewodniczący synagogi.  

«On prorokował, Panie?» 

«Oczy jego ujrzały Prawdę. Chodźmy.» – Wychodzą. 

«Nauczycielu, Saul umarł napełniony Duchem Bożym. Dotykaliśmy go. Jesteśmy 

czyści czy nieczyści?» 

«Nieczyści.» 

«A Ty?» 

«Na równi z innymi. Ja nie zmieniam Prawa. Takie jest prawo i Izraelita je 

wypełnia. Jesteśmy nieczyści. W trzecim i siódmym dniu dokonamy 

oczyszczenia. Do tego czasu jesteśmy nieczyści. Judaszu, nie wracam do twej 

matki. Nie chcę wnosić nieczystości w jej dom. Uprzedź ją, przez kogo możesz. 
Pokój tej osadzie. Chodźmy.» 

43. JEZUS W DRODZE POWROTNEJ Z PASTERZAMI, BLISKO HEBRONU 

Napisane 15 stycznia 1945. A, 4196-4204 

Jezus idzie z uczniami drogą wzdłuż potoku. Wzdłuż... to taki sposób mówienia. 

Potok jest w dole, a wyżej, wzdłuż brzegu ciągnie się kręta droga, jak to często 

widać w górskich krainach. Jan – obarczony jak tragarz pełnym, krągłym worem 

– jest purpurowy. Judasz niesie torbę swoją i Jezusa. Szymon ma jedynie torbę i 

płaszcze. Jezus włożył na nowo Swą szatę i sandały. Matka Judasza musiała ją 
wyprać, bo nie jest już pomięta. 

«Ileż owoców! Piękne winnice na wzgórzach! – mówi Jan, któremu upał i 

zmęczenie nie odbierają dobrego nastroju. – Nauczycielu, czy to na tych 
brzegach rzeki nasi ojcowie zbierali cudowne grona?» 

«Nie, na innych, bardziej na południe. Jednak cały region był miejscem 

błogosławionym we wspaniałe owoce.» 

«Teraz już nim nie jest, choć pozostał piękny.» 

«Zbyt wiele wojen wyniszczyło ziemię. Tu powstał Izrael... ale by to się stało, 

musiał nawodnić ziemię krwią własną i wrogów» – mówi Jezus. 

«Gdzie znajdziemy pasterzy?» 

«W odległości pięciu mil od Hebronu, nad brzegami rzeki, o której mówiłeś» [– 

odpowiada Jezus.] 

«A więc za tym wzniesieniem.» 

«Nieco dalej.» 

«Jest bardzo gorąco. Lato... Dokąd pójdziemy potem, Nauczycielu?» 
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«W pewne miejsce, jeszcze cieplejsze. Proszę was jednak, abyście [tam] poszli. 

Będziemy podróżować nocą. Gwiazdy są tak jasne, że nie jest ciemno. Chcę 
wam pokazać pewne miejsce...» 

«Miasto?» 

«Nie... pewne miejsce... które sprawi, że lepiej zrozumiecie Nauczyciela... Być 
może lepiej niż przez Jego słowa.» 

«Straciliśmy wiele dni z powodu tego głupiego wydarzenia [– mówi Judasz. –] 

On [nam] wszystko popsuł... a moja matka doznała zawodu po tak wielu 

przygotowaniach. Nie wiem, dlaczego chciałeś się odseparować aż do chwili 
oczyszczenia.»  

«Judaszu, dlaczego nazywasz “głupim” wydarzenie, które było łaską dla 

prawdziwego wiernego. Czy ty nie chciałbyś dla siebie takiej śmierci? On całe 

życie czekał na Mesjasza. [Pomimo] starości wybrał się uciążliwymi drogami, 

aby Go uwielbić, kiedy mu powiedziano: “Jest tam!” Przez trzydzieści lat 

zachowywał w sercu słowa Mojej Matki. Miłość i wiara napełniły go ogniem w 

ostatniej godzinie, jaką Bóg dla niego przeznaczył. Jego serce pękło z radości, 

pochłonięte jak miła ofiara całopalna przez ogień Boży. Jakiż los [może być] 

lepszy od tego? Popsuł przygotowaną przez ciebie uroczystość? Dojrzyj w tym 

odpowiedź Boga. Nie miesza się tego, co ludzkie, z tym, co pochodzi od Boga... 

Twoja matka będzie Mnie jeszcze miała. Ten starzec już Mnie mieć nie będzie. 

Cały Kariot może przyjść do Chrystusa, ten starzec nie miałby już sił, aby to 

uczynić. Byłem szczęśliwy przyjmując na Moim sercu starego umierającego ojca 
i polecając [Bogu] jego ducha.  

A co do reszty... po co gorszyć [kogoś] okazywaniem pogardy dla Prawa? Aby 

[móc komuś] powiedzieć: “Chodźcie za Mną”, trzeba [samemu] iść naprzód. Aby 

wprowadzić [kogoś] na drogę świętą, trzeba [samemu] podążać tą właśnie 

drogą. Jakże mógłbym powiedzieć: “Bądźcie wierni”, gdybym Sam nie był 

wierny?» 

Szymon zauważa: «Sądzę, że taki niewłaściwy sposób postępowania jest 

przyczyną naszego upadku. Rabini i faryzeusze przygniatają lud ciężarem 

przepisów, a potem... a potem postępują tak, jak ten, który sprofanował dom 
Jana, czyniąc go miejscem rozpusty.» 

«To człowiek Heroda...» [– zauważa Judasz.] 

«Tak, Judaszu – odpowiada Szymon. – Jednak te same błędy znajdujemy w 

grupach, które same siebie nazywają świętymi. Co na to powiesz, 
Nauczycielu?» 

«Mówię, że jeśli tylko będzie garść prawdziwego kwasu i prawdziwego kadzidła 

w Izraelu, wypiecze się chleb i okadzi ołtarz.» 

«Co chcesz [przez to] powiedzieć?» 

«Chcę powiedzieć, że jeśli ktoś będzie prawym sercem dochodził do Prawdy, 

wówczas Prawda rozszerzy się w całym Izraelu – jak kwas w wielkiej ilości 
mąki i jak kadzidło.» 

«Co Ci mówiła ta kobieta?» – pyta [Jezusa] Judasz. 

Jezus nie odpowiada. Odwraca się do Jana: «To ciężkie i męczy cię. Daj Mi twój 

ładunek.» 
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«Nie, Jezu [– protestuje Jan. –] Jestem przyzwyczajony, a poza tym... radość, 

jaką sprawimy Izaakowi, czyni ten ciężar lżejszym.» 

Obeszli wzgórze. W cieniu drzewa, na drugim zboczu, znajdują się stada Eliasza. 

Strzegą ich pasterze siedzący w cieniu. Widzą Jezusa i biegną [ku Niemu]. 

«Pokój wam. Tu jesteście?» 

«Myśleliśmy o Tobie... i z powodu tego opóźnienia zastanawialiśmy się, czy 

mamy iść na spotkanie z Tobą czy okazać posłuszeństwo... Zdecydowaliśmy się 

przyjść tu dla okazania posłuszeństwa Tobie i także naszej miłości. Powinieneś 

być tu przed kilkoma dniami.» 

«Musieliśmy się zatrzymać...» [– wyjaśnia Jezus.] 

«Ale... [nie stało się] nic złego?» 

«Nie, nic, przyjacielu. Śmierć wiernego na Moim sercu. Nic innego.» 

«Cóż miałoby się stać, pasterzu? [– odzywa się Judasz –] Gdy wszystko jest 

dobrze przygotowane... Oczywiście trzeba umieć [wszystko] przygotować i 

przygotować serca na przyjęcie wszystkiego. Moje miasto oddało Chrystusowi 
całą należną cześć. Prawda, Nauczycielu?» 

«To prawda. Izaaku, wracając, wstąpiliśmy do Sary. Miasto Jutta także – choć 

nie było tam innych przygotowań oprócz zwykłej dobroci i prawdziwości słów 

Izaaka – potrafiło pojąć istotę Mojej nauki i pokochać miłością czynną, 

bezinteresowną i świętą. Sara przysyła ci ubrania i jedzenie, Izaaku. Do 

jałmużny, pozostawionej na twoim posłaniu, wszyscy chcieli coś dorzucić dla 

ciebie, bo wracasz do świata i wszystkiego ci brak. Masz. Nigdy nie noszę 
pieniędzy, jednak te przyjąłem, bo są oczyszczone miłością.» 

«Nie, Nauczycielu, zatrzymaj je. Przyzwyczaiłem się obywać bez nich.» 

«Musisz teraz iść tam, gdzie Cię wyślę, i [pieniądze] będą ci potrzebne. 

Robotnik ma prawo do zapłaty, nawet jeśli pracuje nad duszami... bo ma jeszcze 

ciało do nakarmienia: można by powiedzieć – jakby osiołka pomagającego 

swemu panu. To niewiele, ale poradzisz sobie... Jan ma w tym worku ubrania i 

sandały. Joachim dał ze swoich. Będą duże... ale jest tyle miłości w tym darze!» 

Izaak bierze torbę i oddala się za krzaki, aby się ubrać. Miał ciągle bose nogi i 

swoją dziwaczną togę z prześcieradła.  

«Nauczycielu – mówi Eliasz – ta kobieta... ta kobieta, która mieszka w domu 

Jana... kiedy nie było Cię już trzy dni, a my paśliśmy stada blisko Hebronu – 

pastwiska należą do wszystkich i nikt nie mógł nas przegonić – ta kobieta 

wysłała do nas służącą z tą sakiewką i z wiadomością, że chce z nami 

porozmawiać... Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale za pierwszym razem 

odesłałem sakiewkę i przekazałem: “Nie chcę niczego słuchać...” Potem kazała 

mi przekazać: “Przyjdź w Imię Jezusa”, więc poszedłem... Czekała, aż odjedzie 

jej... ten... mężczyzna, którego jest kochanką... Ileż rzeczy chciała... tak, chciała 

wiedzieć. Z ostrożności niewiele mówiłem. Ona jest kurtyzaną. Obawiałem się, 

że to zasadzka na Ciebie. Pytała mnie, kim jesteś, gdzie mieszkasz, co robisz, 

czy jesteś panem... Powiedziałem: “To Jezus z Nazaretu. Jest wszędzie, bo jest 

nauczycielem i naucza w całej Palestynie.” Powiedziałem, że jesteś ubogim 

prostym rzemieślnikiem, którego Mądrość przeniknęła Swą mądrością... Nic 

więcej.» 
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«Dobrze zrobiłeś» – mówi Jezus, a Judasz w tym samym momencie krzyczy: 

«Źle zrobiłeś! Dlaczego nie powiedziałeś, że On jest Mesjaszem i Królem 
świata? Przegoń tę pyszną Rzymiankę blaskiem chwały Bożej!» 

«Ona by mnie nie zrozumiała, a poza tym, czy mogłem być pewny, że była 

szczera? [– tłumaczy się dalej Eliasz. –] Ty sam powiedziałeś, kim ona jest, gdy 

ją ujrzałeś. Czy mogłem rzucać rzeczy święte – bo wszystko, co dotyczy Jezusa 

jest święte – w jej usta? Czy mogłem narażać Jezusa na niebezpieczeństwo, 

przekazując jej zbyt wiele wiadomości? Niech zło przyjdzie od wszystkich 
innych, ale nie ode mnie...»  

«Chodźmy więc, Janie, powiedzieć, że On jest Nauczycielem. Wyjaśnimy jej 

świętą prawdę» [– mówi Judasz.] 

«Ja? Nie. Chyba że Jezus nakaże mi to uczynić.» 

«Boisz się? [– pyta Judasz. –] Cóż to takiego dla ciebie? Czy odczuwasz 

niesmak? Nauczyciel go nie czuł!» 

«Ani lęk, ani niesmak. Czuję dla niej litość. Jednak myślę, że gdyby Jezus tego 

chciał, zatrzymałby się, aby ją pouczyć. On tego nie uczynił... Nie jest więc 

wskazane, abyśmy to robili.» [– tłumaczy Judaszowi Jan.] 

«Wtedy nie było znaków nawrócenia... Teraz... [– mówi Judasz –] Eliaszu, 

pokaż sakiewkę!» 

Judasz wysypuje jej zawartość na połę swego płaszcza: obrączki, wisiorki, 

bransolety, naszyjnik. Wszystko toczy się: żółć złota na ciemnożółty płaszcz 

Judasza.  

«Tyle klejnotów!... Co z nimi zrobimy?» 

«Można je sprzedać» – radzi Szymon. 

«To kompromitujące przedmioty» – zauważa Judasz, który mimo to je 

podziwia. [Odzywa się Eliasz:] 

«To samo powiedziałem jej, gdy to brałem. Dodałem: “Twój pan będzie cię bił.” 

Ona mi odpowiedziała: “To nie jego rzeczy, należą do mnie. Czynię z nimi, co 

chcę. Wiem, że to złoto grzechu... ale zostanie oczyszczone, jeśli będzie służyć 
temu, kto jest ubogi i święty... aby o mnie pamiętał”. Płakała.» 

«Idź tam, Nauczycielu» – mówi Judasz. 

«Nie.» 

«Poślij więc Szymona.» 

«Nie.» 

«A więc ja pójdę.» 

«Nie.» 

Wszystkie “nie” Jezusa są suche i kategoryczne.  

«Czy źle zrobiłem, Nauczycielu, że z nią rozmawiałem i przyjąłem to złoto?» – 

pyta Eliasz, widząc smutek Jezusa.  

«Nie uczyniłeś źle, jednak nie trzeba nic więcej robić.» 
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«Ale być może ta kobieta chce się wybawić i potrzebuje pouczenia...» – 

zauważa jeszcze Judasz. 

«Znajduje się w niej już bardzo dużo iskierek zdolnych wzniecić pożar, w 

którym może zostać pochłonięty jej występek, czyniąc jej duszę na nowo 

dziewiczą dzięki skrusze. Przed chwilą mówiłem o kwasie, który podnosi całe 
ciasto i czyni z niego chleb poświęcony. Posłuchajcie krótkiej przypowieści. 

Ta niewiasta to mąka: mąka, którą Zły pomieszał z piekielnym pyłem. Ja jestem 

kwasem, to znaczy – Moje słowo jest kwasem. Czy można jednak – nawet jeśli 

kwas jest wyśmienity – uczynić chleb z mąki, w której jest zbyt wiele plew albo 

którą zmieszano ze żwirem, piaskiem albo też z popiołem? Nie można tego 

zrobić. Trzeba cierpliwie oddzielić mąkę, plewy, popiół, żwir i piasek. 

Miłosierdzie przechodzi i ofiarowuje swe sito... Pierwsze [sito] jest uczynione z 

krótkich podstawowych prawd. Muszą być zrozumiane przez kogoś, kto jest w 

sieci całkowitej ignorancji, występku, pogańskich błędów. Jeśli dusza je 

przyjmie, zaczyna się pierwsze oczyszczenie. Drugie [oczyszczenie] przychodzi 

wraz z sitem samej duszy, która zestawia swój byt z Tym, który jej się objawił. 

Czuje wstręt do samej siebie i rozpoczyna swą pracę. Działa coraz dokładniej. 

Po kamieniach, piasku, popiele udaje się jej usunąć to, co znajduje się jeszcze w 

mące [zanieczyszczonej] wielkimi, zbyt wielkimi grudkami, by mogła dać 

wspaniały chleb. Teraz wszystko jest gotowe. Wtedy powraca Miłosierdzie i 

miesza się z tą przygotowaną mąką. To także jest przygotowanie, Judaszu. 

Sprawia, że mąka się podnosi i czyni z niej chleb. Jest to jednak długa praca, w 
czasie której działa “pragnienie” duszy. 

Ta niewiasta... ta niewiasta posiada już w sobie to minimum, które należało jej 

dać i które może jej pomóc w wykonaniu pracy. Pozwólmy jej działać, jeśli tego 

chce. Nie przeszkadzajmy jej. Wszystko przeszkadza duszy, która nad sobą 

pracuje: ciekawość, nierozważna gorliwość, rygoryzm jak i przesadna litość.» 

«Zatem nie pójdziemy tam?» [– pyta Judasz.] 

«Nie, i aby nikt z was nie miał takiej pokusy, odchodzimy stąd natychmiast do 

lasu, do cienia. Zatrzymamy się w głębi terebintowej doliny. Tam się 

rozdzielimy. Eliasz uda się na pastwiska z Lewim. Józef pójdzie ze Mną do brodu 

w pobliżu Jerycha. Potem... jeszcze się spotkamy. Ty, Izaaku, rób nadal to, co 

czyniłeś w Jutcie, idąc stąd przez Arymateę i Liddę aż do Dok. Tam się 

spotkamy. Trzeba przygotować Judeę, a ty wiesz, jak to robić. Tak jak czyniłeś 

to w Jutcie.» 

«A my?» 

«Pójdziecie, jak zapowiedziałem, zobaczyć Moje przygotowanie. Ja także 

przygotowałem się do tej misji.» 

«Poszedłeś do jakiegoś rabina?» [– pyta Judasz]  

«Nie.» 

«Do Jana?»  

«Od niego otrzymałem jedynie Chrzest.» 

«A więc?» 

«W Betlejem przemówiły kamienie i serca. Tam, dokąd cię zaprowadzę, 

Judaszu, kamienie i serce, Moje serce, przemówią i odpowiedzą na twoje 
pytanie» [– mówi Jezus.] 
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Eliasz przynosi mleko i ciemny chleb, mówiąc: «Kiedy czekaliśmy, usiłowałem – 

i Izaak próbował wraz ze mną – przekonać ludzi z Hebronu... Ale nie wierzą, 
przeklinają tylko i chcą jedynie Jana. To ich “święty” i chcą jedynie jego.» 

«To grzech wspólny dla wielu miast i wielu wierzących dzisiejszych i przyszłych. 

Patrzą na robotnika, a nie na pana, który go wysłał. Stawiają pytania 

robotnikowi, ale nie mówią mu: “Zapytaj twego pana”. Zapominają, że 

pracownik istnieje, bo jest pracodawca i że to on poucza robotnika i czyni go 

zdolnym do pracy. Zapominają, że robotnik może pośredniczyć, jednak jest 

tylko jeden, który może dać – pan: w tym wypadku Bóg i [zjednoczone] z Nim 

Jego Słowo. Trudno... Słowo cierpi z tego powodu, lecz nie żywi urazy. 

Chodźmy.» 

44. JEZUS NA GÓRZE POSTU I PRZY SKALE KUSZENIA  

Napisane 17 stycznia 1945. A, 4213-4229 

Piękny świt w dzikim rejonie. Jutrzenka ponad górskim wzniesieniem. [Pojawia 

się] zaledwie pierwszy blask dnia. Na niebie widać ostatnie gwiazdy. Świeci 

jeszcze cienki rożek ubywającego księżyca, jak srebrny przecinek na ciemnym 
welurze nieba. 

Wydaje się, że to samotna góra bez połączenia z innymi łańcuchami. Jednak to 

prawdziwa góra, a nie – wzgórze. Wierzchołek jest jeszcze o wiele wyżej, a już 

w połowie wysokości odkrywa się szeroki horyzont, co świadczy o tym, że to 

wzniesienie wyrasta o wiele powyżej poziomu ziemi. W orzeźwiającym rannym 

powietrzu toruje sobie drogę jeszcze niepewne światło białozielonkawej coraz 

jaśniejszej jutrzenki. Ukazują się kontury i zarysy, które rozmywała wcześniej 

mgła poprzedzająca dzień – wciąż mroczniejszy niż noc, bo światło gwiazd w 

tym przejściu pomiędzy nocą a dniem zmniejsza się i, powiedziałabym, zaciera 

się. Widzę, że góra jest skałą poprzecinaną szczelinami, tworzącymi groty, nory, 

górskie kryjówki. Tylko w miejscach – w których zgromadziło się nieco ziemi, 

aby móc wchłonąć wilgoć z nieba i ją zatrzymać – są kępki zieleni, rośliny nie 

mające nic poza kolczastą łodygą z rzadkimi liśćmi, drzewiaste krzewy tuż przy 
ziemi i rośliny, które wyglądają jak zielone pręty. Nie znam ich nazw. 

W dole znajduje się przestrzeń jeszcze bardziej wysuszona, płaska, kamienista, 

która staje się coraz bardziej jałowa, w miarę jak zbliża się ciemne miejsce, co 

najmniej pięć razy dłuższe od swej szerokości. Sądzę, że chodzi o obfitą oazę, 

jaką wzbudzają podziemne wody w tym opustoszałym pejzażu. Jednak gdy 

światło staje się żywsze, widzę, że to przestrzeń wody – wody stojącej, 

ciemnej, martwej: jezioro nieskończonego smutku. W tym jeszcze nikłym 

świetle przywołuje to w mej pamięci wizję umarłego świata. Wydaje się, że 

jezioro wchłania w siebie ponuro wyglądające tu niebo i cały smutek 

otaczającego krajobrazu. Odnosi się wrażenie, że w nieruchomych wodach 

odbija się ciemna zieleń kolczastych roślin i sztywnej trawy. Na przestrzeni 

wielu kilometrów – na stokach wzniesień i na równinie – stanowią one jedyną 

ozdobę. Unosi się tu i rozpływa na całą okolicę jakaś czarodziejska moc 

mrocznego smutku. Jakże różni się to jezioro od promiennego i roześmianego 
jeziora Genezaret! 

Duch staje się radośniejszy, gdy patrzy w górę, w niebo już absolutnie 

rozpogodzone, rozjaśniające się; gdy spogląda na światłość, która od wschodu 

rozszerza się jak błyszczący zalew. Jednak widok tej ogromnej połaci martwej 

wody ściska serce. Żaden ptak nad nią nie przelatuje. Nie ma żadnego 

zwierzęcia na jej brzegach. Nic. Gdy tak patrzę na to pustkowie, porusza mnie 
głos Jezusa: 
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«Oto jesteśmy na miejscu, na które chciałem was przyprowadzić.» 

Odwracam się. Widzę za mną Jana, Szymona i Judasza, blisko kamienistego 

stoku góry, do którego prowadzi ścieżka... Trzeba by raczej powiedzieć: tam, 

gdzie długa praca wód w deszczowych porach spowodowała erozję wapiennych 

[skał], żłobiąc ledwo widoczny wielki kanał, służący wodom spływającym z góry 

i będący teraz drogą raczej dla dzikich kozłów niż dla ludzi. Jezus patrzy wokół i 
powtarza: 

«To tu chciałem was przyprowadzić. Tu Chrystus przygotował się do Swojej 

misji.» 

«Ależ tu nic nie ma!» [– wykrzykuje Judasz] 

«Nic nie ma, jak powiedziałeś.» 

«Z kim byłeś?» 

«Z Moim Duchem i z Ojcem.» 

«A! To był postój na kilka godzin!» [– mówi Judasz] 

«Nie, Judaszu, nie na kilka godzin, lecz na wiele dni...» 

«Kto Ci usługiwał? Gdzie spałeś?» 

«Moim sługami były dzikie osły, które przychodziły spać nocą w swej jamie... w 

tej samej, w której również Ja się schroniłem. Miałem na Swych usługach orły, 

które mówiły Mi: “Nastał dzień”, gdy z dzikimi odgłosami wyruszały na 

polowanie. Moimi przyjaciółmi były małe zajączki, przychodzące skubać dziką 

trawę u Moich stóp... Moim pożywieniem i napojem było to, co stanowi pokarm i 

napój dzikich kwiatów: nocna rosa, a [w dzień] – światło słońca. Nic więcej.» 

«Ale, po co?» [– pyta Judasz] 

«Po to, aby się dobrze przygotować, jak powiedziałeś, do Mojej misji. Rzeczy 

dobrze przygotowane wieńczy powodzenie. Tak powiedziałeś. A Moja sprawa 

nie należy do małych, niepotrzebnych spraw [polegających na] postawieniu 

Siebie w świetle: Mnie, Pana panów. Polega ona na tym, by dać ludziom pojąć, 

kim jest Pan, i dzięki temu zrozumieniu sprawić, że pokochają Go w duchu 

prawdy. Nędzny to sługa Pana, który myśli o swoim sukcesie, a nie o tryumfie 

Boga! Kto szuka wyciągnięcia z tego korzyści, kto myśli o wzniesieniu się na 

tron wykonany... o! wykonany z Bożych spraw – poniżonych aż do walania się 

po ziemi tego, co jest sprawą Niebios... ten nie jest już sługą, nawet jeśli na 

takiego wygląda. To kupiec, handlarz, istota obłudna, która sama siebie zwodzi, 

oszukuje ludzi i pragnie oszukać Boga... To nieszczęśnik, który uważa siebie za 

księcia, a jest niewolnikiem... niewolnikiem demona – swego króla i swego pana 

kłamstwa. Tu, w tej kryjówce, Chrystus przez wiele dni żył w umartwieniu i na 

modlitwie, aby się przygotować do Swojej misji. A gdzie ty, Judaszu, chciałbyś, 

abym poszedł się przygotować?» 

Judasz jest zmieszany, zdezorientowany. W końcu mówi:  

«Nie wiem... Myślałem... do jakichś rabinów... do Esseńczyków... Nie wiem.» 

«A mógłbym znaleźć rabina, który powiedziałby Mi więcej niż mówiła Mi moc i 

mądrość Boga? Czyż mógłbym Ja – Słowo Przedwieczne Ojca, które było, gdy 

Ojciec stwarzał człowieka, i które wie, jakim nieśmiertelnym duchem jest 

ożywiony i w jaką zdolność wolnego osądu wyposażył go Stworzyciel – czyż 

mógłbym iść szukać wiedzy i poznania do ludzi, którzy zaprzeczają 
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nieśmiertelności duszy, odrzucają ostateczne zmartwychwstanie? Którzy 

zaprzeczają wolnej woli człowieka odrzucając tym samym cnoty i wady, czyny 

święte i złe, [sądząc, że wszystkim] kieruje przeznaczenie uznane za 
nieuchronne i niepokonane? Ach, nie! 

Macie przeznaczenie, tak. Macie je. W umyśle Boga, który was stworzył, istnieje 

dla was przeznaczenie. Ojciec pragnie go dla was i jest to przeznaczenie 

miłości, pokoju i chwały: “świętość, która czyni was Jego synami”. Takie jest 

przeznaczenie, które obecne było w Bożej myśli, gdy z mułu został uczyniony 
Adam, i będzie obecne aż do stworzenia ostatniej duszy ludzkiej. 

Jednak Ojciec nie gwałci waszej pozycji królewskiej. Król, jeśli jest więźniem, 

nie jest już królem: jest pozbawionym władzy. Jesteście królami, bo jesteście 

wolni w waszym małym osobistym królestwie: w waszym ja. W nim możecie 

robić, co chcecie i jak chcecie. Przed sobą macie, u granic waszego małego 

królestwa, Króla - przyjaciela i dwie wrogie potęgi. Przyjaciel wskazuje wam 

zasady, jakie wyznaczył dla uszczęśliwienia tych, którzy należą do Niego. 

Ukazuje wam je mówiąc: “Oto one. Dzięki nim macie zapewnione wieczne 

zwycięstwo.” Pokazuje je wam Ten, który jest Mądry i Święty, abyście mogli – 
jeśli tego chcecie – stosować je w życiu i zdobyć dzięki nim wieczną chwałę.  

Dwoma wrogimi potęgami są szatan i ciało. Pod nazwą “ciało” ujmuję [ciało] 

wasze i świata, to znaczy przepych i pokusy świata: bogactwo, uroczystości, 

zaszczyty, moce pochodzące od świata, które się w nim znajdują, zdobyte nie 

zawsze bez oszustwa, których jeszcze mniej uczciwie się używa, jeśli człowiek 

dochodzi do ich [posiadania] przez zbieg okoliczności. Szatan, pan ciała i 

świata, zwraca się do nas sam i przez ciało. On także ma swoje zasady... O, ma 

je!... A ponieważ [wasze] “ja” otoczone jest ciałem – a ciało szuka ciała, jak 

cząsteczki żelaza kierują się ku magnesowi, i ponieważ śpiew Zwodziciela 

słodszy jest niż świergoty zakochanego słowika przy świetle księżyca w 

zapachu różanego krzewu – dlatego łatwiej jest iść ku jego zasadom, poddać się 
tym mocom i powiedzieć im: “Uważam was za przyjaciół. Wejdźcie.” 

Wejdźcie... Czy widzieliście kiedykolwiek wspólnika [zła], który zawsze 

pozostaje uczciwy, nie domagając się sto razy więcej za okazaną jeden raz 

pomoc? Tak czynią [te zasady]. Wchodzą... Stają się paniami. Paniami? Nie – 

tyrankami. Przywiązują was, o ludzie, do swych galerniczych ław, przykuwają 

was do nich, nie pozwalają wam już zdjąć ich jarzma z karku, a ich bicze 
pozostawiają krwawe ślady, jeśli usiłujecie się uwolnić.  

O! [Trzeba jednak] pozwolić na to bicie, które zamieni was w masę 

zmasakrowanego ciała. Umrze ono pod ich ciosami lub stanie się bezużyteczne 

do tego stopnia, że ich okrutna stopa je odepchnie. Jeśli potraficie zdobyć się na 

to męczeństwo, zadać sobie to męczeństwo, oto wtedy przechodzi Miłosierdzie. 

Tylko Ono może jeszcze mieć litość nad tą odpychającą nędzą, wobec której 

świat, jeden z dwóch panów, odczuwa odrazę i w którą drugi pan - szatan ciska 

z zemsty strzałami. A Miłosierdzie – jedyne, które przechodzi obok – pochyla 

się, przygarnia, troszczy się, leczy i mówi: “Chodź, nie lękaj się. Nie patrz na 

siebie. Twoje rany są już tylko bliznami, jednak są tak liczne, że przeraziłyby 

cię, tak cię zniekształcają. Jednak Ja na nie nie patrzę, patrzę na twoją wolę. 

Przez wzgląd na tę dobrą wolę jesteś naznaczony znakiem. I z powodu tego 

znaku mówię ci: kocham cię, chodź ze Mną” – i niesie ją do swego królestwa. 

Wtedy rozumiecie, że Miłosierdzie i królewska przyjaźń to ta sama Osoba. 

Odnajdujecie zasady, które On wam ukazywał i których nie chcieliście stosować. 

Teraz już chcecie tego... i dochodzicie najpierw do pokoju sumienia, a potem do 
Bożego pokoju. 
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Powiedzcie Mi więc: czy ten los został narzucony przez Jednego wszystkim, czy 

też każdy pragnął go osobiście dla siebie samego?» 

«Każdy go chciał» [– odpowiada Szymon.]  

«Dobrze osądzasz, Szymonie. Czyż mogłem – aby się przygotować – iść do tych, 

którzy zaprzeczają błogosławionemu zmartwychwstaniu i odrzucają dar Boga? 

[Nie, dlatego to] tu przyszedłem. Wziąłem Moją duszę Syna człowieczego i sam 

ją obrabiałem przez ostatnie dotknięcia, kończąc pracę trzydziestu lat uniżenia i 

przygotowania, aby doskonale rozpocząć Moją posługę. Teraz proszę was o 

pozostanie ze Mną przez kilka dni w tej kryjówce. Pobyt będzie mniej 

przygnębiający, bo będziemy czwórką przyjaciół broniących się przed 

smutkami, lękami, pokusami, potrzebami ciała. Ja byłem sam. To będzie mniej 

uciążliwe, bo teraz jest lato, a tu na wysokości jest górski wiatr łagodzący upał. 

Ja przybyłem tu pod koniec miesiąca Tebet i lodowaty wiatr wiał z ośnieżonych 

szczytów. Pobyt będzie mniej morderczy, gdyż będzie krótszy i mamy tu trochę 

żywności, która zaspokoi głód. W manierkach – które za Moim pozwoleniem dali 
nam pasterze – jest dość wody na ten krótki pobyt.  

Ja... muszę wyrwać dwie dusze szatanowi. Jedynie pokutą można osiągnąć ten 

cel. Proszę was o pomoc. To także będzie służyło kształtowaniu. Poznacie, jak 

wyrywa się zdobycze Mamonie. Nie tyle słowami, co ofiarami... Słowa!... 

Szatański zgiełk przeszkadza je usłyszeć... Dusze będące zdobyczą 

Nieprzyjaciela unosi wir piekielnych głosów... Czy chcecie pozostać ze Mną? 

Jeśli nie chcecie, odejdźcie. Ja zostaję. Spotkamy się w Tekoa, blisko 

targowiska.» 

«Nie, Nauczycielu, ja Ciebie nie opuszczę» – mówi Jan.  

Wraz z nim woła Szymon: 

«To dla naszego wyniesienia chcesz nas [mieć] ze Sobą w wyzwoleniu [tych 

dusz].» 

Judasz... nie wydaje mi się ustosunkowany entuzjastycznie, ale przybiera 

odpowiednią minę... do tej sytuacji i mówi: «Zostaję.» 

«Weźcie więc manierki, sakwy i zanieście je do środka. Zanim słońce stanie się 

upalne, połamcie drewno i zgromadźcie je przy wejściu. Noc jest tu chłodna, 

nawet w lecie, a niektóre zwierzęta są groźne. Zaraz zapalcie też jedną gałąź – 

tamtą, z gumodajnej akacji. Dobrze się pali. Przesuniemy ją wzdłuż szczelin, 
aby przegonić ogniem żmije i skorpiony. Idźcie...» 

...[Widzę] to samo miejsce na górze, jednak teraz jest noc – noc bardzo 

gwieździsta. Nocny nieboskłon jest piękny, taki jakim cieszyć się mogą jedynie 

– jak sądzę – kraje należące już do tropikalnych. Gwiazdy są wielkie i świecą 

cudownym blaskiem. Wielkie konstelacje wyglądają jak brylantowe kiście, jasne 

topazy, blade szafiry, łagodne opale, delikatne rubiny. Migocą, zapalają się, 

gasną jak spojrzenie, kiedy powieki na chwilę zakrywają [oczy], i znowu 

nabierają jeszcze cudowniejszego blasku. Od czasu do czasu spadająca gwiazda 

znaczy niebo linią ognia i znika nie wiadomo gdzie za horyzontem. Ta świetlista 

linia wydaje się krzykiem radości gwiazdy oczarowanej swym lotem pośród 
nieogarnionych [niebieskich] łąk. 

Jezus siedzi u wejścia groty i mówi do trzech [uczniów] siedzących wokół 

Niego. Chyba paliło się ognisko, bo pośrodku koła, jakie formują w czwórkę, na 

stosie głowni, widać jeszcze błyski żaru i jego odbicie czerwieni się na czterech 
obliczach.  
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«Tak, ten pobyt się skończył. Ten pobyt. Wtedy trwał czterdzieści dni... I 

jeszcze raz wam powtarzam: wtedy na tych wzgórzach była zima... i nie miałem 

jedzenia. Było trochę trudniej niż tym razem, prawda? Wiem, że cierpieliście i 

teraz. Odrobina [żywności], jaką mieliśmy i jaką wam dawałem, była niczym 

szczególnym dla [zaspokojenia] młodzieńczych apetytów. To było w sam raz, by 

zapobiec przewróceniu się ze słabości. Wody było jeszcze mniej z powodu 

skwarnego upału dnia. Mówicie, że nie było go w zimie. Tak, ale wtedy suchy 

wiatr, zstępujący ze szczytu, palił płuca. [Kiedy] wznosił się z równiny, 

przynosił pustynny pył i wysuszał jeszcze bardziej niż ten letni upał, który 

można złagodzić ssaniem kwaskowatych owoców, prawie już dojrzałych. Wtedy 
góra dawała jedynie wiatr i zniszczone mrozem trawy wokół szkieletów akacji.  

Nie dałem wam wszystkiego [do jedzenia]. Zachowałem ostatnie chleby i 

ostatni ser z ostatnią manierką na powrót... Wiem, czym był powrót w stanie 

wyczerpania, w jakim się znalazłem po samotności na pustyni... Zbierzmy nasze 

rzeczy i chodźmy. Noc jest jeszcze jaśniejsza niż wtedy, gdy [tu] przybyliśmy. 

Nie ma księżyca, lecz niebo iskrzy się światłem. Chodźmy. Zachowajcie 

wspomnienie tego miejsca. Umiejcie przypomnieć sobie, w jaki sposób Chrystus 

przygotował się i jak przygotowują się apostołowie. Tak się przygotowują 

apostołowie, jak o tym pouczałem.» 

Wstają. Szymon porusza gałęzią żar, roznieca go suchą trawą przed ugaszeniem 

stopami. W ogniu zapala gałąź akacji i trzyma ją w powietrzu przy wyjściu z 

groty. W tym czasie Judasz i Jan zbierają płaszcze, torby i manierki, z których 

tylko jedna jest jeszcze pełna. Potem [Szymon] gasi gałąź uderzając nią o skały. 

Bierze torbę i jak wszyscy inni zakłada płaszcz, mocuje go przy pasie, aby nie 

przeszkadzał w marszu. 

Schodzą dróżką bardzo szybko, jeden za drugim, nie rozmawiając już ze sobą. 

Zmuszają do ucieczki małe zwierzątka skubiące resztki trawy, która przetrwała 

na słońcu. Droga jest długa i trudna. Wreszcie wychodzą na równinę. I tu 

jednak marsz nie jest zbyt swobodny. Kamienie i odłamki skalne toczą się 

zdradliwie pod nogami, raniąc je. Zamieniona w pył ziemia ukrywa je tak, że nie 

można ich uniknąć. [Poza tym] kolczaste krzewy, spalone słońcem, czepiają się 

stóp i utrudniają marsz, łapiąc za końce szaty. Jednak droga jest już bardziej 
prosta.  

W górze gwiazdy są coraz piękniejsze. A oni idą, idą, idą godzinami. Ziemia jest 

coraz bardziej jałowa i coraz smutniejsza. Lśniące błyski iskrzą się w małych 

zagłębieniach ziemi, w otworach pomiędzy nierównościami terenu. Można by 

powiedzieć, że to błyski przyćmionych brylantów. Jan pochyla się, aby je 
zobaczyć. Jezus wyjaśnia mu:  

«To podziemna sól. Ziemia jest nią przesycona. Wychodzi na powierzchnię z 

wiosennymi przyborami wód, a potem wysycha. Dlatego właśnie nie może tu 

przetrwać życie. Wschodnie morze przez głębokie żyły rozszerza śmierć na 

wielkim obszarze wokół [siebie]. Jedynie tam gdzie źródła słodkiej wody 

przeciwstawiają się jego działaniu, można znaleźć drzewa dające schronienie.» 

Idą dalej. Potem Jezus zatrzymuje się blisko groty, przy której widziałam, jak 

kusił Go szatan. 

«Zatrzymajmy się tu. Usiądźcie. Wkrótce zapieje kur. Od sześciu godzin idziemy 

i na pewno jesteście głodni, spragnieni, zmęczeni. Bierzcie, jedzcie i pijcie, 

siedząc wokół Mnie. Powiem wam jeszcze o jednej rzeczy, którą opowiecie 
przyjaciołom i światu.» 

Jezus otwarł torbę i wyciągnął z niej chleb i ser. Łamie [je na części] i rozdziela. 

Nalewa wodę z tykwy do miseczki i również nią obdziela [uczniów]. 
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«A Ty nie jesz, Nauczycielu?» 

«Nie, [chcę] wam coś powiedzieć. Posłuchajcie. Kiedyś ktoś, pewien człowiek, 

zapytał Mnie, czy nigdy nie byłem kuszony. Zapytał Mnie, czy nigdy nie 

zgrzeszyłem. Pytał Mnie, czy w czasie kuszenia nigdy nie ustąpiłem. Był 

zaskoczony, że Ja, Mesjasz – aby wytrwać – prosiłem o pomoc Ojca mówiąc: 
“Ojcze, nie wódź Mnie na pokuszenie”...» 

Jezus przemawia łagodnie, jakby opowiadał o wydarzeniu nikomu nieznanym... 

Judasz spuszcza głowę, jakby zmieszany. Jednak pozostali tak intensywnie 
wpatrują się w Jezusa, że nic nie zauważają. Jezus mówi dalej: 

«...Teraz wy, Moi przyjaciele, będziecie mogli poznać to, co bardzo 

powierzchownie pojął tamten człowiek. Po Chrzcie, [który przyjąłem, choć] 

byłem czysty – ale nigdy człowiek nie jest dość czysty wobec Najwyższego, a 

pokora powiedzenia: “Jestem człowiekiem grzesznym”, jest już chrztem 

oczyszczającym serce – po Chrzcie przybyłem tutaj. Zostałem nazwany 

“Barankiem Bożym” przez tego, który – jako święty i prorok – widział Prawdę i 

widział Ducha zstępującego na Słowo i namaszczającego Je Swym krzyżmem 

miłości. Głos Ojca napełnił wtedy niebiosa dźwiękiem Jego słów: “Oto Mój Syn 

Umiłowany, w którym mam upodobanie”. Ty, Janie, byłeś obecny wtedy, gdy 

Jan powtórzył te słowa... Po Chrzcie, choć [jestem] czysty z natury i czysty 

dzięki Mej Osobie, chciałem “się przygotować”. Tak, Judaszu. Popatrz na Mnie. 

Moje oczy mówią ci to, czego jeszcze nie wypowiadają usta. Spójrz na Mnie, 

Judaszu. Patrz na twego Nauczyciela, który nie czuł się wyższym od człowieka z 

tego powodu, że był Mesjaszem. Choć wiedział, że będzie Człowiekiem, chciał 
nim być we wszystkim, z wyjątkiem ulegania złu. I tak to właśnie jest.» 

Judasz podniósł teraz głowę i patrzy na Jezusa, którego ma naprzeciw siebie. 

Światło gwiazd sprawia, że oczy Jezusa błyszczą jak dwie gwiazdy oświetlając 
Jego blade oblicze. 

«Aby się przygotować do bycia Nauczycielem, trzeba [najpierw] być uczniem. 

Ja wiedziałem wszystko jako Bóg. Moja inteligencja mogła Mi również pomóc 

zrozumieć – rozumowo i intelektualnie – walki człowieka. Jednak pewnego dnia 

jakiś Mój biedny przyjaciel, jeden Mój biedny syn mógłby Mi powiedzieć: “Ty nie 

wiesz, co to znaczy być człowiekiem, co znaczy mieć uczucia i namiętności”. 

Byłby to słuszny zarzut. Przybyłem tu, właśnie na tę górę, aby się 

przygotować... nie tylko do misji... lecz i na kuszenie. Widzicie? Tu, gdzie teraz 

jesteście, tu byłem kuszony. Przez kogo? Przez śmiertelnika? Nie. Zbyt nikła 
byłaby jego moc. Byłem kuszony przez samego szatana. 

Byłem wyczerpany. Od czterdziestu dni nic nie jadłem... Dopóki jednak byłem 

zatopiony w modlitwie, wszystko się zacierało w radości rozmawiania z Bogiem: 

zacierało się, było znośne. Odczuwałem to jak materialne osłabienie, które 

ograniczało się do samej materii... Potem powróciłem do świata... na drogi 

świata... Odczuwałem potrzeby, jakimi żyje ten świat. Byłem głodny. Byłem 

spragniony. Odczułem przenikliwe zimno nocy na pustyni. Odczułem, że Moje 

ciało jest osłabione brakiem posiłku, posłania, długą drogą przebytą w tak 
wyczerpujących warunkach, że przeszkodziło Mi to iść dalej... 

Ja bowiem też mam ciało, przyjaciele. Prawdziwe ciało. I jest ono poddane tym 

samym słabościom, jakie odczuwają wszystkie ciała. A wraz z ciałem mam też 

serce. Tak. Z człowieka wziąłem pierwszą i drugą z trzech części go 

konstytuujących. Wziąłem materię z jej wymogami i wrażliwość z jej uczuciami. 

Siłą Mojej woli nie dopuściłem, aby zrodziły się we Mnie jakiekolwiek złe 

namiętności. Pozwoliłem jednak wzrastać potężnie – jak stuletnim cedrom – 

świętym uczuciom synowskiej miłości, miłości do ojczyzny, do przyjaciół, do 



 182 

pracy i do wszystkiego, co wzniosłe i święte. Tutaj więc odczułem tęsknotę za 

oddaloną Mamą, doświadczałem potrzeby Jej troski o Moją kruchość człowieczą. 

Tu odczułem, jak odnawia się cierpienie oddzielenia od Jedynego, który potrafi 

kochać Mnie doskonale. Tu odczułem cierpienie, jakie jest dla Mnie zachowane, i 

głębię Jej boleści – biednej Mamy, której nie starczy łez, tak wiele będzie ich 

musiała wylać nad Swoim Synem z powodu ludzi. Tu doświadczyłem zmęczenia 

bohatera i ascety, który w chwili przeczucia, uświadamia sobie bezużyteczność 

Swego wysiłku... Zapłakałem... Smutek... jakby magiczne wezwanie dla szatana. 

Nie jest grzechem odczuwanie smutku w chwili udręczenia. Grzechem jest 

poddawanie się smutkowi i wpadanie w bezczynność lub rozpacz. Ale szatan 

przychodzi natychmiast, gdy widzi kogoś dotkniętego duchowym 
wyczerpaniem. 

Przyszedł w szatach usłużnego podróżnika. Zawsze przybiera sympatyczny 

wygląd... Byłem głodny... w Moich żyłach [płynęła] krew trzydziestoletniego 

[człowieka]. On ofiarował Mi pomoc i rozpoczął od słów: “Powiedz tym 

kamieniom, aby stały się chlebem.” Ale jeszcze przedtem... tak... jeszcze 

przedtem mówił Mi o kobiecie... O! On potrafi o niej mówić. Zna ją do głębi. 

Rozpoczął od zepsucia jej, by z niej uczynić sojusznika w swoim dziele 

deprawowania. Ja nie jestem tylko Synem Bożym. Jestem Jezusem, 
rzemieślnikiem z Nazaretu.  

Temu człowiekowi – który Mnie kiedyś pytał, czy znałem pokusę, i oskarżał Mnie 

prawie o niesprawiedliwe szczęście, bo nigdy nie zgrzeszyłem – temu 

człowiekowi powiedziałem: “To działanie uśmierza [pragnienie] zaspokojenia. 

Odparta zaś pokusa nie upada, lecz wzmaga się – szczególnie dlatego, że szatan 

ją pobudza.” Odrzuciłem podwójną pokusę: głodu kobiety i głodu chleba. 

Wiedzcie, że szatan proponował Mi [zaspokojenie] pierwszego – i miał rację, 

sądząc tylko po ludzku – [ukazując Mi kobietę] jako najlepszą sojuszniczkę, 

abym zyskał uznanie w świecie. 

Pokusa, nie pokonana Moimi [słowami]: “Nie samymi zmysłami żyje człowiek” – 

zaczęła Mi wtedy mówić o Mojej misji. Po kuszeniu Młodzieńca, [pokusa] chciała 

zwieść [Mnie jako] Mesjasza. Skłaniała Mnie do unicestwienia niegodnych sług 

Świątyni poprzez cud... Jednak cudu, tego niebiańskiego płomienia, nie godzi 

się używać do robienia z niego wiklinowej obręczy, by służyła za koronę... I nie 

kusi się Boga, wymagając od Niego cudów dla ludzkich celów. A tego właśnie 

chciał szatan. Powód [rzucenia się ze Świątyni] przedstawiony [przez niego] 

stanowił tylko pretekst. Prawda była taka: “Otocz chwałą Siebie, bo jesteś 
Mesjaszem”. [Szatan chciał] Mnie doprowadzić do innej pożądliwości: do pychy.  

Nie pokonany [jeszcze] przez Moje [słowa]: “Nie będziesz kusił Pana, twego 

Boga”, [szatan] usiłował Mnie podejść [posługując się] trzecią siłą swej natury: 

złotem. O, złoto! Wielką rzeczą jest chleb i bardzo wielką niewiasta dla tego, kto 

pożąda chleba i rozkoszy. Jakże wielką jest rzeczą poklask tłumów dla 

człowieka... Z powodu tych trzech rzeczy ileż jest popełnianych zbrodni! Ale 

Złoto... złoto... To klucz, który otwiera, środek zepsucia, alfa i omega 

dziewięćdziesięciu dziewięciu człowieczych działań na sto. Dla chleba i 

niewiasty człowiek [potrafi] stać się złodziejem. Dla [zdobycia] władzy – nawet 

zabójcą. Ale dla złota staje się bałwochwalcą. Król złota, szatan, ofiarował Mi 

swe złoto, abym go adorował... Przeszyłem go wiecznymi słowami: “Będziesz 
uwielbiał tylko Pana, twego Boga”. Wszystko to wydarzyło się tutaj.» 

Jezus wstaje. Wydaje się wyższy niż zwykle na tle otaczającej Go równiny, w 

lekko fosforyzującym świetle gwiazd. Powstają też uczniowie. Jezus mówi dalej 
patrząc bardzo uważnie na Judasza: 
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«Wtedy przybyli aniołowie Pańscy... Człowiek wygrał potrójną walkę. [Syn] 

Człowieczy dowiedział się, co oznacza być człowiekiem, i zwyciężył. Był 

wyczerpany. Walka była bardziej wyczerpująca niż długotrwały post... Jednak 

duch górował... Sądzę, że Niebiosa zadrżały z radości w obliczu Mego 

dopełnienia jako stworzenia wyposażonego w poznanie. Sądzę, że od tej chwili 

weszła we Mnie moc cudu. Byłem Bogiem. Stałem się Człowiekiem. Teraz, 

pokonawszy zwierzę złączone z ludzką naturą, stałem się Bogiem-Człowiekiem. 

Jestem Nim. Jako Bóg mogę wszystko. Jako Człowiek wszystko znam. 

Postępujcie wy także tak jak Ja, jeśli chcecie czynić to, co Ja czynię. I czyńcie to 
na Moją pamiątkę.  

Ten człowiek dziwił się, że poprosiłem o pomoc Ojca i że prosiłem Go, aby Mnie 

nie wodził na pokuszenie, czyli by Mnie nie pozostawiał na pastwę pokusy 

ponad Moje siły. Sądzę, że ten człowiek teraz, gdy o tym wie, już nie będzie się 

dziwił. Tak działajcie na Moją pamiątkę i aby zwyciężać jak Ja. Nigdy nie 

wątpcie – widząc Mnie silnym we wszystkich próbach życia, zwycięskim w 

walce z pięcioma zmysłami, z wrażliwością, z uczuciami – o Mojej naturze 
prawdziwego Człowieka i Boga. Pamiętajcie o tym wszystkim. 

Obiecałem przyprowadzić was tam, gdzie poznacie Nauczyciela... od świtu Jego 

dnia – świtu czystego jak ten, który się budzi, do południa Jego życia. W to 
południe wyruszyłem na spotkanie zmierzchu Mojego życia...  

Powiedziałem jednemu z was: “Ja także się przygotowywałem”. Widzicie, że to 

było prawdą. Dziękuję wam za to, że dotrzymaliście Mi towarzystwa zarówno w 

miejscu Mojego narodzenia jak i w miejscu Mojej pokuty. Już pierwsze 

zetknięcie się ze światem doprowadziło Mnie do osłabienia i przyniosło 

zniechęcenie. On jest zbyt niegodziwy. Teraz dusza Moja odżywiła się czymś 

najważniejszym: zjednoczeniem z Ojcem na modlitwie i w samotności. Mogę 

powrócić do świata, by wziąć ponownie Mój krzyż – Mój pierwszy krzyż 

Odkupiciela. Jest nim kontakt ze światem, w którym zbyt mało jest dusz, które 
nazywają się Maryja... które noszą imię Jan... 

Teraz posłuchajcie, szczególnie ty, Janie. Wracamy do Matki i do przyjaciół. 

Proszę was, nie mówcie Matce o zatwardziałości, która przeciwstawiła się 

miłości Jej Syna. Zbytnio cierpiałaby z tego powodu. Przez to okrucieństwo 

człowieka będzie i tak bardzo cierpieć... tak, bardzo, bardzo. Nie dawajmy Jej 

tego kielicha już teraz. Kiedy zostanie Jej podany, będzie bardzo gorzki! Ta 

gorycz jak trucizna wśliźnie się do Jej świętych wnętrzności, do Jej żył; jak wąż, 

który będzie je kąsał, [usiłując] skuć lodem Jej serce. O! Nie mówcie Mojej 

Matce, że Betlejem i Hebron przegoniły Mnie jak psa! [Miejcie] dla Niej litość! 

Ty, Szymonie, jesteś dojrzały i dobry, jesteś roztropny i nie będziesz mówił, 

wiem o tym. Ty, Judaszu, jesteś Judejczykiem. Nie będziesz mówił przez wzgląd 

na swą ojczystą dumę. Jednak ty, Janie, jesteś młody i jesteś Galilejczykiem. 

Nie wpadaj w grzech pychy, krytykowania, okrucieństwa. Milcz. Później... 

później powiesz innym to, co teraz – zgodnie z Moją prośbą – masz okryć 

milczeniem. Nawet przed innymi [milcz]. Jest już tyle do opowiedzenia o tym, 

co dotyczy Chrystusa. Po co włączać to, co pochodzi od szatana i jest przeciwne 
Chrystusowi? Przyjaciele, czy Mi to przyrzekacie?» 

«O, Nauczycielu! Oczywiście, że Ci to przyrzekamy! Bądź spokojny!» 

«Dziękuję. Chodźmy do tamtej małej oazy. Tam jest źródło, zbiornik pełen 

świeżej wody, cień, zieleń. Droga ku rzece jest na skraju. Możemy znaleźć tam 

pożywienie i odpocząć aż do wieczora. Przy blasku gwiazd dojdziemy do rzeki, 

do brodu. Zaczekamy na Józefa albo przyłączymy się do niego, jeśli już 
przyszedł. Chodźmy.» 
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Wybierają się w drogę, podczas gdy na wschodzie pierwszy różowy brzask 

zapowiada nadchodzący dzień. 

45. BRÓD NA JORDANIE. SPOTKANIE Z PASTERZAMI: JANEM, MACIEJEM I 

SYMEONEM 

Napisane 18 stycznia 1945. A, 4230-4237 

Widzę bród na Jordanie, zieloną aleję, która dotyka rzeki po obu brzegach – 

bardzo uczęszczaną przez podróżnych z powodu cienia. Szeregi osłów, którym 
towarzyszą ludzie, idą w jedną i w drugą stronę. 

Na brzegu rzeki trzech mężczyzn pasie kilka owiec. Na drodze Józef patrzy w 

górę i w dół. Z daleka – tam gdzie rzeczna ścieżka przechodzi w drogę – widać 

Jezusa i trzech uczniów. Józef woła pasterzy i popychają owce na drogę, 
prowadząc je po obrośniętym trawą brzegu. Idą szybko na spotkanie z Jezusem. 

«Ja wcale się nie ośmielę... Co Mu powiem na powitanie?» 

«O! On jest tak dobry. Powiesz Mu: “Pokój niech będzie z Tobą”. On także 

zawsze tak się wita» [– mówi Józef.] 

«On, tak... ale my...» 

«A ja, kim jestem? Nie należę nawet do tych, co Go jako pierwsi uwielbili, a On 
tak mnie kocha... o, tak bardzo!» 

«Który to jest?» 

«Ten najwyższy, jasnowłosy» [– wyjaśnia im Józef.] 

«Macieju, czy powiemy Mu o Chrzcicielu?» 

«O, tak!» 

«Czy nie będzie sądził, że jego woleliśmy od Niego?» 

«Nie, Symeonie. Skoro jest Mesjaszem, widzi serca i zobaczy w naszych, że 

także w Chrzcicielu szukaliśmy Jego.» 

«Masz rację.» 

Teraz obydwie grupy są w odległości kilku metrów od siebie. Jezus już się 

uśmiecha Swym nieopisanym uśmiechem. Józef przyspiesza kroku. Owce też 
drepczą [szybciej], poganiane przez pasterzy. 

«Pokój wam – mówi Jezus wznosząc ramiona, jakby [chcąc] ich przygarnąć. 

Dodaje: – Pokój z tobą, Symeonie, Janie i Macieju, Moim wiernym i wiernym 
Janowi, Prorokowi! Pokój tobie, Józefie!» 

[Jezus] całuje go w policzek. Trzej pozostali są na kolanach. 

«Chodźcie, przyjaciele, pod te drzewa na brzegu rzeki. Porozmawiajmy.» 

Schodzą [na brzeg] i Jezus siada na wystającym pniu, inni – na ziemi. Jezus się 

uśmiecha i patrzy na nich, na jednego po drugim, bardzo uważnie: «Pozwólcie 

Mi poznać wasze twarze. Wasze dusze już znam jako dusze sprawiedliwych, 

którzy przywiązują się do dobra, kochają je, odrzucając wszystkie korzyści tego 

świata. Przynoszę wam pozdrowienie od Izaaka, Eliasza i Lewiego. I jeszcze 

pozdrowienie od Mojej Matki. Czy macie nowiny o Chrzcicielu?» 
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Mężczyźni, milczący nieśmiało, nabierają [teraz] odwagi. Znajdują słowa: «Jest 

jeszcze uwięziony i nasze serce drży o niego. Znajduje się bowiem w rękach 

okrutnika, nad którym panuje piekielna istota o sercu zepsutym. Kochamy go. 

Ty wiesz, że go kochamy i że zasługuje na naszą miłość. Odkąd opuściłeś 

Betlejem, spotykały nas ciosy ze strony ludzi... ale bardziej niż przez ich 

nienawiść byliśmy zrozpaczeni, powaleni jak drzewa połamane wiatrem, z 

powodu utraty Ciebie. Potem po latach smutku – [a byliśmy] jak ktoś, kto ma 

zszyte powieki i szuka słońca, lecz nie może go widzieć, bo [wzrok] ma na 

uwięzi, i potrafi je odkryć jedynie przez ciepło, które czuje na twarzy – 

dowiedzieliśmy się o Chrzcicielu... [Dowiedzieliśmy się,] że był człowiekiem 

Bożym, przepowiedzianym przez proroków dla przygotowania drogi 

Chrystusowi, [więc] poszliśmy do niego. Powiedzieliśmy sobie: “Skoro on 

poprzedza [Mesjasza], idąc do niego, znajdziemy Go.” Bo to Ciebie szukaliśmy, 
Panie.» 

«Wiem i znaleźliście Mnie. Jestem z wami.» 

«Józef powiedział nam, że przyszedłeś do Chrzciciela. Nie było nas tam w tym 

dniu. Być może poszliśmy gdzieś za jego sprawami. Usługiwaliśmy mu z wielką 

miłością w sprawach duchowych, o jakie nas prosił, tak jak słuchaliśmy go także 

z miłością, pomimo jego wielkiej surowości. Chociaż nie był, jak Ty, Słowem, 
słuchaliśmy go, bo to, co wypowiadał, zawsze było słowem Bożym.» 

«Wiem. A tego tu nie znacie?» – Jezus wskazuje im na Jana. 

«Widywaliśmy go z innymi Galilejczykami, w tłumach najwierniejszych 

Chrzcicielowi. Jeśli się nie mylimy, jesteś tym, który nosi imię Jan, i o tobie on 

mówił nam, swym zaufanym: “Oto ja jestem pierwszym, a on – ostatnim”, a 

potem jeszcze: “On jest pierwszy, a ja – ostatni”. Nigdy nie zrozumieliśmy, co 

chciał powiedzieć.» 

Jezus odwraca się w lewą stronę, gdzie znajduje się Jan. Tuli go do serca z 

jeszcze bardziej promiennym uśmiechem... 

Wyjaśnia: «[Chrzciciel] chciał powiedzieć, że był pierwszym, który powiedział: 

“Oto Baranek”, a ten oto będzie ostatnim z przyjaciół Syna Człowieczego, który 

będzie mówił do tłumów o Baranku. Jednak w sercu Baranka on jest pierwszym, 

bo jest Mu drogi – bardziej niż jakikolwiek inny człowiek. Oto, co chciał 

powiedzieć Chrzciciel. Kiedy jednak go ujrzycie – bo jeszcze go ujrzycie i 

będziecie mu służyć aż do oznaczonej godziny – powiedzcie mu, że nie jest 

ostatnim w sercu Chrystusa. Kocham go tak samo jak tego tu, nie tyle ze 

względu na [więzy] krwi, ile z powodu jego świętości. A wy, pamiętajcie o tym. 

Pokora świętego każe mu ogłaszać, że jest “ostatnim”, ale Słowo Boga ogłasza 

go podobnym do umiłowanego ucznia. Powiedzcie mu, że tego [Jana] kocham, 

bo nosi jego imię i że znajduję w nim cechy Chrzciciela, mającego za zadanie 
przygotować dusze dla Chrystusa.» 

«Powiemy mu... ale czy go jeszcze ujrzymy?» 

«Ujrzycie go» [– zapewnia ich Jezus.] 

«Tak, Herod nie ośmiela się go zabić z obawy przed ludem. Na tym dworze, 

chciwym i zepsutym, łatwo byłoby zapewnić mu wolność, gdybyśmy mieli dużo 

pieniędzy. Ale... ale pomimo wielkiej sumy otrzymanej od przyjaciół, jeszcze 

dużo nam brakuje. Bardzo się boimy, że nie zdążymy na czas... i jednak go 
zabiją.» 

«Ile jeszcze wam brakuje, aby go wykupić?» [– pyta Jezus.] 
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«Nie chodzi o wykupienie, Panie. Herodiada zbytnio go nienawidzi, żeby można 

było myśleć o wykupieniu go. Ona narzuca tę nienawiść Herodowi. Ale... w 

Macheroncie zgromadzeni są wszyscy, jak sądzę, którzy mają ambicje do tronu. 

Wszyscy chcą uciechy, wszyscy chcą panowania: od ministrów – aż po sługi. 

Aby to osiągnąć, potrzeba im pieniędzy... Znaleźliśmy więc kogoś, kto za wielką 

sumę wypuściłby Chrzciciela. Być może nawet Herod tego pragnie... gdyż się 

boi. Jedynie dlatego. Boi się ludu i boi się swojej żony. W ten sposób 
zadowoliłby lud, a żona nie oskarżałaby go o to, że ją zawiódł.» 

«A ile żąda ta osoba?» [– pyta Jezus.] 

«Dwadzieścia talentów srebra, a my mamy tylko dwanaście i pół.» 

«Judaszu, powiedziałeś, że te klejnoty są bardzo piękne.» 

«Piękne i mają wielką wartość» [– odpowiada Judasz.] 

«Ile mogą być warte? [– pyta Judasza Jezus. –] Wydaje mi się, że znasz się na 

tym.» 

«Tak, znam się na tym. Dlaczego chcesz znać ich wartość, Nauczycielu? Czyżbyś 

chciał je sprzedać? Po co?» 

«Być może... Powiedz mi, jaką mogą mieć wartość?» 

«Sprzedane po dobrej cenie, przynajmniej... przynajmniej sześć talentów.» 

«Jesteś pewien?» [– pyta Jezus.] 

«Tak, Nauczycielu. Sam naszyjnik, wielki i ciężki, wart jest co najmniej trzy 

talenty. Dobrze go obejrzałem. I także bransolety... Zastanawiam się, jak 

delikatne dłonie Aglae mogły znieść taki ciężar.» 

«To były dla niej kajdany, Judaszu.» 

«To prawda, Nauczycielu... ale wiele jest takich, które chciałyby mieć takie 

kajdany!» 

«Tak sądzisz? Kto?» 

«No... wiele!» 

«Tak, wiele takich, które mają z człowieka jedynie nazwę... Czy znasz jakiegoś 

nabywcę?» 

«A więc chcesz je sprzedać? Dla Chrzciciela? Zważ jednak, że to złoto jest 

przeklęte!» 

«O! Co za sprzeczności! Powiedziałeś przed chwilą – z dostrzegalnym 

pragnieniem – że wielu chciałoby posiadać to złoto, a teraz nazywasz je 

przeklętym? Judaszu, Judaszu!... Tak, to jest złoto przeklęte, przeklęte. Jednak 

[kobieta, która je dała,] powiedziała: “Zostanie uświęcone służąc temu, kto jest 

ubogi i święty”. To dlatego je dała, aby obdarowany modlił się za jej biedną 

duszę, która jak poczwarka właśnie rozwija się w nasieniu jej serca. Kto jest 

bardziej święty i bardziej ubogi niż Chrzciciel? Ze względu na swą misję jest 

równy Eliaszowi, a co do świętości – większy jest niż Eliasz. Jest biedniejszy niż 

Ja. Ja mam Matkę i dom... Kiedy ma się to, tak czyste i święte – jak to, co Ja 

posiadam – nigdy nie jest się zdanym tylko na samego siebie. On nie ma już 

domu i [nie ma] nawet grobu swej matki. Wszystko zostało zbezczeszczone, 

sprofanowane przez ludzkie wynaturzenie. Kim jest ten nabywca?» 
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«Jeden jest w Jerychu, inni w Jerozolimie [– mówi Judasz –] Ale ten z 

Jerycha!... O, to chytry mieszkaniec Lewantu, złotnik, lichwiarz, handlarz 

starzyzną, z pewnością złodziej, być może morderca... z pewnością tropi go 

Rzym. Każe się nazywać Izaakiem, aby uchodzić za żyda, lecz jego prawdziwe 

imię to Diomedes. Znam go dobrze...» 

«To widać! – przerywa mu Szymon Zelota, który mówi niewiele, ale wszystko 

obserwuje. Pyta: – Jak to zrobiłeś, że znasz go tak dobrze?» 

«No... wiesz... żeby sprawić przyjemność wpływowym przyjaciołom... 

Widywałem się z nim... w interesach... My, ze Świątyni... wiesz...» 

«Tak!... Chwytacie się wszystkich zawodów» – kończy Szymon z chłodną ironią. 

Judasz czerwieni się, lecz milczy. 

«Czy kupi to?» – zadaje pytanie Jezus. 

«Myślę, że tak. Nigdy mu nie brak pieniędzy. Oczywiście, trzeba umieć 

sprzedawać, bo to Grek – i przebiegły! A jeśli widzi, że ma do czynienia z osobą 

uczciwą... z gołębiem, który opuścił gniazdo, wyskubie go do ostatniego pióra. 
Ale jeśli ma do czynienia z sępem, takim jak on...» 

«Idź ty do niego, Judaszu. Jesteś typem, którego tu trzeba. Posiadasz 

przebiegłość lisa i drapieżność sępa. O! Wybacz, Nauczycielu, że tak mówię 
przed Tobą!» [– odzywa się Szymon.] 

«Myślę tak samo jak ty i dlatego nakazuję Judaszowi iść. Janie, pójdziesz z nim. 

Spotkamy się o zachodzie słońca. Miejscem spotkania będzie plac targowy. Idź i 

zrób to jak najlepiej.» 

Judasz zaraz wstaje. Jan ma w oczach błaganie przeganianego szczeniaka. 

Jezus jednak podjął na nowo rozmowę z pasterzami i nie widzi tego błagalnego 

spojrzenia. Jan udaje się więc w drogę za Judaszem. 

«Chciałbym wam sprawić radość...» – mówi Jezus. 

«Twoja [obecność] zawsze jest nam miła, Nauczycielu. Niech Najwyższy 

pobłogosławi Cię za nas. Czy ten człowiek jest Twoim przyjacielem?» 

«Tak. Czy nie widać, że nim jest?» 

Pasterz Jan spuszcza głowę i milknie. Szymon zabiera głos: 

«Jedynie ten, kto jest dobry, umie patrzeć. Ja nie jestem dobry i nie widzę tego, 

co widzi Dobroć. Widzę to, co zewnętrzne. Dobry wnika do wnętrza. Ty też, 

Janie, widzisz jak ja. Ale Nauczyciel, który jest dobry... widzi...» 

«Co widzisz, Szymonie, w Judaszu? [– pyta Jezus. –] Nakazuję ci powiedzieć.» 

«Patrząc na niego, myślę o pewnych tajemniczych miejscach, które są jak 

siedliska dzikich zwierząt i malaryczne bagna. Widać jedynie wielką plątaninę, 

błądzi się po miejscach budzących lęk... Ale przeciwnie... przeciwnie, spotyka 

się tam także turkawki i słowiki. Ziemia jest bogata w dobroczynne źródła i 

zbawcze zioła. Chcę wierzyć, że Judasz jest taki... Wierzę, bo Ty go przyjąłeś – 
Ty, który wiesz...» 

«Tak. Ja, który wiem... Wiele jest zakamarków w sercu tego człowieka... jednak 

nie brak mu też dobrych stron. Widziałeś to w Betlejem i w Kariocie. Gdyby ta 

dobra ludzka strona – która jest tylko ludzką dobrocią – wzniosła się na wyżyny 

dobroci duchowej, wtedy Judasz stałby się taki, jak chcesz... Jest młody...» 
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«Jan także jest młody...» [– zauważa Szymon.] 

«A w twoim sercu kończysz: “... i jest lepszy”. Jednak Jan to jest Jan! Kochaj, 

Szymonie, tego biednego Judasza... Proszę cię. Jeśli będziesz go kochał... wyda 

ci się lepszy.» 

«Usiłuję, Panie, przez wzgląd na Ciebie... Jednak on łamie moje wysiłki jak 

rzeczną trzcinę... Jednak, Nauczycielu, ja mam tylko jedno prawo: czynić to, 

czego Ty chcesz. To dlatego kocham Judasza, mimo że coś krzyczy we mnie 
przeciw niemu, wbrew mnie.» 

«Co, Szymonie?» 

«Dokładnie nie wiem... Coś jak krzyk pełniącego wartę w nocy... co mi mówi: 

“Nie śpij! Obserwuj!” Nie wiem... To nie ma nazwy. Ale to... to krzyczy przeciw 
niemu.» 

«Nie myśl już o tym, Szymonie, nie próbuj tego nazywać. Poznanie pewnych 

prawd boli... i poznanie może zwodzić. Pozwól działać twemu Nauczycielowi. 
Dawaj Mi swą miłość i myśl, że to czyni Mnie szczęśliwym...» 

46. ISKARIOTA SPRZEDAJE DIOMEDESOWI KLEJNOTY AGLAE 
Napisane 19 stycznia 1945. A, 4237-4247 

Oto plac targowy w Jerychu. Jednak to nie jest poranek, lecz wieczór: długi, 

bardzo ciepły zmierzch, w pełni lata. Z porannego targu pozostały jedynie 

śmieci: resztki jarzyn, stosy odpadów, słoma, która wypadła z koszy lub z oślich 

juków, kawałki tkaniny... Ponad wszystkim tryumfują muchy... Słońce wywołało 

fermentację i wydzielanie się przykrych i cuchnących wyziewów. Obszerny plac 

jest pusty. Tylko nieliczni przechodnie, jacyś swarliwi chłopcy ciskają 

kamieniami w ptaki siedzące na drzewach przy placu. Kilka kobiet idzie do 
źródła. To wszystko. 

Jezus przybywa drogą. Rozgląda się wokół Siebie, lecz nie widzi nikogo. Opiera 

się o pień drzewa i cierpliwie czeka. Znajduje sposób, by przemówić do 

chłopców o miłości, mającej źródło w Bogu i zstępującej od Stworzyciela na 
wszystkie stworzenia.  

«Nie bądźcie okrutni. Dlaczego niepokoicie te ptaki? Mają tam gniazda. Mają 

swoje młode. Nikomu nie czynią krzywdy. Dają nam świergoty i zapewniają 

czystość, zjadając resztki [porzucone przez] człowieka i owady, szkodzące 

zbiorom [zbóż] i owocom. Po co je ranić i zabijać, pozbawiając młode ich ojców 

i matek lub rodziców – ich dzieci? Czy bylibyście zadowoleni, widząc kogoś 

złego wchodzącego do waszego domu, niszczącego go, zabijającego rodziców 

lub zabierającego was daleko od nich? Nie, nie podobałoby się wam to. 

Dlaczego więc czynić tym niewinnym stworzeniom coś, czego nie chcielibyście, 

by wam ktoś uczynił? Jakże będziecie mogli kiedyś nie wyrządzać krzywdy 

[drugiemu] człowiekowi, jeśli dziś, jako dzieci, czynicie nieczułymi serca, 
[szkodząc] małym bezbronnym i miłym stworzeniom, jakimi są ptaki?  

Czy nie wiecie, że Prawo mówi: “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego?” Kto 

nie kocha swego bliźniego, nie może też kochać Boga. A kto nie kocha Boga, 

jakże może iść do Jego Domu, aby się modlić do Niego? Bóg mógłby mu 

powiedzieć i mówi mu z wysokości Niebios: “Odejdź. Nie znam ciebie. Ty? 

Synem? Nie, ty nie kochasz swych braci, nie szanujesz w nich Ojca, który ich 

stworzył. Nie jesteś więc ani bratem, ani synem, lecz bękartem, złym synem dla 

Boga, fałszywym bratem dla twych braci.”  
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Widzicie, jak kocha On, Pan Przedwieczny? W najchłodniejszych miesiącach 

pozwala ptakom znaleźć strychy i szopy, by mogły się w nich schronić. W upalne 

dni daje im cień liści dla ochrony przed słońcem. W zimie, na polach, ziarno jest 

ledwie przykryte ziemią i łatwo jest je znaleźć i nim się pożywić. W lecie 

pożywne owoce zaspokajają ich pragnienie, mogą budować solidne i ciepłe 

gniazda z kawałeczków siana i wełny pozostawionej przez stada na kolcach 

[roślin]. On jest Panem. Wy, mali ludzie – stworzeni jak ptaki przez Niego, a w 

konsekwencji bracia tych małych stworzeń – dlaczego chcecie być inni, 

uważając, że wolno wam być okrutnymi wobec wszystkich małych zwierzątek? 

Bądźcie dla wszystkich miłosierni: i dla ludzi, waszych braci, i dla zwierząt, 

waszych sług i przyjaciół. Nikogo nie pozbawiajcie tego, co mu się należy. A 
Bóg...» 

«Nauczycielu! – woła Szymon. – Idzie Judasz.» 

«...a Bóg będzie wobec was miłosierny, dając wam wszystko, czego wam 

potrzeba, jak czyni to dla tych niewinnych stworzeń. Idźcie i zabierzcie ze sobą 
Boży pokój.» 

Jezus przeciska się przez stojących kołem chłopców, do których przyłączyli się 

dorośli, i idzie w kierunku Judasza i Jana, nadchodzących szybko inną drogą. 

Judasz jest uradowany. Jan uśmiecha się do Jezusa... lecz nie wygląda na 

szczęśliwego.  

«Chodź, chodź, Nauczycielu. Myślę, że dobrze zrobiłem. Ale chodź ze mną, bo na 

drodze nie możemy rozmawiać.» 

«Dokąd, Judaszu?» 

«Do gospody. Zająłem już cztery pomieszczenia... O, to coś skromnego, nie 

obawiaj się. W sam raz, by odpocząć na posłaniu po tylu wyrzeczeniach i po tym 

upale, zjeść [posiłek] jak ludzie, a nie jak ptaki na gałęzi. Będzie też można 

spokojnie porozmawiać. Sprzedałem za dobrą cenę, prawda, Janie?» 

Jan potwierdza bez większego entuzjazmu. Judasz jednak – tak zadowolony z 

[wykonanego] zadania – nie zauważa, że Jezus nie jest zbytnio rozradowany 

wygodną gospodą i że postawa Jana jest jeszcze mniej entuzjastyczna. Judasz 

ciągnie dalej: «Sprzedawszy za wyższą cenę, niż szacowałem, powiedziałem 

sobie: “Słuszne będzie wziąć małą sumę, sto denarów, na nasze posłania i 

posiłek. Skoro my jesteśmy wyczerpani – my, którzy cały czas jedliśmy – to 

Jezus musi być u kresu sił.” Mam obowiązek czuwać, by mój Nauczyciel się nie 

rozchorował! To obowiązek miłości, bo Ty mnie kochasz, a ja kocham Ciebie... 

Przewidziałem to i dla was, i dla stad – mówi [Judasz] do pasterzy. – O 

wszystkim pomyślałem.» 

Jezus nie wypowiada ani jednego słowa. Idzie z innymi za Judaszem. Dochodzą 

do małego podrzędnego placu. Judasz mówi: «Widzisz ten dom bez okien na 

ulicę i te drzwi tak małe, że wydają się szczeliną? To dom złotnika Diomedesa. 

Można by sądzić, że to biedne domostwo, prawda? A jest tam dość złota, by 

zakupić całe Jerycho i... cha!... cha!... cha!.. – Judasz śmieje się złośliwie... – W 

tym złocie można znaleźć wiele naszyjników i naczyń, i... i innych rzeczy 

[należących do] wszystkich najbardziej wpływowych osób w Izraelu. 

Diomedes... O! Każdy udaje, że go nie zna, lecz znają go wszyscy: od herodian 

aż do... do... no, wszystkich. Na tym biednym murze bez zdobień można by 

napisać: “Sekret i Tajemnica”. Gdybyż te mury umiały mówić! Mogłyby się 

zgorszyć jedynie sposobem, w jaki załatwiłem tę sprawę. Janie! Ty... umarłbyś z 

osłupienia, przygnieciony skrupułami. Ale posłuchaj, Nauczycielu. Nie wysyłaj 

mnie już więcej z Janem w pewnych sprawach. Mało brakowało, a wszystko by 
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popsuł. On nie potrafi w lot chwytać, nie potrafi zmyślać, a z takim szelmą jak 

Diomedes trzeba być bystrym i szybkim.» 

Jan szepce: «Ty mówiłeś takie rzeczy! Nieoczekiwane i takie... takie... Tak, 

Nauczycielu, nie wysyłaj mnie już. Potrafię tylko kochać, ja...» 

«Rzadko będziemy potrzebować takich transakcji» – odpowiada Jezus. Jest 
poważny. 

«Oto gospoda. Wejdź, Nauczycielu. Ja będę mówił, bo... wszystko ustaliłem.» 

Wchodzą i Judasz rozmawia z właścicielem, który każe zaprowadzić owce do 

stodoły, a potem sam prowadzi gości do małego pomieszczenia, w którym 

znajdują się dwie maty służące za posłania, stołki i stół już nakryty. Potem 

oddala się. 

«Pomówmy od razu, Nauczycielu, podczas gdy pasterze zajmują się stadami» 

[– mówi Judasz.] 

«Słucham cię» [– odpowiada Jezus.]  

«Jan może powiedzieć, czy jestem szczery...» 

«Nie wątpię w to. Pomiędzy ludźmi uczciwymi nie potrzeba przysiąg i 

świadectw. Mów» [– odpowiada Jezus.]  

«Przybyliśmy do Jerycha o godzinie szóstej. Byliśmy zlani potem jak zwierzęta 

pociągowe. Nie chciałem, by Diomedes miał wrażenie, że to sprawa nagląca. 

Najpierw przybyłem tutaj. Odświeżyłem się. Włożyłem czyste ubranie i 

chciałem, by [Jan] zrobił to samo. O! Nie chciał słyszeć ani o wonnościach, ani o 

ułożeniu włosów... A ja w drodze przygotowałem sobie plan!... Gdy zapadł 

zmierzch, powiedziałem: “Chodźmy!” Byliśmy wypoczęci i odświeżeni jak dwaj 

bogacze w podróży dla przyjemności. Kiedy byliśmy już blisko domu Diomedesa, 

powiedziałem do Jana: “Pomóż mi. Nie zaprzeczaj i dokładaj starań, by 

zrozumieć.” Ale lepiej by było pozostawić go na zewnątrz. Wcale mi nie pomógł. 

A nawet... Na szczęście jestem bystry za dwóch i wszystkiemu stawiłem czoła. 

Urzędnik podatkowy wychodził właśnie z jego domu. “Dobrze – powiedziałem 

sobie – że wychodzi! Znajdziemy pieniądze, a tego chcę, aby pohandlować.” Bo 

urzędnik podatkowy – lichwiarz i złodziej jak wszyscy jemu podobni – zawsze 

posiada naszyjniki wyrwane groźbą i lichwą jakiemuś biedakowi, na którego 

nakłada podatek w sposób niedozwolony, aby mieć wiele do wydania na hulanki 

i kobiety. I jest bardzo zaprzyjaźniony z Diomedesem, który kupuje i sprzedaje 

złoto i... ciało. Weszliśmy, gdy dałem mu się poznać. Powiedziałem: 

“weszliśmy”, bo inną rzeczą jest wejść tam, gdzie on udaje, że uczciwie wyrabia 

złoto, a inną – zejść do piwnic, gdzie dokonuje prawdziwych transakcji. Trzeba 

być mu bardzo dobrze znanym, by [otrzymać] takie zaproszenie. Gdy mnie 

zobaczył, powiedział: “Znowu chcesz sprzedać złoto? To nieodpowiednia chwila. 

Mało mam pieniędzy.” To jego oklepany frazes. Odpowiedziałem mu: “Nie 

przychodzę sprzedać, lecz kupić. Czy masz klejnoty dla niewiasty? Ale piękne, 

bogate, wielkiej wartości, ciężkie, z czystego złota?” Diomedes był zaskoczony. 

Zapytał: “Potrzebujesz kobiety?” “Tym się nie zajmuj” – odpowiedziałem. “To 

nie dla mnie. Dla przyjaciela. Ma oblubienicę i chce kupić ukochanej złote 
kosztowności.” 

W tym momencie Jan zaczął się zachowywać jak dzieciak. Diomedes patrząc na 

niego zauważył, że jest zupełnie purpurowy. Ten odrażający starzec powiedział 

mu: “O! Chłopak już na samo wspomnienie oblubienicy jest cały 

rozgorączkowany. Czy ta twoja niewiasta jest piękna?” – zapytał. Kopnąłem 

Jana w kostkę, by go obudzić i dać mu do zrozumienia, że nie ma z siebie robić 
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głupca. On odpowiedział: “Tak” – jednak głosem tak zduszonym, że Diomedes 

stał się podejrzliwy. Wtedy mu powiedziałem: “Czy jest piękna czy nie, to nie 

powinno obchodzić ciebie, starego. Ona nigdy nie będzie należeć do kobiet, z 

powodu których pójdziesz do piekła. To uczciwa młoda dziewczyna, a wkrótce – 

szlachetna małżonka. Potrzebujemy twego złota. Ja zajmuję się bliskim ślubem 

i mam dopomóc temu młodemu człowiekowi... ja, Judejczyk, z miasta.” “To 

Galilejczyk, prawda?” [– padło pytanie]. Zawsze zdradzają was te włosy! “Jest 
bogaty?” [– zapytał jeszcze Diomedes]. “Bardzo” – odrzekłem. 

Wtedy zeszliśmy na dół i Diomedes otwarł skrzynie i kufry. Powiedzże prawdę, 

Janie, nie wydawało ci się, że jesteś w niebie, [gdy ujrzałeś] wszystkie te drogie 

kamienie i to złoto? Naszyjniki, wisiory, bransolety, kolczyki, złote siatki na 

włosy i szlachetne kamienie, zapinki do włosów, obrączki, pierścienie... Ach! Co 

za wspaniałości! Bardzo wyniośle wybrałem naszyjnik podobny do naszyjnika 

Aglae, a potem zapinki do włosów, obrączki, bransolety... Wszystko podobne do 

tego, co miałem w zanadrzu, i w tej samej liczbie. Diomedes osłupiał i pytał: 

“Jeszcze? Ależ... kim on jest? Kim jest jego oblubienica? Księżniczką?” Kiedy 
miałem już wszystko, co chciałam, zadałem pytanie: “Cena?” 

O! Jaką [usłyszałem] litanię uskarżań na ciężkie czasy, na podatki, na ryzyko, 

na złodziei. Och! Jakaż druga litania, aby mnie przekonać o jego uczciwości! 

Wreszcie padła odpowiedź: “Naprawdę, ponieważ to dla ciebie, powiem prawdę. 

Bez przesady, ale nie mogę już spuścić ani jednej drachmy. Żądam dwunastu 

talentów w srebrze.” “Złodziej!” – powiedziałem [na to], a do Jana: “Chodźmy, 

Janie. W Jerozolimie znajdziemy kogoś, kto mniej kradnie niż on.” I udawałem, 

że wychodzę. Jednak on biegł za mną. “Mój wielki przyjacielu, mój drogi 

przyjacielu, wróć, zrozum twego biednego sługę. Za mniej nie mogę. Naprawdę 

nie mogę. Patrz. Naprawdę robię wysiłek i rujnuję się. Robię to, bo zawsze 

darzyłeś mnie przyjaźnią i dzięki tobie tyle miałem interesów. No, jedenaście 

talentów. Tyle dałbym, gdybym kupował to złoto od głodnego. Ani denara mniej, 
bo to oznaczałoby zupełne wykrwawienie moich starych żył.” 

Tak mówił, prawda? To budziło śmiech i wywoływało nudności. Kiedy 

widziałem, że już zupełnie ustalił cenę, wtedy zadałem cios. “Odrażający 

starcze, dowiedz się, że ja nie chcę kupić, lecz sprzedać. Oto co chcę sprzedać. 

Patrz, piękne jak twoje klejnoty. Rzymskie złoto i nowe kształty. Nie braknie ci 

nabywców. To dla ciebie za jedenaście talentów. To ty wyznaczyłeś cenę. Ty je 

oszacowałeś i ty płacisz.” A wtedy!... [Diomedes] krzyczał: “To zdrada! 

Zawiodłeś szacunek, którym cię darzyłem! Rujnujesz mnie! Nie mogę tyle dać!” 

“Ty oszacowałeś. Płać.” “Nie mogę.” “Uważaj, bo powiem o tym innym.” “Nie, 

przyjacielu” [– mówił mi,] a wyciągał ręce do klejnotów Aglae. “Płać więc. 

Powinienem wymagać dwunastu talentów, lecz trzymam się twego ostatniego 

szacunku.” [Diomedes na to:] “Nie mogę.” “Lichwiarz! [– powiedziałem mu.] 

Uważaj, bo mam tu świadka i mogę donieść na ciebie jako na złodzieja...” 
Przypisałem mu też inne cechy, których nie powtórzę przed tym chłopcem... 

Na koniec – ponieważ spieszno mi było sprzedać i to szybko – obiecałem mu 

pewien drobiazg. Między nami... nie dotrzymam tej obietnicy. Jaką ma wartość, 

skoro została dana złodziejowi? Zamknęliśmy sprawę za dziesięć i pół talenta. 

Odeszliśmy pośród utyskiwań, ofert przyjaźni i... kobiet. A Jan... jeszcze trochę, 

a rozpłakałby się. Ale co cię to obchodzi, że biorą cię za występnego? 

Wystarczy, że nim nie jesteś. Czy nie wiesz, że taki jest świat i bierze ciebie za 

płód poroniony? Młody mężczyzna, który nie zna smaku kobiety? Któż ci 

uwierzy? Albo jeśli ci uwierzą... O! Co do mnie to nie chciałbym, by o mnie 

myślano to, co mogą myśleć o tobie ci, którzy wyobrażają sobie, że nie masz 
skłonności w tym kierunku.  
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Masz, Nauczycielu, sam policz. Miałem stos monet, ale poszedłem do urzędnika 

podatkowego i powiedziałem mu: “Weź ode mnie wszystkie te drobniaki i daj mi 

talenty, które otrzymałeś od Izaaka.” Dowiedziałem się bowiem o tym przy 

okazji mojej sprawy. A na samym końcu powiedziałem Izaakowi - Diomedesowi: 

“Pamiętaj, że Judasz ze Świątyni już nie istnieje. Jestem teraz uczniem 

Świętego. Udawaj więc, że mnie nigdy nie znałeś, jeśli zależy ci na własnej 
skórze.” I omal nie skręciłem mu karku, bo mi brzydko odpowiedział.» 

«Co ci odpowiedział?» – pyta obojętnie Szymon. 

«Powiedział mi: “Ty, uczniem Świętego? Nigdy w to nie uwierzę albo wcześniej 

zobaczę tu twego Świętego proszącego mnie o kobietę.” Powiedział mi: 

“Diomedes jest starym nikczemnikiem, nieszczęściem świata, lecz ty jesteś jego 

młodszym odbiciem. Ja mógłbym się jeszcze zmienić, bo stałem się taki na 

starość. Ty się nie zmienisz, bo takim się urodziłeś.” Obrzydliwy starzec! 

Przeczy Twej mocy, rozumiesz?» 

«Jako dobry Grek wypowiedział wiele prawd» [– mówi Szymon.] 

«Co chcesz powiedzieć, Szymonie? Mówisz to o mnie?» [– pyta Judasz.] 

«Nie. O wszystkich. Jest kimś, kto zna złoto i serca – tak samo dobrze jedno, 

jak i drugie. To złodziej, [człowiek] odrażający w najbardziej obrzydliwym 

handlu. Jednak można w nim odnaleźć filozofię wielkich Greków. Zna człowieka 

– zwierzę o siedmiu głównych wadach, polipa niszczącego wszystko co dobre, 

co szlachetne, całą miłość i tyle innych rzeczy w sobie i w innych.» 

«Ale on nie zna Boga» [– odpowiada Szymonowi Judasz.] 

«I ty chciałbyś go o Nim pouczyć?» [– pyta Szymon] 

«Tak, ja» [– odpowiada Judasz.] – A wiesz, dlaczego? Bo to grzesznicy 

potrzebują poznania Boga.» 

«To prawda. Jednak... nauczyciel powinien posiadać wiedzę, chcąc nauczać» [– 

stwierdza Szymon.] 

«A ja jej nie mam?» [– pyta Judasz.] 

«Pokój, przyjaciele [– odzywa się Jezus. –] Idą pasterze. Nie mąćmy ich dusz 

wysłuchiwaniem naszych kłótni. Przeliczyłeś pieniądze? To wystarczy. Zakończ 

sprawę, jak ją rozpocząłeś, i powtarzam ci: w przyszłości nie kłam, nawet dla 

ułatwienia dobrej sprawy...» 

Wchodzą pasterze. [Jezus mówi:] «Przyjaciele, oto dziesięć i pół talenta. 

Brakuje tylko stu denarów, które Judasz wziął na wydatki związane z gospodą. 
Weźcie.» 

«Wszystko [im] dajesz?» – pyta Judasz. 

«Wszystko. Nie chcę zatrzymać najmniejszej monety z tych pieniędzy. Mamy 

jałmużnę od Boga i od tych, którzy szczerze Boga szukają... i nigdy nie 

zabraknie nam tego, co niezbędne. Wierz w to. Bierzcie i radujcie się, jak i Ja 

cieszę się ze względu na Chrzciciela. Jutro pójdziecie do jego więzienia. Dwóch 

z was: Jan i Maciej. Symeon pójdzie wraz z Józefem znaleźć Eliasza, aby mu o 

wszystkim donieść i dowiedzieć się coś o przyszłości. Eliasz wie. Potem Józef 

powróci z Lewim. Spotkamy się za dziesięć dni przy Bramie Rybnej w 

Jerozolimie, o pierwszej godzinie. A teraz jedzmy i wypocznijmy. Jutro wcześnie 

rano wyruszam z Moimi [uczniami]. Nie mam wam na razie nic więcej do 

powiedzenia. Później otrzymacie ode Mnie wieści.» 
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Wizja się kończy w chwili, gdy Jezus łamie chleb. 

47. JEZUS PŁACZE Z POWODU JUDASZA, A SZYMON ZELOTA GO POCIESZA 

Napisane 20 stycznia 1945. A, 4248-4254 

Wieś, w której znajduje się Jezus, jest bogata. Wspaniałe warzywniki, piękne 

winnice z licznymi kiściami, które zaczynają nabierać koloru złota i rubinu. 

Jezus siedzi w warzywniku i je owoce ofiarowane mu przez wieśniaka. Być 

może rozmawiał z nim przed chwilą, bo mężczyzna mówi: «Jestem szczęśliwy, 

że mogę zaspokoić Twoje pragnienie, Nauczycielu. Twój uczeń mówił nam o 

Twojej mądrości, lecz zaskoczyło nas słuchanie Ciebie. Mieszkamy blisko Miasta 

Świętego, chodzimy często do niego sprzedawać owoce i jarzyny. Wchodzimy 

również do Świątyni i słuchamy rabinów, ale daleko ich mowie do Twojej. 

Powracaliśmy mówiąc: “Jeśli tak jest, któż osiągnie zbawienie?” Ty – 

przeciwnie! O, można by rzec, człowiekowi jest lekko na sercu! Odmładza się 

serce, choć człowiek pozostaje dorosły. Nie jestem wykształcony... Nie umiem 
się wysłowić. Ale Ty z pewnością rozumiesz.» 

«Tak, rozumiem cię. Chcesz powiedzieć, że – z powagą i znajomością rzeczy 

charakterystyczną dla człowieka dorosłego – odczuwasz, po wysłuchaniu Słowa 

Bożego, jak prostota, wiara, czystość budzi się w twoim sercu. Wydaje ci się, że 

na nowo stajesz się dzieckiem bez wad i złośliwości, mającym tak wielką wiarę 

jak wtedy, gdy – trzymany przez mamę za rękę – wchodziłeś po raz pierwszy do 

Świątyni albo wtedy gdy na jej kolanach modliłeś się po raz pierwszy. To chcesz 
powiedzieć.» 

«Tak, dokładnie to. Szczęśliwi jesteście wy, którzy zawsze przebywacie z Nim!» 

– mówi [wieśniak] do Jana, Szymona i Judasza, siedzących na niskim murku i 

jedzących słodkie figi. Kończy: «A ja jestem szczęśliwy, że udzieliłem Ci gościny 

na noc. Już się nie boję nieszczęścia w moim domu, bo weszło do niego Twe 
błogosławieństwo.» 

Jezus odpowiada: «Błogosławieństwo działa i trwa, jeśli dusze pozostają wierne 

Prawu Bożemu i Mojemu nauczaniu. W przeciwnym razie łaska znika. To jest 

słuszne. Jak bowiem prawdą jest, że Bóg daje słońce i powietrze dobrym oraz 

złym, aby żyli, i jeśli są dobrzy – stali się lepsi, a jeśli są źli – nawrócili się, tak 

też z drugiej strony słuszne jest, by opieka Ojca ujawniła się w formie kary dla 
złego, aby przez troski przypomnieć mu o Bogu.» 

«Boleść nie zawsze jest złem?» 

«Nie, przyjacielu. Jest złem z ludzkiego punktu widzenia, jednak z punktu 

widzenia wykraczającego poza ludzki – to jest dobro. Zwiększa [bowiem] 

zasługi sprawiedliwych, którzy znoszą boleść – bez popadania w rozpacz, bez 

buntowania się – i ofiarowują ją [Bogu]. [Boleść] ofiarowana, poprzez poddanie 

się w ofierze wynagradzającej za własne braki i za grzechy świata, staje się 

odkupieniem dla tych, którzy nie są sprawiedliwi.» 

«Cierpieć jest tak bardzo trudno!» – mówi wieśniak, do którego przyłączyli się 
członkowie rodziny: dziesięcioro dorosłych i dzieci. 

«Wiem, że człowiek uważa to za trudne. Wiedząc, że człowiek tak osądziłby 

cierpienie, Ojciec nie dał go swym dzieciom. Ono przyszło jako wynik grzechu. 

Jednakże jak długo trwa cierpienie na ziemi? W życiu człowieka – niewiele, 

zawsze mało, nawet jeśli [cierpienie] trwa przez całe życie. A teraz pytam was: 

Czy nie jest lepiej cierpieć przez niedługi czas niż na zawsze? Czy nie jest też 

lepiej cierpieć tu niż w Czyśćcu? Pomyślcie, tam czas jest pomnożony przez 
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tysiąc. O! Zaprawdę powiadam wam, że nie powinno się przeklinać cierpienia, 

lecz błogosławić je i nazywać ”łaską”, i nazywać “litością”.» 

«O! Twoje słowa, Nauczycielu! Pijemy je jak ktoś, kto w lecie gasi pragnienie 

pitnym miodem wylewanym z ochłodzonego dzbana. Czy to już jutro 
odchodzisz, Nauczycielu?» 

«Tak, jutro. Jednak jeszcze powrócę, aby ci podziękować za wszystko, co 

uczyniłeś dla Mnie i dla nich – Moich przyjaciół – i aby cię poprosić jeszcze raz o 
chleb i [miejsce na] odpoczynek.» 

«Nauczycielu, zawsze to tutaj znajdziesz.» 

Podchodzi mężczyzna z osłem obładowanym jarzynami. 

«Jeśli Twój przyjaciel chce iść... mój syn udaje się do Jerozolimy na wielki targ 

z okazji Przygotowania.» 

«Idź, Janie, wiesz, co masz robić. Za cztery dni się zobaczymy. Mój pokój niech 

będzie z tobą.» 

Jezus przytula i całuje Jana. Szymon robi to samo. 

«Nauczycielu [– odzywa się Judasz –] jeśli pozwolisz, pójdę z Janem. Chciałby 

zobaczyć się z jednym przyjacielem. W każdy szabat jest w Jerozolimie. Pójdę z 

Janem aż do Betfage, a potem dalej sam... To przyjaciel domu... wiesz... moja 
matka powiedziała mi...» 

«O nic cię nie pytałem, przyjacielu...» [– mówi Jezus.] 

«Serce mi się rozdziera na myśl, że Cię opuszczam. Ale za cztery dni będę 

znowu z Tobą. Będę Ci wierny aż do znudzenia» [– mówi Judasz.] 

«Idź więc. O świcie czwartego dnia bądźcie przy Bramie Rybnej. Żegnaj i niech 
cię Bóg strzeże.» 

Judasz całuje Nauczyciela. Kroczy obok osła, który idzie truchtem po zakurzonej 

drodze.  

Zapada noc nad uciszającą się wioską. Szymon obserwuje pracę ogrodników 

podlewających grządki. Jezus pozostał na Swoim miejscu przez jakiś czas. 

Potem wstał, poszedł na tyły domu i oddalił się w kierunku warzywnika. Jest 

sam. Idzie do zagajnika, w którym wielkie drzewa granatowe oddzielają niskie 

krzewy, wyglądające na porzeczkowe, jednak nie wiem tego dokładnie. Nie ma 

na nich owoców, a ja nie znam dobrze ich liści. Jezus ukrywa się tam. Klęka. 

Modli się... a potem pochyla się z twarzą przy ziemi, na trawie – i płacze. 

Poznaję to po głębokich i przerywanych westchnieniach. To płacz rozpaczy – 

bez szlochu, ale jakże smutny. Trwa długą chwilę w tej postawie. Światło 

zmierzchu jest słabe, jednak nie zapadła jeszcze całkowita ciemność, która 

przeszkodziłaby [Go] widzieć.  

W tym słabym świetle można wyróżnić, ponad krzewami porzeczkowymi, 

niepiękną, lecz szlachetną twarz Szymona. Patrzy. Szuka. Zauważa krępy 

kształt Nauczyciela, całkiem okrytego ciemnoniebieskim płaszczem, 

sprawiającym, że [Jego sylwetka] prawie znika na ciemnej ziemi. Z ledwością 

widać jasną głowę i ręce złożone w modlitwie, uniesione ponad głową wspartą 

na nadgarstkach. Szymon rzuca nieco bezmyślne spojrzenie. Pojmuje jednak, z 

powodu słyszanych westchnień, że Jezus jest smutny. Otwiera więc usta o 
grubych i prawie fioletowych wargach mówiąc: «Nauczycielu!» 
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Jezu podnosi głowę. 

«Nauczycielu, Ty płaczesz, dlaczego? Czy mogę podejść?»  

Twarz Szymona wyraża zaskoczenie i troskę. To mężczyzna, który z pewnością 

nie jest przystojny. Rysom twarzy brak piękna, cera ma ciemnooliwkową barwę, 

znaczą ją w dodatku niebieskawe i głębokie ślady blizn pozostawionych przez 
chorobę. Jednak jego spojrzenie jest tak dobre, że znika jego brzydota. 

«Chodź, Szymonie, przyjacielu.» 

Jezus siada na trawie. Szymon siada obok Niego.  

«Dlaczego jesteś smutny, mój Nauczycielu? Ja nie jestem Janem i nie będę 

mógł dać Ci wszystkiego, co on Ci daje, ale mam w sobie pragnienie udzielenia 

Ci wszelkiej pociechy. A mam w sobie tylko jedną boleść, że nie potrafię tego 

uczynić. Powiedz mi: czy może w czymś Ci uchybiłem w ostatnich dniach w 
takim stopniu, że przygniata Cię konieczność pozostania ze mną?» 

«Nie, Mój dobry przyjacielu, nigdy Mnie w niczym nie zraniłeś od dnia, kiedy cię 

ujrzałem. I jestem przekonany, że nigdy nie dasz mi powodów do płaczu.» 

«A więc, Nauczycielu? Nie jestem godzien Twego zaufania, lecz ze względu na 

mój wiek mógłbym niemalże być Twoim ojcem... i wiesz, jakie zawsze miałem 

pragnienie posiadania syna... Pozwól mi, w tej chwili smutku, zająć miejsce ojca 

i matki i pogłaskać Cię tak, jakbyś był moim dzieckiem. Potrzebujesz Matki, by 
zapomnieć o tak wielu rzeczach...» 

«O, tak! Mojej Matki!» [– wzdycha Jezus.] 

«No więc, czekając aż będziesz mógł przy Niej znaleźć pociechę, daj Twemu 

słudze radość pocieszenia Ciebie. Płaczesz, Nauczycielu, bo jest ktoś, kto Ci 

sprawił przykrość. Od wielu dni Twoje oblicze jest jak słońce zakryte chmurami. 

Obserwuję Cię. Twoja dobroć ukrywa Twoją ranę, aby nie znienawidzono tego, 

kto Cię rani. Jednak ta rana zadaje Ci ból i wywołuje mdłości. Powiedz mi, mój 

Panie: dlaczego nie oddalisz tego, kto jest źródłem Twego smutku?» 

«Bo po ludzku to daremne i byłoby przeciwne miłości.» 

«Ach! Zrozumiałeś, że mówię o Judaszu! To przez niego cierpisz. Jak możesz Ty 

– Prawda – ścierpieć tego kłamcę? On kłamie, nawet się nie czerwieniąc. Jest 

chytry bardziej niż lis, zamknięty bardziej niż skała. Teraz odszedł. Po co? Iluż 

przyjaciół może mieć? Cierpię, pozostawiając Ciebie, lecz chciałbym iść i 
zobaczyć... O, mój Jezu! Ten człowiek... oddal go, mój Panie.» 

«To daremne. Co musi się stać – stanie się.» 

«Co chcesz powiedzieć?» 

«Nic specjalnego.» 

«Pozwoliłeś mu swobodnie odejść, bo... bo wzbudził Twoją odrazę przez to, co 

zrobił w Jerychu.» 

«To prawda, Szymonie. Mówię ci jeszcze raz: co musi się stać – stanie się, a 

Judasz stanowi część tej przyszłości. On również musi w niej być!» 

«Jednak Jan mówił mi, że Szymon Piotr jest samą szczerością, samym ogniem... 
Czy on go zniesie?» 
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«Musi go znosić. Piotr ma również swą rolę do odegrania, a Judasz jest 

wątkiem, na którym on musi utkać swoją część. To szkoła, w której Piotr 

uformuje się bardziej niż w jakiejkolwiek innej. Być dobrym wobec Janów, 

rozumieć ducha takiego jak u Jana, to potrafią nawet bezrozumni. Jednak być 

dobrym wobec Judaszów, umieć zrozumieć ducha takiego, jak jego, i być dla 

niego lekarzem i kapłanem – to trudne. Judasz jest waszym żyjącym 
pouczeniem.» 

«Naszym?» 

«Tak, waszym. Nauczyciel nie jest wieczny na ziemi. Odejdzie po spożyciu 

najtwardszego chleba i po wypiciu najbardziej gorzkiego wina. Wy jednak 

pozostaniecie, by Mnie przedłużać... i będziecie musieli umieć. Świat bowiem nie 

skończy się wraz z Nauczycielem, lecz będzie trwać potem, aż do ostatecznego 

powrotu Chrystusa i do ostatecznego sądu nad człowiekiem. I zaprawdę 

powiadam ci, że na jednego Jana, Piotra, Szymona, Jakuba, Andrzeja, Filipa, 

Bartłomieja i Tomasza przypadać będzie co najmniej siedmiu Judaszów. I 
więcej jeszcze, więcej!...» 

Szymon rozmyśla i milczy. Potem mówi: 

«Pasterze są dobrzy. Judasz nimi pogardza. Ale ja ich kocham.» 

«Ja ich też kocham i pochwalam» [– mówi Jezus.] 

«To proste dusze, takie jakimi trzeba być, żeby Ci się podobać.» 

«Judasz żył w mieście...» [– zauważa Jezus.] 

«To jego jedyne wytłumaczenie. Jednak tylu jest takich, którzy żyli w mieście, 

a... Kiedy pójdziesz do mojego przyjaciela?» 

«Jutro, Szymonie. Bardzo chętnie, bo jesteśmy sami, Ja i ty. Myślę, że to 

człowiek wykształcony i doświadczony, jak ty.» 

«I bardzo cierpiący... w ciele i jeszcze więcej w sercu. Nauczycielu... chciałbym 

Cię prosić o jedno: jeśli nie będzie Ci mówił o swoich smutkach, nie pytaj go o 
jego rodzinę...» [– mówi Szymon.] 

«Nie zrobię tego. Przyszedłem do tych, którzy cierpią, jednak nie wymuszam 

zwierzeń. Ból też ma swój wstyd...» 

«Ja tego nie uszanowałem... ale byłem tak bardzo przygnębiony...» 

«Ty jesteś Moim przyjacielem i już wcześniej nadałeś imię Mojej boleści. Ja, dla 

twojego przyjaciela, jestem nieznanym Rabbim. Kiedy Mnie pozna, wtedy... 

Chodźmy. Nadeszła noc. Nie każmy czekać zmęczonym gospodarzom. Jutro, o 
świcie, pójdziemy do Betanii.» 
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48. «U WAS TEŻ DOBRZY SĄ W TAKIEJ SAMEJ PROPORCJI [DO ZŁYCH], JAKA 

BYŁA MIĘDZY DOBRYMI [UCZNIAMI] I JUDASZEM» 

Napisane tego samego dnia. A, 4254-4255 

Jezus mówi: 

«Mały Janie, ileż razy płakałem z twarzą przy ziemi, z powodu ludzi! A wy, wy 

chcielibyście cierpieć mniej niż Ja? 

Nawet u was dobrzy są w takiej samej proporcji [do złych], jak to było 

pomiędzy dobrymi [uczniami] i Judaszem. A im lepszy jest człowiek, tym więcej 
z tego powodu cierpi.  

Wy także – a mówię to szczególnie do tych, którym powierzono troskę o dusze – 

musicie uczyć się, rozważając [przykład] Judasza. Wy, kapłani, wszyscy 

jesteście “Piotrami” i macie wiązać i rozwiązywać. Jednak jak wiele, jak wiele, 

jak wiele ducha obserwacji wam potrzeba, jakiego zjednoczenia z Bogiem, 

jakiego czujnego badania, jakich porównań z metodą waszego Nauczyciela 
powinniście dokonać, aby być jak On – takimi jakimi być powinniście! 

To, co wyjaśniam, niektórym wyda się bezużyteczne, ludzkie, niemożliwe. Będą 

to ci sami, którzy odrzucają ludzkie fazy życia Jezusa i czynią ze Mnie kogoś 

bardzo odległego od ludzkiego życia – kogoś jedynie Boskiego. Gdzież więc jest 

Najświętsze Człowieczeństwo? Gdzież ofiara Drugiej Osoby [Boskiej], która 

przyoblekła się w Ciało? O! Jakże prawdziwie byłem Człowiekiem między 

ludźmi! Byłem Człowiekiem i dlatego cierpiałem widząc zdrajcę i 

niewdzięczników; dlatego radowałem się miłością tego, kto Mnie kochał lub 

nawracał się do Mnie. [Byłem Człowiekiem i] dlatego wzdrygałem się i płakałem 

nad duchowymi zwłokami Judasza. Zadrżałem i zapłakałem nad zmarłym 

przyjacielem [Łazarzem], jednak wiedziałem, że przywołam go do życia, i 

cieszyłem się widząc go już z duchem w Otchłani. Tu tymczasem... tu miałem 
przed Sobą demona. I nic więcej nie powiem. 

Ty, [mały] Janie, idź za Mną. Złóżmy jeszcze ten dar ludziom. A potem... 

Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i usiłują realizować to, co ono głosi. 

Szczęśliwi, którzy chcą Mnie poznać, aby Mnie pokochać. W nich i dla nich będę 
błogosławieństwem.» 

49. SPOTKANIE JEZUSA Z ŁAZARZEM W BETANII  

Napisane 21 stycznia 1945. A, 4256-4264 

Bardzo jasny letni świt – więcej niż świt: wstał już dzień. Słońce wyszło spoza 

linii horyzontu i coraz bardziej się wznosi, śmiejąc się do radosnej ziemi. Nie ma 

źdźbła trawy, które nie uśmiechałoby się iskrzącą kroplą rosy. Można by sądzić, 

że nocne niebieskie ciała rozsypały się, stając się złotem i klejnotami na 

wszystkich łodygach, na wszystkich listkach. Odbłyski kwarcu pokrytego rosą – 
kamieni leżących na ziemi – wydają się diamentowym pyłem i złotym piaskiem. 

Jezus i Szymon idą dróżką odbijającą od głównej drogi, z którą tworzy ona literę 

“V”. Idą ku wspaniałym warzywnikom i polom lnu, mającym wysokość 

człowieka, dojrzałym do ścięcia. Na innych polach widać jedynie czerwień 

maków w żółci zbóż.  

«Jesteśmy już na terenie posiadłości mego przyjaciela. Widzisz, Nauczycielu, że 

odległość nie przekraczała przepisanej przez Prawo. Nigdy nie pozwoliłbym 

sobie na oszustwo wobec Ciebie. Za tym sadem jabłoniowym jest ogrodzenie 
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ogrodu, w którym znajduje się dom. Poszedłem z Tobą właśnie tym skrótem, 

aby jeszcze bardziej uszanować wyznaczone przez Prawo granice.» 

«Twój przyjaciel jest bardzo bogaty!» [– zauważa Jezus.] 

«Tak, lecz nie jest szczęśliwy. Ma jeszcze inne posiadłości.» 

«To faryzeusz?» [– pyta Jezus.] 

«Jego ojciec nim nie był. On... ściśle zachowuje [Prawo]. Powiedziałem Ci, że to 

prawdziwy Izraelita.» 

Idą jeszcze trochę. Widać wysoki mur, a ponad nim drzewa i drzewa, spomiędzy 

których ledwie widać dom. Teren jest tu nieco wzniesiony, lecz nie tak bardzo, 

by oczy mogły objąć ogród, tak piękny, że można by go nazwać raczej parkiem. 

Zakręcają wzdłuż narożnika muru, który – tej samej wysokości – ciągnie się 

dalej. Z jego szczytu opadają gałęzie, całe pokryte różanym i jaśminowym 

kwieciem, pachnącym i wspaniałym, z koronami zwilżonymi rosą. Oto masywna 

zdobiona krata z żelaza. Szymon uruchamia ciężką kołatkę z brązu.  

«Godzina jest bardzo wczesna, aby wchodzić, Szymonie» – zauważa Jezus.  

«O! Mój przyjaciel wstaje wraz ze słońcem, znajdując zadowolenie jedynie w 

ogrodzie i książkach. Noc jest dla niego udręką. Nie ociągaj się, Nauczycielu, z 
przyniesieniem mu Swej radości.» 

Sługa otwiera kratę. 

«Witaj, Azeuszu. Powiedz twemu panu, że Szymon Zelota przybył z 

Przyjacielem.» 

Sługa wpuścił ich, po czym odszedł żwawo, mówiąc:  

«Wita was wasz sługa. Wejdźcie! Dom Łazarza jest otwarty dla przyjaciół.» 

Szymon jako bywalec idzie nie główną ścieżką, lecz dróżką, która poprzez 

różane krzewy kieruje się ku jaśminowej altanie. Przed chwilą wszedł na nią 

Łazarz: szczupły i blady – jakim go zawsze widziałam – z krótko przyciętymi 

włosami, rzadkimi i prostymi, zgolonymi przy samej brodzie. Ubrany w 

śnieżnobiały len. Idzie z trudem, jak ktoś, kogo bolą nogi. Kiedy dostrzega 

Szymona, wita go serdecznie, potem, na ile może, biegnie ku Jezusowi i rzuca 
Mu się do kolan, schylając się do ziemi i całując brzeg Jego szat. Mówi: 

«Nie jestem godzien takiego zaszczytu. Ale ponieważ Twoja świętość zniżyła się 

do mojej nędzy, przyjdź, mój Panie, wejdź i bądź panem w moim biednym 

domu.» 

«Wstań, przyjacielu, przyjmij Mój pokój.» 

Łazarz wstaje, całuje ręce Jezusa i patrzy na Niego z szacunkiem i 

zaciekawieniem. Idą w kierunku domu.  

«Jakże na Ciebie czekałem, Nauczycielu! Każdego ranka, o świcie, mówiłem 

sobie: “To dziś przyjdzie”. A każdego wieczoru, mówiłem: “Znowu dziś nie 
przyszedł!”» 

«Dlaczego czekałeś na Mnie z takim niepokojem?» 

«Ponieważ... na kogóż czekamy my, Izraelici, jeśli nie na Ciebie?» 
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«I wierzysz, że to Ja jestem tym Oczekiwanym?» 

«Szymon nigdy mnie nie okłamał i nie jest człowiekiem, który wpada w 

egzaltację z powodu złudnych obłoków. Wiek i cierpienie sprawiły, że dojrzał 

jak mędrzec. Poza tym... Nawet gdyby on nie poznał Ciebie w rzeczywistości 

Twego bytu, to Twe dzieła przemówiłyby i ogłosiłyby Cię “Świętym”. Kto czyni 

dzieła Boże musi być człowiekiem Bożym. A Ty je czynisz. I robisz to w taki 

sposób, że one ogłaszają Ciebie Człowiekiem Bożym. [Szymon], mój przyjaciel, 

przyszedł do Ciebie – przyciągnięty Twą sławą lekarza chorób – i otrzymał cud. 

I wiem, że drogę Twoją znaczą inne cuda. Dlaczegóż więc nie mam wierzyć, że 

jesteś Oczekiwanym? O! Tak słodko jest wierzyć w to, co dobre! [Jest] tak wiele 

rzeczy, które nie są dobre, a musimy udawać, że uważamy je za dobre, z miłości 

do pokoju, bo nie umiemy ich zmienić. Tak wiele jest słów przebiegłych, które 

wydają się pochlebstwami, wychwalaniem, uprzejmością, a tymczasem są kpiną 

i potępieniem, trucizną pokrytą miodem... Musimy jednak pokazywać, że 

wierzymy w nie, choć wiemy, że są trucizną, potępieniem i kpiną... Musimy tak 

robić, bo... nie można czynić inaczej... bo jesteśmy słabi w obliczu całego 

potężnego świata, bo jesteśmy sami przeciw całemu światu, który jest nam 

wrogi... Dlaczego zatem stawiać przeszkody wierze w to, co jest dobre? Zresztą 

dojrzał czas i pojawiły się znaki czasu. A jeśli jeszcze czegoś nie dostaje – by 

wzmocnić naszą wiarę i osłonić ją przed zwątpieniem – to zostaje dopełnione 

przez naszą wolę wierzenia i przyniesienia ulgi naszemu sercu poprzez 

pewność, że oczekiwanie się skończyło, że Odkupiciel już jest tu, że Mesjasz 

istnieje... Ten, który przywróci pokój Izraelowi i synom Izraela. Ten, który... da 

nam spokojną śmierć – bo będziemy wiedzieć o odkupieniu – i sprawi, że 

będziemy żyć bez tej tęsknej troski o naszych zmarłych... O! Zmarli! Po co ich 

opłakiwać? Chyba tylko dlatego, że – nie mając już własnych dzieci – nie mają 
jeszcze Ojca i Boga.» 

«Od dawna nie żyje twój ojciec?» [– pyta Jezus.] 

«Od trzech lat, a przed siedmiu laty umarła moja matka... Jednak od jakiegoś 

czasu już ich nie żałuję... Ja także chciałbym być tam, gdzie – jak mam nadzieję 

– oczekują oni Nieba.» 

«Wtedy nie miałbyś jako gościa Mesjasza.» 

«To prawda. Teraz bardziej jestem od nich wyróżniony, bo posiadam Ciebie... A 

ta radość przynosi ulgę mojemu sercu. Wejdź, Nauczycielu. Pozwól mi dostąpić 

zaszczytu uczynienia mego domu – Twoim. Dziś jest szabat i nie mogę uczcić 
Cię zapraszając przyjaciół...» 

«Nie to jest Moim pragnieniem [– odpowiada Jezus. –] Dziś cały jestem dla 

tego, kto jest przyjacielem Szymona i Moim.» 

Wchodzą do pięknej sali. Słudzy gotowi są ich przyjąć.  

«Proszę, abyście poszli za nimi – mówi Łazarz. – Będziecie mogli najpierw 

wzmocnić się śniadaniem.» 

Podczas gdy Jezus i Szymon odchodzą gdzieś, Łazarz wydaje polecenia sługom. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że dom jest bogaty i nie tylko bogaty, lecz należy do 
wielkiego pana... 

...Jezus pije mleko, które Łazarz koniecznie chciał Mu sam podać, zanim zasiądą 

do śniadania. Widzę, że Łazarz odwraca się do Szymona i mówi: «Znalazłem 

człowieka gotowego kupić twoje dobra za cenę, jaką twój zarządca uznał za 
słuszną. Ani drachmy mniej.» 
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«Czy jednak jest gotowy przyjąć moje warunki?» 

«Tak, przyjmuje je, aby wejść w posiadanie twoich ziem. A ja jestem 

zadowolony, bo przynajmniej będę znał tego, kto będzie moim sąsiadem. Skoro 

jednak nie chcesz być obecnym przy sprzedaży, on też chce pozostać nieznany. 
Proszę cię, przystań na jego życzenie.» 

«Nie widzę powodu, by się sprzeciwiać. Ty, przyjacielu, zastąpisz mnie... 

wszystko, co zrobisz, będzie dobre. Wystarczy, że mój wierny sługa nie zostanie 

wypędzony na ulicę... Nauczycielu, sprzedaję [wszystko] i – co do mnie – 

jestem szczęśliwy, że nie mam już nic, co mogłoby mnie przywiązać do 

czegokolwiek, co nie jest Twoją służbą. Mam jednak wiernego sługę, starszego 

wiekiem, jedynego, jaki mi pozostał po moim nieszczęściu. Jak Ci mówiłem, 

zawsze mi pomagał, gdy byłem wygnany ze społeczności [ludzi]. Zatroszczył się 

o moje dobra jak o swoje, udając – dzięki Łazarzowi – że to jego dobra, aby 

mnie ocalić i dzięki nim zabezpieczyć moje potrzeby. Teraz, gdy jest już stary, 

nie byłoby sprawiedliwe, żebym pozbawił go domu. Zadecydowałem, że mały 

domek na granicy posiadłości pozostanie jego własnością, a pewna część sumy 

zostanie mu oddana na jego przyszłe potrzeby. Starzy, wiesz, są jak bluszcz: 

jeśli żyli zawsze w tym samym miejscu, zbytnio cierpią, gdy się ich wyrywa. 

Łazarz chciał go wziąć do siebie... bo Łazarz jest dobry. Jednak ja wolałem 
zrobić tak. Mój stary sługa będzie mniej cierpiał...» 

«Ty też jesteś dobry, Szymonie. Gdyby żyli [na świecie] jedynie tak 

sprawiedliwi jak ty, Moja misja byłaby łatwiejsza...» – zauważa Jezus. 

«Sądzisz, że świat jest oporny, Nauczycielu?» – pyta Łazarz. 

«Świat?... Nie. Siła świata: szatan. Gdyby on nie był panem serc i nie był ich 

właścicielem, nie spotykałbym się z oporem. Zło jest przeciwne Dobru, a Ja 

muszę w każdym [człowieku] pokonać zło, by wnieść w niego dobro... a nie 
wszyscy tego chcą...» 

«To prawda. Nie wszyscy tego chcą! Nauczycielu, jakie słowa znalazłbyś dla 

kogoś, kto jest winny, aby go nawrócić, aby go ugiąć? Słowo ostrej nagany – 

podobne do tych, którymi napełniona jest historia Izraela wobec winnych, a 

ostatnim używającym ich jest Prekursor – czy słowa litości?» 

«Ja posługuję się miłością i miłosierdziem. Wierz mocno, Łazarzu, że spojrzenie 

miłości na upadłego ma więcej mocy niż przekleństwo.» 

«A jeśli miłość jest wyszydzona?» 

«Nadal nalegać. Kontynuować aż do końca. Łazarzu, czy znasz takie tereny, na 

których zdradliwość ziemi zatapia nieostrożnych?» 

«Tak, znam je z moich lektur. Z powodu mego stanu zdrowia i z powodu 

cierpienia wiele czytam – także po to, by spędzić długie godziny bezsennych 

nocy. Wiem, że istnieją takie [miejsca] w Syrii, w Egipcie i jeszcze inne w 

Chaldei. Wiem, że zachowują się jak przyssawki: kiedy nas uchwycą, wciągają 

nas. Pewien Rzymianin powiedział, że to usta Piekieł zamieszkałe przez 
pogańskie bóstwa. Czy to prawda?» 

«To nie jest prawdą. To specjalne uformowanie powierzchni ziemi. Nie ma tam 

Olimpu. Przestanie się wierzyć w Olimp, a te ziemie nadal będą istnieć. Dzięki 

postępowi człowiek będzie mógł dać coraz prawdziwszy opis tego faktu, lecz nie 

będzie mógł sprawić, że on zniknie. Sądzę, że skoro poznałeś [te miejsca] przez 
lektury, mogłeś także przeczytać, jak ratuje się tych, którzy w nie wpadają.» 
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«Tak, liną rzucaną im z żerdzią, nawet z gałęzią. Ta niewielka pomoc wystarczy, 

by pogrążający się, wyswobodził się. Dzięki temu utrzymuje się spokojnie, bez 
szarpania się, aż do nadejścia skuteczniejszej pomocy» [– mówi Łazarz.]  

«Dobrze! Grzesznik to ten, kto pozwala się posiąść przez zwodniczą ziemię, 

której powierzchnię pokrywają kwiaty, zaś od spodu jest ruchomym bagnem.  

Czy sądzisz, że ten, kto wiedziałby, co oznacza oddanie jednego atomu samego 

siebie we władzę szatanowi, uczyniłby to? Jednak nie wie tego... a potem... albo 

paraliżuje go osłupienie i trucizna Zła, albo traci głowę i po to, by wymknąć się 

wyrzutom potępiającego go sumienia, szamocze się, grzęznąc w błocie. Swoim 

nierozważnym poruszaniem się wprawia w ruch ciężkie ruchome fale, 
przyspieszające utonięcie. Miłość jest sznurem, liną i gałęzią, o której mówisz.  

Nie wycofywać się, nie ustępować... aż je złapie... Jedno słowo... przebaczenie... 

największa wyrozumiałość dla słabości... Jedynie po to, by powstrzymać 

zanurzanie się i oczekiwać Bożej pomocy... Łazarzu, czy znasz moc 
przebaczenia? Ono przyprowadza Boga na pomoc ratującemu... Czytasz dużo?»  

«Dużo. Nie wiem, czy dobrze robię. Jednak choroba i... inne rzeczy pozbawiły 

mnie licznych ludzkich radości... Teraz ciągną mnie jedynie kwiaty, książki, 

drzewa, a także konie... Wiem, że się mnie krytykuje. Czyż mogę jednak udać 

się na moje ziemie w tym stanie (odkrywa ogromne nogi, całe zabandażowane) 

pieszo albo na grzbiecie muła? Muszę używać wozu i w dodatku szybkiego. To 

dlatego mam konie i przywiązałem się do nich, to prawda. Jednak jeśli Ty 

powiesz mi, że to źle... sprzedam je.» 

«Nie, Łazarzu, to nie rzeczy psują. Psuje to, co mąci ducha i oddala od Boga.» 

«Jest więc, Nauczycielu, jedna rzecz, którą chciałbym wiedzieć. Wiele czytam. 

Mam jedynie tę pociechę. Lubię wiedzieć... Sądzę, że właściwie lepiej 

dowiedzieć się o czymś, niż czynić źle, że lepiej czytać, niż... robić co innego. 

Jednak ja nie czytam jedynie naszych ksiąg. Lubię też poznawać świat innych, 

pociąga mnie Rzym i Ateny. Wiem teraz, ile zła przyszło na Izrael, kiedy zepsuł 

się poprzez kontakt z Asyryjczykami i z Egiptem i jak wiele zła zadali nam 

hellenizujący przywódcy. Nie wiem, czy jakaś osoba prywatna może samej 

sobie wyrządzić tyle zła, co Juda sobie i nam, swoim synom. Ale co Ty o tym 

myślisz? Chcę, byś Ty mnie pouczył: Ty, który nie jesteś jakimś rabinem, lecz 
Słowem Mądrym i Boskim.» 

Jezus patrzy na niego uważnie przez kilka minut, spojrzeniem przenikliwym, a 

równocześnie odległym. Wydaje się, że poprzez ciało Łazarza bada jego serce i 

idzie jeszcze dalej. Kto wie, co widzi... Wreszcie mówi: «Czy to, co czytasz, 

wywołuje w tobie zamęt? Oddala cię to od Boga i od Jego Prawa?» 

«Nie, Nauczycielu. Przeciwnie, to nakłania mnie do porównywania naszej 

prawdy z pogańskim fałszem. Porównuję i rozmyślam nad [tym, co przynosi] 

chwałę Izraelowi, nad sprawiedliwymi, Patriarchami, Prorokami i nad 

mrocznymi postaciami pogańskich historii. Porównuję naszą filozofię – o ile 

można nadać to imię Mądrości przemawiającej przez święte teksty – z ubogą 

filozofią grecką i rzymską. W nich są iskierki, lecz nie ma spokojnego płomienia, 

który płonie i lśni w księgach naszych Mędrców. Potem z jeszcze większą czcią 

pochylam się w duchu, aby uwielbić naszego Boga, który mówi w Izraelu 

poprzez wydarzenia, ludzi i nasze Pisma.» 

«Zatem czytaj nadal... to posłuży ci do poznania pogańskiego świata... 

Kontynuuj. Możesz to nadal robić. Nie ma w tobie fermentu zła ani duchowego 

rozpadu. Możesz więc czytać i to bez obawy. Prawdziwa miłość, jaką masz do 

twego Boga, czyni bezowocnymi pozbawione ducha ziarna, jakie ta lektura 
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mogłaby w tobie zasiać. Każde ludzkie działanie może spowodować dobro lub 

zło, w zależności od sposobu, w jaki się je wypełnia. Miłość nie jest grzechem, 

jeśli kocha się w sposób święty. Praca nie jest grzechem, jeśli pracujemy wtedy, 

kiedy trzeba. Zarabianie nie jest grzechem, jeśli zadowalamy się uczciwą 

zapłatą. Kształcenie się nie jest grzechem, jeśli przez wiedzę nie zabijamy w 

sobie idei Boga. Jednak grzechem jest nawet służba przy ołtarzu, jeśli wypełnia 
się ją dla własnych spraw. Czy jesteś o tym przekonany, Łazarzu?» 

«Tak, Nauczycielu. Postawiłem te pytania innym, jednak skończyło się to tym, 

że zaczęli mną pogardzać... Ty zaś dajesz mi światło i pokój. O, gdyby słuchał 

Cię cały świat!... Chodź, Nauczycielu. Pomiędzy jaśminami jest cień i cisza. 

Przyjemnie jest odpoczywać w chłodzie cienia, czekając na wieczór.» 

Wychodzą i wszystko się kończy. 

50. JEZUS POWRACA DO JEROZOLIMY. [SZYMON] SŁUCHA ISKARIOTY W 

ŚWIĄTYNI  
Napisane 22 stycznia 1945. A, 4265-4272 

Jezus wraz z Szymonem znajduje się w Jerozolimie. Przeciskają się przez tłum 

kupców i osłów, przypominający procesję uliczną. Jezus mówi: «Wejdźmy do 

Świątyni, zanim pójdziemy do Getsemani. Pomodlimy się do Ojca w Jego 

Domu.» 

«Tylko tyle, Nauczycielu?» 

«Tylko tyle. Nie mogę pozostać. Jutro o świcie mamy spotkanie przy Bramie 

Rybnej, a gdyby tłum Mnie tu zatrzymał, jakże mógłbym się uwolnić, aby tam 

się udać? Chcę spotkać innych pasterzy. Chcę rozproszyć tych prawdziwych 

pasterzy po Palestynie, aby gromadzili owce i aby Nauczyciel stada został 

poznany przynajmniej z imienia, tak, aby wiedziały – kiedy wypowiem to imię – 
że to Ja, Pan stada, i aby przyszły do Mnie, by dać się pogłaskać.» 

«Miło mieć takiego Nauczyciela jak Ty. Owce będą Cię kochać.» 

«Owce... lecz nie kozły... Po zobaczeniu się z Jonaszem pójdziemy do Nazaretu, 

a potem do Kafarnaum. Szymon Piotr i pozostali cierpią z powodu tak długiej 

rozłąki... Pójdziemy napełnić ich radością i również nam sprawić radość. Także 
lato daje nam tę radę.  

Noc jest stworzona dla odpoczynku, a tylko bardzo nieliczni zapominają o nim 

poznawszy Prawdę. Człowiek... o, człowiek! Zbytnio zapomina, że ma duszę. 

Myśli jedynie o ciele i o nie się troszczy. Słońce pali w ciągu dnia. Przeszkadza 

podróżować i utrudnia nauczanie na placach i ulicach. Tak wyczerpuje, że 

zasypiają umysły i ciała. Zatem... chodźmy pouczyć Moich uczniów... tam, w 
słodkiej Galilei, zielonej i świeżej dzięki wodom. Nigdy tam nie byłeś?» 

«Jeden raz, przejazdem w zimie, w czasie jednej z moich uciążliwych podróży 

od lekarza do lekarza. [Galilea] podoba mi się...» 

«O! Jest piękna! Zawsze. [Także] w zimie, a jeszcze bardziej w innych 

okresach. Teraz, w lecie, noce jej są tak anielskie... Tak, tak są czyste, że 

wydaje się, iż zostały uczynione dla lotów aniołów. Jezioro... Jezioro otoczone 

górami, bardziej lub mniej odległymi, wydaje się stworzone właśnie po to, by 

mówić o Bogu duszom szukającym Go. To skrawek nieba, który upadł pomiędzy 

zieleń... a firmament nie opuszcza go i odbija się w jeziorze wraz z gwiazdami i 

tak pomnaża ich liczbę... jakby po to, by przedstawić je Stworzycielowi, 

rozrzucone na szafirowej tacy. Oliwki zstępują aż do jego wód i pełne są 
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słowików. One także wyśpiewują chwałę Stwórcy, który je uczynił w tym 

miejscu słodkim i tak spokojnym. 

A Moje miasto Nazaret! Wystawia się na pocałunek słońca, całe białe i zielone, 

roześmiane. Leży pomiędzy dwoma gigantami małego i wielkiego Hermonu, a 

górskim piedestałem podtrzymującym Tabor. To piedestał [zbudowany] z 

łagodnych, całkiem zielonych stoków, wznoszących do słońca swój Tabor, 

często ośnieżony i jakże piękny, gdy jego wierzchołek otula słońce. Staje się 

wtedy różowym alabastrem. Naprzeciw niego – Karmel w kolorze lazurytu w 

niektórych godzinach, gdy praży słońce. Wtedy marmury, wody, krzewy i łąki 

rysują się na nim różnokolorowymi żyłami, a delikatny ametyst – o wschodzie 

słońca. Potem, z wieczora, jest jak niebieskofioletowy beryl. I jak jeden blok 

sardonyksu, kiedy księżyc ukazuje go, cały w mroku, w srebrzystym i mlecznym 

kolorze swego światła. W dole zaś, w godzinach południowych, bogaty i 
ukwiecony dywan równiny Ezdrelonu...  

A dalej... a dalej, Szymonie, jest tam w dole Kwiat! To Kwiat, który żyje 

samotnie, wydzielając zapach czystości i miłości dla Swego Boga i dla Swego 

Syna! Tam jest Moja Matka. Poznasz Ją, Szymonie, i powiesz Mi, czy jest na 

ziemi stworzenie Jej równe, nawet w ludzkim tylko wdzięku. Jest piękna, lecz 

to, co promieniuje z Jej wnętrza, przerasta całe to piękno. Gdyby jakiś okrutny 

[człowiek] pozbawił ją wszystkiego, pobił i doprowadził do koczowania, nawet 

wtedy ukazałaby się jak Królowa i w królewskim odzieniu, bo Jej świętość 

przyodziewałaby Ją okazałym płaszczem. Świat może Mi zapłacić jakimkolwiek 

złem, jednak wszystko mu wybaczę, bo – aby przyjść na świat i odkupić go – 

miałem Ją: pokorną i wielką Królową Świata. Świat Jej nie zna, lecz to przez Nią 

otrzymał Dobro i będzie go miał jeszcze więcej na przestrzeni przyszłych 
wieków. 

Oto jesteśmy w Świątyni. Patrzymy na judaistyczną formę kultu, jednak 

zaprawdę powiadam ci, że Prawdziwym Domem Bożym, Świętą Arką jest Serce 

Maryi. Jego zasłonę stanowi najczystsze ciało, na którym cnoty utkały cudowny 
haft.» 

Weszli. Przechodzą przez pierwszy poziom, potem przez portyk, kierując się ku 

drugiemu poziomowi. Odzywa się Szymon: 

«Spójrz, Nauczycielu, tam w dole [stoi] Judasz pośrodku grupy ludzi. Są między 

nimi faryzeusze i członkowie Sanhedrynu. Idę posłuchać, co do nich mówi. Czy 

Mi pozwolisz?» 

«Idź, zaczekam na ciebie przy Wielkim Portyku.» 

Szymon spiesznie odchodzi i staje tak, by móc słuchać, a nie być widzianym... 

Judasz przemawia z wielkim przekonaniem:  

«... a tutaj są osoby, które wszyscy znacie i szanujecie. Mogą one powiedzieć, 

kim byłem. A teraz mówię wam, że On mnie zmienił. Jestem pierwszym 

odkupionym. Wielu spośród was czci Chrzciciela. Jezus także otacza go 

szacunkiem i nazywa: “świętym, podobnym do Eliasza ze względu na jego 

misję, lecz jeszcze większym niż Eliasz”. Skoro więc taki jest Chrzciciel, nie 

może być nikim innym jak tylko Mesjaszem Ten, którego Chrzciciel nazwał 

“Barankiem Bożym”. Przysiągł, że dzięki Jego świętości widział, jak Duch Boży 

koronował Go Ogniem, podczas gdy głos przychodzący z nieba mówił: “Oto 

Umiłowany Syn Boży, którego należy słuchać”... On jest Mesjaszem. Przysięgam 

wam to. Nie jestem wieśniakiem ani głupcem. To On. Widziałem Go, jak działał, i 

słyszałem Jego słowa, i powiadam wam: On jest Mesjaszem. Cud jest Mu 

posłuszny jak niewolnik swemu panu. Choroby i nieszczęścia znikają bez 

pozostawiania śladów, zamieniają się w radość i zdrowie. Serca zmieniają się 
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jeszcze bardziej niż ciała. Widzicie to na moim przykładzie. Nie macie chorych 

ani trosk, by Mu je powierzyć? Jeśli tak, przyjdźcie jutro o świcie do Bramy 

Rybnej. On będzie tam i uszczęśliwi was. W oczekiwaniu na to, w Jego Imię, 
daję ubogim to wsparcie.» 

Judasz [kończy mówić] i podaje drobne monety dwóm paralitykom i trzem 

niewidomym. Wreszcie przymusza jakąś staruszkę do wzięcia ostatnich 

pieniążków. Potem odprawia tłum i pozostaje z Józefem z Arymatei, Nikodemem 

i innymi, których nie znam. 

«Ach, teraz jest mi dobrze! – woła Judasz. – Nic więcej nie mam i jestem taki, 

jak On chce.» 

«Zaprawdę nie rozpoznaję cię już. Sadziłem, że to były żarty, ale teraz widzę, że 
robisz to poważnie» – wykrzykuje Józef. 

«Poważnie. O! Ja sam po raz pierwszy nie poznaję siebie. Jestem jeszcze 

nieczystym zwierzęciem w porównaniu z Nim, lecz już bardzo się zmieniłem.» 

«I nie należysz już do Świątyni?» – pyta jeden ze słuchaczy, których nie znam. 

«O, nie! Należę do Chrystusa. Ten, kto się do Niego przybliża – o ile nie jest 

żmiją – jedynie Jego może [odtąd] kochać i pragnie już tylko Jego.» 

«Już tu nie przyjdzie?» 

«Na pewno przyjdzie, ale nie w tej chwili» [– wyjaśnia Judasz.] 

«Chciałbym Go usłyszeć» [– mówi Nikodem.] 

«On już przemawiał w tym miejscu, Nikodemie.» 

«Wiem. Byłem z Gamalielem... Widziałem Go... ale się nie zatrzymałem...» 

«Co ci powiedział Gamaliel, Nikodemie?» 

«Powiedział: “To jakiś nowy prorok”. Nie powiedział nic więcej» [– mówi 

Nikodem.] 

«A ty, Józefie, nie powiedziałeś mu tego, co ci mówiłem? Jesteś jego 

przyjacielem...» [– pyta Judasz Józefa z Arymatei] 

«Powiedziałem mu, lecz mi odpowiedział: “Mamy już Chrzciciela, a – według 

nauczania uczonych w Piśmie – trzeba przynajmniej stu lat pomiędzy nim a 

Mesjaszem, aby przygotować lud na przyjście Króla. Jednak ja twierdzę, że 

trzeba mniej czasu, dodał [Gamaliel], bo czas się już wypełnił.” Na koniec rzekł: 

“Jednakże nie mogę przyjąć, że Mesjasz tak się ujawni... Pewnego dnia 

sądziłem, że rozpoczęło się ujawnienie Mesjasza, bo Jego pierwszy błysk był 

naprawdę niebiańską błyskawicą. Ale potem... Nastała wielka cisza i myślę, że 
się pomyliłem.”» 

«Spróbuj z nim jeszcze pomówić [– zachęca Józefa Judasz. –] Gdyby Gamaliel 

był z nami, a wy z nim...» 

«Odradzam wam to – mówi jeden z trzech nieznanych [mężów.] – Sanhedryn 

jest potężny. Annasz panuje nad nim chytrze i zachłannie. Jeśli twój Mesjasz 

chce żyć, radzę mu pozostać w cieniu. Chyba że narzuci się siłą. A wtedy jest 
Rzym...» 
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«Gdyby Sanhedryn usłyszał Chrystusa, nawróciłby się do Niego» [– stwierdza 

Judasz.] 

«Cha! Cha! Cha! – głośno śmieją się trzej nieznajomi i mówią: – Judaszu, 

uwierzyliśmy, że się zmieniłeś, ale sądzimy, że nadal pozostałeś inteligentny. 

Jeśli to prawda, co mówisz o Nim, jakże chcesz, by poszedł za Nim Sanhedryn? 

Chodź, chodź, Józefie. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Niech Bóg ma cię w 
opiece, Judaszu, potrzebujesz tego.» 

Odchodzą, a Judasz pozostaje sam z Nikodemem. Szymon robi koło i powraca 

do Jezusa. Mówi: «Nauczycielu, oskarżam siebie o oszczerstwo w słowach i w 

sercu. Ten człowiek mnie myli. Uważam go prawie za Twego nieprzyjaciela, a 

tymczasem usłyszałem, jak mówił o Tobie tak, jak niewielu z nas to czyni – 

szczególnie tu, gdzie nienawiść mogłaby zniszczyć najpierw ucznia, a potem 

Nauczyciela. Widziałem go, jak dawał pieniądze ubogim i jak usiłował przekonać 

członków Wysokiej Rady...» 

«Widziałeś to, Szymonie? Cieszę się, że widziałeś go w takich okolicznościach. 

Powiesz to innym, gdy będą go oskarżać. Błogosławmy Pana za radość, którą Mi 

dajesz, i za szczerość twego wyznania, kiedy powiedziałeś: “Zgrzeszyłem”, oraz 
za pracę ucznia, o którym myślałeś, że czynił coś szkodliwego, a tak nie było.» 

Długo się modlą, a następnie wychodzą. 

«On cię nie widział?» [– pyta Jezus.] 

«Nie. Jestem tego pewien» [– odpowiada Szymon.]  

«Nie mów nic o tym. To dusza bardzo chora. Pochwała wywarłaby na nim taki 

skutek, jak pokarm dany choremu na poważną gorączkę żołądka. Sprawiłaby, że 

stałby się gorszy, gdyż otaczałby siebie chwałą za to, że został dostrzeżony. 
Tam zaś, gdzie wchodzi pycha...» 

«Będę milczał. Dokąd idziemy?» 

«Do Jana. O tej upalnej porze będzie w domu, w ogrodzie oliwnym.» 

Szukając cienia udają się tam pospiesznie, uliczkami ogrzanymi palącym 

słońcem. Przechodzą przez zakurzone przedmieście, mijają bramę w wale 

obronnym, wychodzą na oślepioną [słońcem] wieś, potem wchodzą do ogrodu 

oliwnego i wreszcie do domu. W kuchni, chłodnej i ciemnej z powodu zasłony 
okrywającej drzwi znajduje się Jan. Śpi. Jezus woła go: «Janie!» 

«To Ty, Nauczycielu? Oczekiwałem Ciebie wieczorem.» 

«Przybyłem wcześniej. Jak się czułeś, Janie?» 

«Jak baranek, który stracił pasterza. I wszystkim mówiłem o Tobie, bo mówić o 

Tobie – to już trochę tak, jakby Ciebie posiadać. Mówiłem o Tobie niektórym 

krewnym, znajomym, obcym. I Annaszowi... Paralitykowi, który został moim 

przyjacielem, bo dałem mu trzy denary. Dano mi je, więc mu je podarowałem. I 

także ubogiej kobiecie w wieku mojej matki, która płakała w grupie niewiast, u 

jakichś drzwi. Zapytałem ją: “Dlaczego płaczesz?” Ona odrzekła: “Lekarz mi 

powiedział: „Twoja córka cierpi na suchoty. Przygotuj się. Umrze na początku 

października.‟ Mam tylko ją. Jest piękna, dobra, ma piętnaście lat. Miała być 

zaślubiona na wiosnę, lecz zamiast ślubnej wyprawy mam przygotować dla niej 

grób.” Powiedziałem do niej: “Znam Lekarza, który może ją uzdrowić, jeśli masz 

wiarę.” “Nikt już nie może jej uzdrowić [– odpowiedziała kobieta. –] Widziało ją 

trzech lekarzy. Pluje już krwią.” “Mój Lekarz – powiedziałem jej na to – nie jest 
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jak twoi. On nie leczy lekami, lecz Swoją mocą. To Mesjasz...” Wtedy jakaś 

staruszka powiedziała do niej: “O! Uwierz, Elizo! Znam pewnego niewidomego, 

który odzyskał wzrok dzięki Niemu!” I wtedy matka od nieufności przeszła do 
nadziei i czeka na Ciebie... Czy dobrze zrobiłem? Tylko to uczyniłem.» 

«Dobrze zrobiłeś. Wieczorem pójdziemy do twoich przyjaciół. Nie widziałeś już 

Judasza?» 

«Nie, Nauczycielu. Jednak posłał mi jedzenie i pieniądze, które dałem ubogim. 

Przekazał mi, że mogę ich używać dowolnie, bo należą do niego.» 

«To prawda, Janie. Jutro pójdziemy w kierunku Galilei...» 

«Jak się cieszę z tego powodu, Nauczycielu. Myślę o Piotrze. Jak musi na Ciebie 

czekać! Pójdziemy też przez Nazaret?» 

«Tak i zostaniemy tam, czekając na Piotra, Andrzeja i twego brata, Jakuba.» 

«O! Czy zostaniemy w Galilei?» 

«Pozostaniemy tam przez jakiś czas» [– obiecuje mu Jezus.] 

Jan jest szczęśliwy.  

Wszystko kończy się wizją jego szczęścia. 

51. JEZUS ROZMAWIA Z ŻOŁNIERZEM ALEKSANDREM PRZY BRAMIE RYBNEJ 

Napisane 24 stycznia 1945. A, 4272-4279 

Znowu świt. Ponownie [widzę] szereg osłów, które tłoczą się przy Bramie 

Rybnej, jeszcze zamkniętej. I znowu Jezus z Szymonem i Janem. Kupcy 

rozpoznają Jezusa i gromadzą się wokół Niego. Również żołnierz trzymający 
straż, widząc Go, biegnie do Niego po otwarciu Bramy. Pozdrawia Jezusa: 

«Witaj, Galilejczyku. Powiedz tym wzburzonym [ludziom], by mniej hałasowali. 

Skarżą się na nas, ale sami tylko nas przeklinają i nie wykazują posłuszeństwa. 

A mówią, że tak nakazuje im religia. Cóż za religię mają, jeśli opiera się na 
braku posłuszeństwa?» 

«Zrozum ich, żołnierzu. Są jak ci, którzy mają w swym domu nie chcianego i 

silniejszego od nich samych gościa. A mają jedynie język i odpowiedź, aby się 

zemścić.» 

«Tak, jednak my musimy czynić naszą powinność i dlatego musimy karać. I tak 

stajemy się gośćmi coraz bardziej niepożądanymi.» 

«Masz rację. Musisz czynić swą powinność, lecz rób to zawsze po ludzku. Myśl 

zawsze: “Gdybym to ja był na ich miejscu, co bym zrobił?” Zobaczysz wtedy, jak 

wiele litości odczujesz wobec tych, którzy są wam poddani.» 

«Miło się słucha Ciebie. Nie ma w Tobie pogardy ani poczucia wyższości. Inni 

Palestyńczycy plują za nami, znieważają nas, okazują pogardę... chyba że chcą 

świadomie obedrzeć nas ze skóry dla kobiety lub zakupów. W tym wypadku 
złoto Rzymu już nie budzi odrazy.» 

«Człowiek, jest zawsze człowiekiem, żołnierzu.» 
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«Tak. I bardziej zwodniczy niż małpa. Jednakże to nie jest przyjemne 

pozostawać pośrodku ludzi, którzy są jak kąsające węże... My także mamy 
domy, matki, małżonki, dzieci i ze względu na nie zależy nam na życiu.» 

«Właśnie, gdyby każdy o tym pamiętał, nie byłoby już nienawiści. Powiedziałeś: 

“Jaką mają religię?” Odpowiem ci: religię świętą, której pierwszym 

przykazaniem jest miłość do Boga i bliźniego. Religia ta uczy posłuszeństwa 
wobec prawa, nawet jeśli [narzucają] je wrogie rządy.  

Posłuchajcie więc, o, Moi bracia w Izraelu. Nic nie przychodzi bez Bożego 

przyzwolenia, nawet panowanie obcego ludu – najwyższe nieszczęście dla 

narodu. Jednak prawie zawsze – gdy naród zapyta siebie szczerze – może 

powiedzieć, że to on sam chciał tego przez sposób życia przeciwny Bogu. 

Przypomnijcie sobie Proroków. Ileż razy o tym mówili! Jakże wyraźnie 

ukazywali – na przykładzie wydarzeń minionych, obecnych i przyszłych – że 

zdobycie [kraju] jest karą, karzącą rózgą [spadającą] na plecy niewdzięcznego 

syna. Ileż to razy pouczali, jak jej uniknąć: powrócić do Pana. To nie bunt ani 

wojna leczy zranienia, osusza łzy i przerywa kajdany, lecz sprawiedliwe życie. 

Wtedy Bóg wkracza. Bo cóż pomoże broń i szeregi wojska przeciw blaskowi 

anielskich zastępów, gdy one walczą na korzyść dobrych? Zostaliśmy uderzeni? 

Możemy zasłużyć, by tak się już nie działo przez nasz sposób życia – nas, synów 

Boga. Nie spajajcie waszych łańcuchów przez ciągle odnawiane grzechy. Nie 

pozwólcie, by poganie sądzili, że jesteście bez religii lub że wasza religia jest 

bardziej pogańska niż ich, z powodu waszego [złego] zachowania. Jesteście 

ludem, któremu sam Bóg dał Prawo. Zachowujcie je. Sprawcie, by panujący nad 

wami pochylili się przed waszymi łańcuchami, mówiąc: “Są nam poddani, lecz 

więksi są od nas wielkością, która nie zależy ani od ilości pieniędzy, ani od 

broni, ani od mocy, lecz pochodzi z ich przywiązania do Boga. W nich jest blask 

ojcostwa Boga Doskonałego, Świętego, Potężnego. To jest znak prawdziwej 

Boskości. Ona jaśnieje poprzez swych synów.” Niech [panujący nad wami] nad 

tym rozmyślają i niech dojdą do prawdy o Prawdziwym Bogu, porzucając błąd. 

Każdy – nawet najbiedniejszy, nawet najbardziej nieuczony z ludu Bożego – 

może być nauczycielem dla poganina: przez swój sposób bycia i głoszenia Boga 

poganom, poprzez czyny [płynące] ze świętego życia. Idźcie. Niech pokój 
będzie z wami.» 

«Judasz się spóźnia, pasterze – też» – zauważa Szymon. 

«Czekasz na kogoś, Galilejczyku?» – pyta żołnierz, który słuchał z uwagą 
przemówienia. 

«Na przyjaciół.» 

«Chodź do cienia, przy wejściu. Słońce praży mocno od pierwszych godzin. 

Idziesz do miasta?» 

«Nie. Wracam do Galilei.» 

«Pieszo?» [– dopytuje się żołnierz] 

«Pieszo, jestem ubogi» [– odpowiada Jezus.] 

«Masz żonę?» 

«Mam Matkę.» 

«Ja też. Chodź... jeśli nie odczuwasz pogardy jak inni.» 

«Brzydzę się jedynie grzechem» [– odpowiada Jezus.]  
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Żołnierz patrzy na Niego, zachwycony i zamyślony. 

«Gdybyś tu był, nigdy nie musielibyśmy interweniować. Miecz nigdy nie 

podniesie się na Ciebie. Ty jesteś dobry. Ale inni!...» 

Jezus znajduje się w półcieniu przy wejściu. Jan jest zwrócony ku miastu. 

Szymon siedzi na kamiennej ławeczce. 

«Jak się nazywasz?» [– pyta żołnierz.] 

«Jezus.» 

«Ach! To Ty czynisz cuda nawet na chorych? Myślałem, że jesteś jedynie jakimś 

magiem... I my takich mamy. [Ty jesteś] dobrym magiem... bo są też tacy... 

Nasi jednak nie potrafią uzdrawiać chorych. Jak Ty to robisz?» 

Jezus uśmiecha się i milczy. 

«Posługujesz się zaklęciami? Masz maści ze szpiku zmarłych, z suszonych i 

startych na proch węży, magiczne kamienie wyjęte z jamy pytona?» 

«Nic z tego. Mam jedynie własną moc.» 

«Jesteś więc prawdziwym świętym. My posiadamy wieszczbiarzy i westalki... i 

niektórzy spośród nich czynią dziwy... mówi się, że to ci najbardziej święci. Ale 
– czy uwierzysz? – oni są gorsi od innych!» 

«Dlaczego więc ich czcicie?» 

«Bo... bo taka jest religia Rzymu. A jeśli obywatel nie szanuje religii swego 

kraju, jak może uszanować Cezara i ojczyznę, i wiele innych rzeczy?» 

Jezus patrzy uważnie na żołnierza: «Zaprawdę powiadam ci, daleko postąpiłeś 

na drodze Sprawiedliwości. Idź dalej, o żołnierzu, a dojdziesz do poznania tego, 

czego posiadanie twoja dusza przeczuwa w sobie, nie wiedząc jakie nadać temu 
imię.» 

«Dusza? Co to takiego?» 

«Kiedy umrzesz, dokąd pójdziesz?» 

«Naprawdę nie wiem. Jeśli umrę jako bohater, na stos bohaterów... Jeśli będę 

biednym starcem, niczym, być może zniszczeję w mojej norze albo na skraju 
drogi.» 

«To [stanie się] z twoim ciałem, ale dokąd pójdzie dusza?» 

«Nie wiem, czy wszyscy ludzie mają duszę czy tylko ci, którym Jupiter 

przeznaczył Pola Elizejskie po cudownym życiu? Chyba że ich zaprowadzi na 
Olimp, jak zrobił to z Romulusem?» [– zastanawia się żołnierz.] 

«Wszyscy ludzie posiadają duszę i to właśnie odróżnia człowieka od zwierzęcia. 

Czy chciałbyś być podobny do konia? Do ptaka? Do ryby? Czy chciałbyś być tylko 
ciałem, które gnije po śmierci?» 

«O, nie! Jestem człowiekiem i nim wolę być.» 

«Otóż duszą jest to, co czyni cię człowiekiem. Bez niej, nie będziesz niczym 

więcej niż zwierzęciem potrafiącym mówić.» 

«A gdzie ona jest? Jaka ona jest?» 
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«Nie jest materialna, a istnieje. Jest w tobie. Pochodzi od Tego, kto stworzył 

świat i powraca do Niego po śmierci ciała.» 

«Do Boga Izraela, według was.» 

«Do Jednego Boga, do Jedynego Boga Wiecznego, do Najwyższego Pana i 

Stworzyciela wszechświata.» 

«I nawet biedny żołnierz, taki jak ja, posiada duszę, która powróci do Boga?» 

«Tak. Nawet ubogi żołnierz [posiada duszę] i będzie ona mieć Boga za 

Przyjaciela, jeśli zawsze była dobra, a jeśli była zła, Bóg ją ukarze.» 

«Nauczycielu, oto Judasz, pasterze i niewiasty. Jeśli dobrze widzę, to ta młoda 

dziewczyna, [którą widzieliśmy] wczoraj» – mówi Jan. 

«Odchodzę, żołnierzu. Bądź dobry.» 

«Już Cię nie zobaczę. Chciałbym jeszcze wiedzieć...» 

«Pozostanę w Galilei aż do września. Jeśli możesz, przyjdź. W Kafarnaum lub w 

Nazarecie wszyscy powiedzą Ci o Mnie. W Kafarnaum pytaj o Szymona Piotra, a 

w Nazarecie – o Maryję, małżonkę Józefa. To Moja Matka. Przyjdź. Opowiem ci o 
Bogu Prawdziwym» [– mówi Jezus.] 

«Szymon Piotr... Maryja, małżonka Józefa... Przyjdę, jeśli będę mógł. A gdy Ty 

powrócisz, przypomnij sobie o Aleksandrze. Jestem z centurii jerozolimskiej.» 

Judasz i pasterze przybyli pod zadaszenie. 

«Pokój wam wszystkim» – mówi Jezus. Chce jeszcze coś dodać, ale młodziutka 

dziewczyna, szczupła i uśmiechnięta, przepycha się przez grupę i rzuca Mu się 
do stóp [ze słowami:] 

«[Niech] Twoje błogosławieństwo jeszcze raz [spocznie] na mnie, Nauczycielu i 

Zbawco, i jeszcze jeden pocałunek dla Ciebie!» – i całuje Jego dłonie. 

«Idź, bądź szczęśliwa i dobra. Bądź dobrą dziewczyną, potem małżonką, a 

potem matką. Naucz twoje przyszłe dzieci Mojego Imienia i Mojej nauki. Pokój 

tobie i twojej matce. Pokój i błogosławieństwo wszystkim, którzy są 
przyjaciółmi Boga. Pokój także tobie, Aleksandrze.» 

Jezus oddala się. 

«Jesteśmy spóźnieni. Ale spóźniliśmy się z powodu tych niewiast – wyjaśnia 

Judasz. – Były w Getsemani i chciały Cię zobaczyć. Poszliśmy tam niezależnie 

jeden od drugiego, aby Cię spotkać w drodze. Jednak już odszedłeś i zamiast 

Ciebie spotkaliśmy się z niewiastami. Chcieliśmy je zostawić... ale nalegały jak 

muchy. Chciały wiedzieć tak wiele rzeczy... Czy uzdrowiłeś tę dziewczynę?» [– 
pyta Judasz.]  

«Tak» [– odpowiada Jezus.] 

«I rozmawiałeś z Rzymianinem?» 

«Tak. To serce szlachetne, szukające Prawdy...» 

Judasz wzdycha. 

«Dlaczego wzdychasz, Judaszu?» [– dopytuje się Jezus.] 
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«Wzdycham, ponieważ... ponieważ chciałbym, aby to nasi szukali Prawdy. A oni 

przeciwnie, albo uciekają od niej, albo nią pogardzają, albo pozostają obojętni. 

Jestem zniechęcony. Więcej nie chcę tu nogi postawić i nie chcę już robić 

niczego innego, jak tylko słuchać Ciebie. Jako uczniowi nic mi się nie udaje» [– 

skarży się Judasz.] 

«A sądzisz – mówi mu Jezus – że Mnie wiele się udaje? Nie zniechęcaj się, 

Judaszu. To są apostolskie walki: więcej przegranych niż zwycięstw. Jednak 

przegranych [tylko] tutaj. Tam, w górze, to są zawsze zwycięstwa. Ojciec widzi 

twoją dobrą wolę i nawet jeśli ona do niczego nie doprowadzi, On nie 
pomniejsza z tego powodu Swego błogosławieństwa.» 

«O! Ty jesteś dobry! – Judasz całuje rękę Jezusa. – Ale czy ja stanę się 

kiedykolwiek dobry?» 

«Tak, jeśli będziesz tego chciał.» 

«Sądzę, że taki byłem w tych dniach... Cierpiałem z tego powodu... bo miałem 

wiele pragnień... ale opanowywałem je zawsze myśląc o Tobie.» 

«Wytrwaj więc, a sprawisz Mi bardzo wielką radość. A wy jakie nowiny Mi 

przynosicie?» – pyta Jezus pasterzy. 

«Eliasz pozdrawia Cię i przesyła Ci nieco żywności. Prosi, abyś o nim nie 

zapomniał.» 

«O! Ja noszę Moich przyjaciół w sercu! Chodźmy do tej małej wioski w zieleni. 

Później, wieczorem, udamy się w dalszą drogę. Jestem szczęśliwy, że 

przebywam z wami, że idę spotkać się z Moją Matką i że mówiłem o Prawdzie do 

szlachetnego człowieka. Tak, jestem szczęśliwy. Gdybyście wiedzieli, czym jest 

dla Mnie wypełnianie Mojej misji i ujrzenie, że przychodzą do Mnie serca, to 

znaczy, że przychodzą do Ojca! O, wtedy coraz bardziej naśladowalibyście Mnie 

w duchu!...» 

52. JEZUS I IZAAK W OKOLICY DOK. WYMARSZ DO EZDRELONU 

Napisane 25 stycznia 1945. A, 4279-4283 

«...A ja mówię Ci, Nauczycielu, że najlepsi to pokorni. Ci, do których się 

zwróciłem, nie okazali niczego poza pogardą i obojętnością. O! Dzieci z 

Jutty!...»  

To Izaak rozmawia z Jezusem. Wszyscy zgromadzili się na trawie, na brzegu 

rzeki. Wygląda to tak, jakby Izaak zdawał sprawozdanie ze swojego działania. 

Odzywa się Judasz i – rzecz rzadka – zwraca się do pasterza po imieniu: 

«Izaaku, myślę tak jak ty. Przy spotkaniu z nimi tracimy czas i wiarę. Ja z tego 
rezygnuję.» 

«Ja – nie [rezygnuję], ale cierpię z tego powodu. Nie zrezygnuję, dopóki 

Nauczyciel nie powie, że mam tak postąpić. Od lat jestem przyzwyczajony do 

cierpienia z powodu wierności Prawdzie. Nie mogę kłamać, aby przymilić się 

potężnym. A czy wiesz, ile razy przychodzili wyśmiewać się ze mnie, kiedy 

byłem ułomny? Obiecywali mi – o, z pewnością były to obietnice kłamliwe! – 

pomoc, jeśli powiem, że kłamałem, mówiąc, że Ty, Jezus, jesteś nowo 

narodzonym Zbawicielem. Jednak nie mogłem kłamać. Skłamać znaczyłoby 

zaprzeczyć mojej radości, znaczyłoby zabić moją jedyną nadzieję, znaczyłoby 

odrzucić Ciebie, o, mój Panie! Odrzucić Ciebie! W ciemności mojej nędzy, w 

smutku mojej choroby zawsze cieszyłem się niebem usianym gwiazdami: 

twarzą mojej matki – jedynej radości mojego sierocego życia, twarzą małżonki, 
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która nigdy nie była moją, a dla której – pomimo jej śmierci – zachowałem całą 

miłość. To były dwie najmniejsze gwiazdy. A potem dwie większe, podobne do 

najczystszego księżyca: Józef i Maryja, którzy uśmiechali się do Dziecięcia i do 

nas, ubogich pasterzy. A pośrodku nieba mojego serca błyszczała Twoja 

niewinna twarzyczka – słodka, święta, święta, święta. Nie mógłbym odrzucić 

tego nieba, należącego do mnie! Nie mogłem wyrzec się światłości – 

najczystszej, jaka może istnieć. Wolałbym raczej śmierć pośród ucisków, niż 

odrzucić Ciebie, moje błogosławione wspomnienie, mojego nowo narodzonego 

Jezusa!» 

Jezus kładzie Izaakowi rękę na ramieniu i uśmiecha się.  

Judasz pyta [Izaaka]: «A więc nie rezygnujesz?» 

«Nie. Dziś, jutro i potem, i zawsze będę mówił [to samo]. Ktoś posłucha.» 

«Jak długo potrwa ta praca?» [– zastanawia się Judasz] 

«Nie wiem. Jednak wierz mi, wystarczy nie patrzeć ani do przodu, ani do tyłu. 

[Trzeba] pracować dzień po dniu. Jeśli pod wieczór nam się uda, należy 

powiedzieć: “Dziękuję, mój Boże”, a jeśli nie – powiedzieć: “Ufam w Twą 

jutrzejszą pomoc.” 

«Jesteś mądry» [– stwierdza Judasz.] 

«Nie wiem nawet, co to oznacza. Jednak czynię w mojej misji to, co robiłem w 

czasie mojej choroby. Prawie trzydzieści lat kalectwa to nie jest jeden dzień!» 
[– mówi Izaak] 

«Tak, wierzę ci! Nie było mnie jeszcze na świecie, a ty już byłeś ułomny...» 

«Byłem ułomny. Jednak nigdy nie liczyłem tych lat. Nigdy nie powiedziałem: 

“Oto powraca miesiąc Nisan, a dla mnie nie kwitną róże. Oto powraca miesiąc 

Tisri, a ja tu nadal marnieję.” Szedłem naprzód, mówiąc do siebie i do dobrych 

ludzi o Nim. Zdawałem sobie sprawę z upływu lat, bo ci, którzy kiedyś byli mali, 

przynosili mi smakołyki z zaślubin, a potem z uroczystości po narodzinach 

swych dzieci. Teraz kiedy patrzę wstecz, kiedy ze starego stałem się młody, cóż 
widzę w przeszłości? Nic. To przeszłość» [– mówi Izaak.] 

«Nic tutaj – mówi Jezus. – Jednak w Niebiosach jest “wszystko” dla ciebie i to 

wszystko oczekuje cię.» 

Potem Jezus zwraca się do wszystkich: «Tak właśnie trzeba czynić. Ja także tak 

robię. Iść naprzód. Bez zniechęcenia. Korzeniem zniechęcenia jest także pycha. 

Tak samo jest z gorączkowym działaniem. Skąd [bierze się] zniechęcenie 

klęskami? Skąd niepokój z powodu opieszałych? Z pychy, bo to ona mówi mi: 

“Mnie odrzucać, mnie? Mnie kazać tak długo czekać? To brak szacunku dla 
apostoła Bożego!”  

Nie, przyjaciele. Popatrzcie na stworzenie i pomyślcie o Tym, który je uczynił. 

Rozmyślajcie nad postępem człowieka i pomyślcie o jego pochodzeniu. 

Pomyślcie o tej godzinie, w której żyjemy, i przeliczcie, ile wieków ją 

poprzedziło. Stworzony świat jest dziełem spokojnego stwarzania. Ojciec nie 

stworzył wszechświata w sposób nieuporządkowany. Czynił to etapami. 

Człowiek, dzisiejszy człowiek jest dziełem cierpliwego rozwoju. Wciąż będzie 

postępował w wiedzy i potędze, które będą lub nie będą święte, w zależności od 

woli człowieka. Jednak człowiek nie stał się uczonym w ciągu jednego dnia. 

Pierwsi [ludzie] umieszczeni w Ogrodzie musieli wszystkiego się uczyć: powoli, 

stopniowo, od rzeczy najprostszych. [Musieli się nauczyć,] że ziarno zboża 
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lepsze jest zmielone na mąkę, potem w cieście, a wreszcie upieczone; jak 

zmielić je na mąkę, jak je piec. [Musieli się] nauczyć, jak robić ogień z drewna. 

Patrząc na futra zwierząt [musieli się] nauczyć, jak wykonać ubiór; patrząc na 

nie [uczyli się] robić sobie schronienie. Obserwując gniazda [uczyli się] 

wykonywać posłanie. [Musieli się] nauczyć leczyć ziołami i wodą, obserwując, 

jak robią to zwierzęta wiedzione instynktem. [Musieli się] nauczyć podróżować 

przez pustynie i morza, badając gwiazdy, oswajając konie. [Musieli się] nauczyć 

zachowania równowagi łodzi, o czym poucza skorupa orzecha unosząca się na 

wodzie rzeki. Ileż porażek przed odniesieniem sukcesu! Powodzenie jednak 

przychodzi, a nawet osiąga się jeszcze więcej. Człowiek jednak nie stanie się 

przez to bardziej szczęśliwy, bo będzie bardziej sprawny w złym niż w dobrym. 
Ale postępy uczyni.  

Czyż Odkupienie nie jest cierpliwym dziełem? Zostało zadecydowane przed 

wiekami – a nawet poza granicami czasu. Obecnie przychodzi godzina 

przygotowywana przez wieki. Wszystko jest sprawą cierpliwości. Po cóż więc 

być niecierpliwym? Czyż Bóg nie mógłby uczynić wszystkiego jak błyskawica? 

Czy człowiek – który wyszedł z rąk Bożych, wyposażony w rozum – nie mógłby 

wszystkiego poznać lotem błyskawicy? Czyż Ja nie mogłem przyjść na początku 

wieków? Wszystko mogło się tak dokonać. Jednak nic nie może [dokonać się] 

przemocą. Nic. Przemoc jest zawsze przeciwna ładowi. Bóg i to, co pochodzi od 
Boga, jest ładem. Nie starajcie się być kimś więcej niż Bóg.» 

Judasz pyta: «Kiedyż więc zostaniesz poznany?» 

«Przez kogo, Judaszu?» 

«Ależ, przez świat! 

«Nigdy.» 

«Nigdy? Czyż nie jesteś Zbawicielem?» 

«Jestem Nim, jednak świat nie chce być zbawiony. To jedynie jeden na tysiąc 

będzie Mnie chciał poznać i jeden na dziesięć tysięcy rzeczywiście pójdzie za 

Mną. I jeszcze mniej: nie poznają Mnie nawet Moi najbliżsi [przyjaciele].» 

«Jeśli są Twoimi przyjaciółmi, poznają Cię.» 

«Tak, Judaszu. Poznają Mnie jako Jezusa, Izraelitę Jezusa, jednak nie 

rozpoznają we Mnie Tego, którym jestem. Zaprawdę powiadam wam, że nie 

zostanę poznany przez wszystkich Moich przyjaciół. Bo poznać znaczy miłować 

wiernie i doskonale... i będzie ktoś, kto Mnie nie pozna.» 

Jezus wykonuje gest pełnego rezygnacji poddania się. Czyni tak zawsze, kiedy 

zapowiada przyszłą zdradę. Rozkłada wówczas ręce i trzyma je tak zwrócone na 

zewnątrz, ze smutnym obliczem, które nie patrzy ani na ludzi, ani na niebo, lecz 
jedynie na Swój przyszły los Zdradzonego. 

«Nie mów tego, Nauczycielu» – prosi Jan błagalnie. 

«Będziemy chodzić za Tobą, aby Cię coraz lepiej poznawać» – odzywa się 

Szymon, a z nim pasterze. Judasz mówi: 

«Będziemy szli za Tobą jak małżonka, a Ty jesteś nam bliższy niż ona. Jesteśmy 

o Ciebie bardziej zazdrośni niż o niewiastę. O, nie! My już znamy Ciebie tak 

dobrze, że nie możemy już wyprzeć się Ciebie. On (Judasz wskazuje na Izaaka) 

mówi, że zaprzeć się wspomnienia Ciebie jako nowo narodzonego Dziecięcia 

byłoby dla niego straszniejsze niż utrata życia. A byłeś jedynie Niemowlęciem. 
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My mam Ciebie jako Męża i jako Nauczyciela. Słuchamy Cię i widzimy Twoje 

dzieła. Kontakt z Tobą, Twój oddech, Twój pocałunek – to dla nas stałe 

uświęcenie, stałe oczyszczenie. Samym szatanem musiałby być ten, kto – będąc 
wcześniej Twoim przyjacielem – zaparłby się Ciebie!» 

«To prawda, Judaszu, lecz tak się stanie» [– mówi Jezus.] 

«Biada mu! Ja wymierzę mu sprawiedliwość.» 

«Nie. Pozostaw Ojcu sprawiedliwość. Bądź jego odkupicielem, odkupicielem dla 

tej duszy, która odchodzi do szatana. Pożegnajmy Izaaka. Nadszedł wieczór. 

Błogosławię cię, sługo wierny. Wiesz teraz, że Łazarz z Betanii jest naszym 

przyjacielem i że chce pomagać naszym przyjaciołom. Odchodzę. Ty pozostań. 

Pracuj na wyjałowionej ziemi judejskiej. Potem powrócę. W razie potrzeby 
wiesz, gdzie Mnie znaleźć. Mój pokój niech będzie z Tobą.» 

Jezus błogosławi i całuje Swego ucznia. 

53. JEZUS U PASTERZA JONASZA NA RÓWNINIE EZDRELOŃSKIEJ 

Napisane 26 stycznia 1945. A, 4284-4293 

Jezus idzie małą ścieżką, poprzez pola spalone [słońcem], pokryte słomą i 

[brzmiące] od cykania świerszczy. Ma u Swego boku Lewiego i Jana. Za nimi 

idą, w małej grupie, Józef, Judasz i Szymon. Jest noc, lecz nie odczuwa się 

chłodu. Ziemia jest ogniem, który nadal pali, nawet po [zakończonym] upale 

dnia. Rosa nie może nic zdziałać na tych wysuszonych ziemiach. Wydaje mi się, 

że zamienia się w parę, zanim dotknie ziemi, tak wielki żar wydobywa się z 

bruzd i rozpadlin gruntu. Wszyscy milczą, wyczerpani i spoceni. Widzę jednak, 

że Jezus się uśmiecha. Noc jest jasna, choć księżyc właśnie zachodzi i tylko z 
lekka widać go na całym wschodzie. 

«Myślisz, że on tam będzie?» – pyta Jezus Lewiego. 

«Na pewno tam będzie. W tym czasie zboża są sprzątnięte, a nie rozpoczęto 

jeszcze zbiorów owoców. Wieśniacy zajmują się więc doglądaniem winnic i 

sadów jabłoniowych, [strzegąc ich] przed złodziejami. Nie oddalają się, 

szczególnie gdy panowie są tak wymagający jak u Jonasza. Samaria jest 

całkiem blisko i ci odszczepieńcy, kiedy mogą... o! Chętnie nas łupią – nas, z 

Izraela. Czyż nie wiedzą, że to słudzy otrzymują potem chłostę? Owszem, 

wiedzą, lecz nas nienawidzą. Tak to jest.» 

«Nie żyw [do nich] urazy, Lewi» – mówi Jezus. 

«Nie, jednak zobaczysz, jak z ich winy Jonasz został doprowadzony do choroby 

przed pięciu laty. Od tego czasu nie śpi w nocy, bo biczowanie jest okrutną 
karą...» 

«Czy to jeszcze daleko?» 

«Nie, Nauczycielu. Popatrz, to tam, gdzie kończy się ta spustoszona ziemia i 

gdzie znajduje się ta ciemna plama. To sady jabłoniowe Dorasa, twardego 
faryzeusza. Jeśli pozwolisz, pójdę przodem, aby pokazać się Jonaszowi.» 

«Idź» [– odpowiada Jezus.] 

«Czy wszyscy faryzeusze są jak on, mój Panie? – pyta Jan. – O, nie chciałbym 

im służyć! Wolę moją łódź.» 

«To łódź kochasz najbardziej?» – pyta Jezus żartobliwie. 
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«Nie! Ciebie! Łódź kochałem wtedy, gdy nie wiedziałem, czym jest Miłość na 

świecie» – odpowiada żywo Jan. 

Jezus śmieje się z jego porywczości: «Nie wiedziałeś, że jest miłość na świecie? 

Jakże więc byś się narodził, gdyby twój ojciec nie kochał twojej matki?» – pyta 
Jezus [dalej] żartując. 

«Ta miłość jest piękna, jednak nie pociąga mnie. Ty jesteś moją Miłością. Ty 

jesteś [jedyną] na tej ziemi Miłością biednego Jana.» 

Jezus tuli go do Siebie mówiąc: 

«Chciałem usłyszeć to, co mówisz. Miłość pragnie miłości. Człowiek zaś daje i 

zawsze będzie dawał jej pragnieniu [jedynie] niedostrzegalne krople, podobne 

do tych, które spadają z nieba, a są tak nieznaczne, że wyparowują jeszcze w 

powietrzu z powodu letniego upału. Tak samo krople ludzkiej miłości znikają w 

powietrzu, zabite gorączką ku tak wielu rzeczom. Serce będzie jeszcze je 

wydzielać... lecz interesy, miłostki, sprawy, pożądliwe pragnienia, tak wiele, 

wiele rzeczy ludzkich sprawi, że wyparują. I co wzniesie się ku Jezusowi? O! 

Niewiele! Resztki wszelkich pobudek ludzkiego serca, to co jeszcze może w nim 

przeżyć: interesowne drżenie serca, by prosić, prosić, prosić, gdy pojawia się 

potrzeba. Miłość do Mnie, prawdziwa miłość będzie cechą bardzo małej liczby 

Janów...  

Popatrz na kłos, który wyrósł poza właściwą porą roku. Być może [powstał] z 

ziarna, które upadło w czasie żniw. Potrafiło zrodzić się, wytrwać na słońcu w 

okresie suszy, wzrosnąć, wydać kłos... Popatrz: kłos jest już uformowany. Na 

tych opustoszałych polach jedynie on żyje. Wkrótce dojrzałe ziarno wpadnie w 

glebę, przerywając gładką osłonę, która przytwierdzała je do kłosa. Będzie to 

miłosierdziem dla ptaków... Albo, dając sto z jednego, wyrosną [nowe kłosy] i – 

zanim rozpocznie się przedzimowa orka – dojrzeją i nakarmią mnóstwo ptaków 

udręczonych głodem w tej najsmutniejszej porze roku... Czy widzisz, Mój Janie, 

czego może dokonać jedno odważne ziarno? Takimi będą nieliczni ludzie 

kochający Mnie prawdziwą miłością. Już jeden wystarczy, by nasycić głód 

bardzo wielu. Jeden upiększy okolicę – brzydką, która wcześniej była tylko 

pustką. Jeden sprawi, że zostanie wzbudzone życie tam, gdzie była śmierć, i ku 

niemu przyjdą wygłodniali. Będą spożywać ziarno jego mozolnej miłości, a 

potem – egoistyczni i nieuważni – odejdą gdzie indziej. Jednak – nawet bez ich 

wiedzy – ziarno to złoży żywotny kiełek w ich krwi, w ich duchu... i powrócą... I 

dziś, i jutro, i nawet pojutrze, jak mówił Izaak, poznanie Miłości rozwinie się w 

sercach. Ogołocona łodyga nie będzie już niczym: [może] źdźbłem spalonej 
słomy, jednak ileż dobra zrodzi się z jej ofiary i jak wielką [otrzyma] nagrodę!» 

Jezus – zatrzymawszy się przez chwilę przed mizernym kłosem, zrodzonym na 

skraju ścieżki, w rowie, który być może w porze deszczowej jest strumykiem – 

mówił cały czas, słuchany przez Jana. Jan przyjął swą zwyczajną postawę 

miłującego, pijącego nie tylko słowa, lecz i gesty Umiłowanego. Pozostali 

[uczniowie], rozmawiający między sobą, nie zauważają tej słodkiej rozmowy. 

Przybyli właśnie do sadu jabłoniowego. Zatrzymują się i gromadzą. Upał jest tak 
wielki, że zlani są potem, choć nie mają na sobie płaszczy. Milkną i czekają.  

Z mrocznej plantacji, którą oświetla zaledwie jeden promyk księżyca, wyłania 

się jasna plama: to Lewi, a za nim – ciemny cień. 

«Nauczycielu, oto Jonasz.» 

«Niech cię ogarnie Mój pokój!» – mówi Jezus, pozdrawiając Jonasza, zanim ten 

zdążył do Niego podejść. 
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Jonasz nie odpowiada. Biegnie, rzuca się z płaczem do Jego stóp i całuje je. 

Kiedy już potrafi mówić, odzywa się: «Jak bardzo na Ciebie czekałem! Jak 

bardzo! Jakież to było zniechęcające patrzeć, jak upływa życie, nadchodzi 

śmierć, a ja muszę mówić: “Nie ujrzałem Go!” A jednak cała moja nadzieja nie 

umierała. Nawet gdy byłem już prawie umarły, mówiłem sobie: “Ona 

powiedziała mi: „Jeszcze Mu będziecie służyć‟, a Ona nie mogła mi powiedzieć 

czegoś, co nie było prawdą. To Matka Emmanuela, a więc nikt bardziej niż Ona 
nie ma Boga w Sobie. A kto ma Boga, ten wie, co z Boga jest.”» 

«Wstań. Ona cię pozdrawia. Była i jest twoją sąsiadką. Mieszka w Nazarecie.» 

«Ty! Ona! W Nazarecie? O, gdybym to wcześniej wiedział! W nocy, w miesiącach 

zimowych mrozów, kiedy wieś śpi i gdy niegodziwi nie mogą niszczyć zbiorów, 

poszedłbym ucałować wam stopy i powróciłbym ze skarbem mojej pewności. 
Dlaczego się nie ujawniłeś, Panie?» 

«Dlatego, że nie nadeszła godzina. Teraz zaś nadeszła ta godzina. Trzeba umieć 

czekać. Powiedziałeś: “w miesiącach mrozów, kiedy wieś śpi”. Czyż jednak 

wtedy [ziemia] nie jest już obsiana? Ja też byłem jak ziarno już zasiane. 

Widziałeś Mnie w chwili siewu. Potem zniknąłem w ciszy. Była ona konieczna, 

by wzrosnąć i dojść do czasu żniw, i ukazać się oczom tych, którzy widzieli Mnie 

jako nowo narodzone Dziecię, i oczom świata. Ten czas nadszedł. Teraz to 

Dziecię jest gotowe stać się Chlebem dla świata. A przed wszystkimi innymi 
szukam Moich wiernych i mówię im: “Chodźcie, nasyćcie się Mną.”» 

Mężczyzna słucha z uśmiechem, szczęśliwy, i nie przestaje mówić, jakby 

nieświadomie: «O, to Ty! To rzeczywiście Ty!» 

«Umierałeś już? Kiedy?» [– pyta go Jezus.] 

«Gdy mnie wychłostano na śmierć, bo okradziono dwie winorośle. Popatrz, 

jakie rany!» 

[Jonasz] zdejmuje ubranie i pokazuje ramiona całe okryte nieregularnymi 

bliznami.  

«Uderzył mnie biczem zakończonym żelazem. Policzył, ile skradziono kiści 

winogron – poznać to było można po śladach oderwanych gałęzi – i wymierzył 

mi uderzenie za każdą kiść. Potem zostawił mnie na dworze, na wpół umarłego. 

Pomogła mi Maria, młoda małżonka mojego towarzysza. Zawsze mi pomagała. 

Jej ojciec był przede mną zarządcą. Kiedy tu przybyłem, przywiązałem się do tej 

małej dziewczynki, bo nazywała się Maria. Pielęgnowała mnie. Od dwóch 

miesięcy jestem już zdrowy. Z powodu upału rany się zakaziły i miałem wysoką 

gorączkę. Powiedziałem Bogu Izraela: “To nieważne. Daj mi [tylko] ujrzeć 

Twojego Mesjasza. A to cierpienie jest nieważne. Przyjmij je jako ofiarę. Nigdy 

nie mogę iść złożyć Ci ofiary. Jestem sługą człowieka okrutnego i Ty wiesz o 

tym. Nawet na Paschę nie pozwala mi iść przed Twój ołtarz. Weź mnie jako 
ofiarę, ale daj mi Jego!» [– mówi Jonasz.] 

«I Najwyższy cię wysłuchał. Jonaszu, czy chcesz Mi służyć tak, jak czynią to już 

twoi towarzysze?» [– pyta Jezus.] 

«Och! Jak to zrobić?» 

«Tak jak oni. Lewi wie [jak]. On powie ci, jak łatwo jest Mi służyć. Ja chcę 

jedynie dobrej woli.» 

«Dałem Ci ją, gdy byłeś zaledwie kwilącym Niemowlęciem. Dzięki temu 

wszystko zwyciężyłem, tak samo zniechęcenie jak i nienawiść. Tylko... tu nie 
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mogę wiele mówić... Pan kopnął mnie kiedyś, bo zapewniałem uporczywie, że 

istniejesz. Jednak kiedy on był daleko, wobec ludzi, którym mogłem zawierzyć... 
O! Opowiadałem o cudzie tej nocy!» 

«A teraz opowiadaj o cudzie spotkania ze Mną. Odnalazłem was prawie 

wszystkich i wszystkich – wiernych. Czy to nie cud? Kontemplowaliście Mnie 
jedynie z wiarą i miłością, a staliście się sprawiedliwymi w oczach Boga i ludzi.» 

«O! Teraz będę miał odwagę! Odwagę! Teraz wiem, że Ty jesteś tam, i mogę 

mówić: “On tam jest. Idźcie do Niego!...” Ale gdzie [mieszkasz], mój Panie?» [– 
pyta Jonasz.] 

«Wszędzie w Izraelu. Aż do września będę w Galilei. Będę często w Nazarecie i 

w Kafarnaum i stąd można przyjść do Mnie. Potem... będę wszędzie. 
Przyszedłem zgromadzić owieczki Izraela.» 

«O! Mój Panie, znajdziesz wiele kozłów. Wystrzegaj się wielkich w Izraelu!» [– 

ostrzega Jezusa Jonasz.] 

«Nie uczynią Mi krzywdy, dopóki nie nadejdzie godzina. Ty mów umarłym, 

śpiącym, żywym: “Mesjasz jest między nami”.» 

«Umarłym, Panie?» [– pyta Jonasz.] 

«Umarłym duchowo. Inni – ci, którzy umarli w Panu – już radują się z powodu 

bliskiego uwolnienia z Otchłani. Powiedz umarłym, że Ja jestem Życiem; tym, 

którzy śpią – że jestem Słońcem wstającym, aby ich wydobyć z uśpienia. 
Powiedz żyjącym, że Ja jestem Prawdą, której szukają.» 

«I uzdrawiasz też chorych? Lewi mówił mi o Izaaku. Czy tylko dla niego, jako 

Twego pasterza, [uczyniłeś] ten cud, czy też dla wszystkich?» 

«Dla dobrych cud jest słuszną nagrodą. Mniej dobrych [cud] ma doprowadzić do 

prawdziwej dobroci. Wobec złych także czasem [dokonuję cudu], aby nimi 

wstrząsnąć, aby ich przekonać, że istnieję i że Bóg jest ze Mną. Cud jest darem. 

Jest to dar dla dobrych. Jednak Ten – który jest Miłosierdziem i który widzi, jak 

ociężali są ludzie, i że jedynie wydarzenie nadzwyczajne może nimi wstrząsnąć 

– ucieka się także do tego środka. Wtedy może powiedzieć: “Wszystko dla was 

uczyniłem i to na nic się nie zdało. Powiedzcie Mi więc wy sami, cóż więcej mam 

uczynić?”» 

«Panie, nie wzgardzisz wejściem do mojego domu? Jeśli zapewnisz mnie, że 

złodziej nie wejdzie na teren posiadłości, przyjmę Cię i zawołam do Ciebie 

jeszcze kilka osób, znających Cię z mojego opowiadania. Pan zdeptał nas 

nogami i rozgniótł jak chwasty. Naszą nadzieję pokładamy jedynie w wiecznej 

nagrodzie. Jeśli jednak ukażesz się sercom wzgardzonym, będą miały w sobie 

inną siłę.» 

«Idę. Nie obawiaj się o drzewa i winorośle. Potrafisz uwierzyć, że aniołowie 

będą ich strzegli za ciebie?» 

«O, Panie! Widziałem ich, Twoje niebieskie sługi. Wierzę i idę z Tobą z całą 

pewnością. Błogosławione niech będą te drzewa i winorośle, ogarnięte 

powiewem lotu anielskich skrzydeł i śpiewem anielskich głosów! Niech będzie 

błogosławiona ta ziemia, którą uświęcasz Twą stopą! Pójdź, Panie Jezu! 

Posłuchajcie drzewa i winorośle. Posłuchajcie wioski. Teraz nazwałem Go tym 

Imieniem, które wam powierzałem dla mego spokoju. Jezus jest tu. 

Posłuchajcie i niech w waszych gałęziach i konarach zadrżą z radości soki. 
Mesjasz jest z nami.» 
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Wszystko kończy się tymi radosnymi słowami. 

Tego samego dnia, 26 stycznia 1945, o godzinie 20-tej: 

Gdyby to nie był czas godziny policyjnej, wysłałabym na poszukiwanie ojca, tak 

bardzo sterroryzowało mnie ukazanie się demona: demona we własnej osobie, 

bez jakichkolwiek kamuflaży. To osobnik bardzo wysoki, szczupły, zadymiony, o 

niskim i wąskim czole, o ostrych [rysach] twarzy, oczach głęboko osadzonych, o 

spojrzeniu tak złośliwym, ironicznym i fałszywym, że omal nie wołałam o 

pomoc. Właśnie modliłam się w ciemnościach mojego pokoju, a Marta była w 

kuchni. Modliłam się właśnie do Niepokalanego Serca Maryi, kiedy ukazał mi się 

tuż przy zamkniętych drzwiach. Czarny, a jednak w tych ciemnościach 

widziałam wszelkie szczegóły jego ciała, nagiego, straszliwego nie z powodu 

zdeformowania, lecz czegoś ohydnego, wężowo straszliwego, co ulatniało się ze 

wszystkich jego członków. Nie widziałam ani rogów, ani ogona, ani diabelskich 

kopyt, ani innych szczegółów, przy pomocy których zwykle się go przedstawia. 

Jednak cała jego potworność była w jego postawie. Aby wyrazić to, czym on był, 

musiałabym powiedzieć: Fałsz, Ironia, Okrucieństwo, Nienawiść, Pułapka. To 

właśnie wyrażała jego osoba, chytra i złośliwa. Kpił sobie ze mnie i znieważał 

mnie, lecz nie ośmielał się podejść bliżej. Stał jak przygwożdżony do wejścia. 

Pozostał przez około dziesięć minut i potem odszedł. Na mnie występowały poty 
– naprzemian: zimne i gorące.  

Kiedy, przerażona, pytałam siebie, dlaczego [doszło] do tego spotkania, Jezus 

powiedział mi: “Ponieważ twardo go odrzuciłaś w podstawowej dla niego 

sprawie.” (W czasie modlitwy do Maryi coś w kółko kręciło się w moim umyśle... 

nie wiem, jak to nazwać. To nie był głos, to nie była myśl, to nic nie było, a 

jednak to “coś” mówiło: “Bez ciebie coś by się tu zdarzyło. Z powodu twoich 

zasług nie nadeszło. Bo tak jesteś umiłowana przez Boga.” A ja – nie wiedząc, 

czy robię dobrze czy źle, ale wydawało mi się, że robię dobrze – kiedy to 

usłyszałam, powiedziałam: “Idź precz, szatanie. Nie kuś mnie. Bo jeśli to Jezus 

mówi, przyjmuję to. Jednak nikt inny nie może tego mówić, by nie wzrosło moje 

zadowolenie z samej siebie”.) Dlatego Jezus powiedział mi: “Ponieważ ty 

twardo go odrzuciłaś w podstawowej dla niego sprawie – w pysze. O! Gdybyż 

mógł sprawić, że w tym upadniesz! Czy dobrze go widziałaś? Czy nie 

zauważyłaś, jak jego wygląd – powiedziałbym nawet jego panowanie czy 

ojcostwo – ujawniają się i przenikają tych, którzy choćby czasowo są na jego 

służbie? Nie dziw się, jeśli w jakiejś osobie on ukazuje ci się w odpychającym 

wyglądzie zwierzęcia brudnego i nieczystego, jak potwór nadęty z powodu 

fermentacji, z powodu kwasu rozwiązłości. Dzieje się tak dlatego, że to nędzne 

stworzenie jest gnojowiskiem licznych występków i grzechów, jednak 

grzechami głównymi są w nim grzechy cielesne. Pomyśl o tych wszystkich, 

którzy w inny sposób sprawili, że poderwałaś się i cierpiałaś. [Pomyśl] o tych, 

którzy być może tylko przez jedną godzinę byli narzędziami szatana dla 

dręczenia wiernej duszy, zadawania jej cierpienia, dokuczania. Czy – raniąc cię 

– nie mieli tego samego wyrazu okrutnej złośliwości, jaką w doskonałym 

[stopniu] widziałaś w demonie? O! On ukazuje się w tych, którzy mu służą! 

Jednak nie lękaj się. On nie może uczynić ci nic złego, jeśli zostajesz ze Mną i z 

Maryją. O! On cię nienawidzi bezmiernie. Jednak jest bezsilny w szkodzeniu 

tobie. Jeśli nie pozwolisz, by twoja dusza szukała siebie, i jeśli pozostawisz ją 
pod opieką Mego Serca, jakże będzie ci mógł zaszkodzić? 

Zapisz to i również inne mniej ważne wizje, jakie miałaś. Ojciec powinien 

wszystkie je poznać i nie są one bezcelowe. Wiedz, że nadchodzi czas Mojej 

wiosny – tej, którą daję Moim wybranym. Fiołki i pierwiosnki przystrajają 

wiosenne łąki. U Moich przyjaciół dni przygotowania do Męki są usiane udziałem 

w Moich cierpieniach. Idź w pokoju. Błogosławię cię – by ostatecznie rozproszyć 
to, co pozostaje z lęku – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” 
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54. POWRÓT DO NAZARETU PO SPOTKANIU Z JONASZEM  

Napisane 27 stycznia 1945. A, 4295-4305 

Zaledwie odrobina światła. W drzwiach nędznej chatki – nazywam ją tak, bo 

byłby to zbyt wielki honor nazwać ją „domem‟ – znajduje się Jezus ze Swymi 

[uczniami] i Jonasz oraz inni wieśniacy, wynędzniali jak on. To godzina 
pożegnania. 

«Czy już Cię nie zobaczę, mój Panie? – pyta Jonasz. – Przyniosłeś światło 

naszym sercom. Twoja dobroć uczyniła te dni świętem, które będzie trwało 

przez całe życie. Jednak zobaczyłeś, jak jesteśmy traktowani. Większą troską 

otacza się zwierzęta niż nas i bardziej po ludzku traktuje się drzewa. One mają 

wartość pieniężną. My jesteśmy jedynie narzędziami do dostarczania pieniędzy. 

I wykorzystuje się nas, dopóki nie umrzemy, wyczerpawszy nasze siły. Jednak 

Twe słowa pieściły nas jak anielskie skrzydła. Chleb wydawał nam się obfitszy i 

lepszy, bo Ty jadłeś go z nami – chleb taki, jakiego nie daje się tu nawet psom. 

Powróć przełamać go z nami, Panie. Jedynie Tobie ośmielam się to powiedzieć. 

Dla każdego innego byłoby obrazą ofiarowanie takiego schronienia i takiego 
pożywienia, jakiego nie godzi się dać żebrakowi. Ale Ty...» 

«Ale Ja znajduję w nim woń i smak niebiański, gdyż znajduję w nim wiarę i 

miłość. Powrócę, Jonaszu, powrócę. Pozostań na swym miejscu, jak zwierzę 

przywiązane do dyszla. Niech to miejsce będzie dla ciebie jakubową drabiną. I 

rzeczywiście, z Nieba do ciebie zstępują aniołowie, uważnie gromadząc wszelkie 

twe zasługi, aby je zanieść do Boga. Jednak przyjdę do ciebie, aby podnieść cię 

na duchu. Wszyscy pozostańcie Mi wierni. O! Chciałbym dać wam pokój, nawet 

ten ludzki. Jednak nie mogę. Muszę wam powiedzieć: znoście nadal cierpienie. A 

to jest bolesne dla Kogoś, kto kocha...» 

«Panie, skoro nas kochasz, już nie cierpimy. Przedtem nie było nikogo, kto by 

nas kochał... O! Gdybym przynajmniej mógł ujrzeć Twoją Matkę!» [– woła 
Jonasz] 

«Nie martw się, przyprowadzę Ją. Kiedy pora roku będzie łagodniejsza, wtedy 

przyjdę razem z Nią. Nie narażaj się na okrutne kary z powodu pośpiechu, by Ją 

zobaczyć. Umiej czekać, jak czeka się na wschód gwiazdy – pierwszej gwiazdy. 

Ona ukaże ci się niespodziewanie jak pierwsza wieczorna gwiazda, której nie 

widzimy, a która nagle migocze na niebie. I pomyśl, że nawet już teraz Ona 

rozsiewa Swe dary miłości na ciebie. Żegnajcie wszyscy. Niech Mój pokój was 

strzeże przeciw zatwardziałości tych, którzy was dręczą. Żegnaj, Jonaszu. Nie 

płacz. Czekałeś tyle lat z cierpliwą wiarą. Teraz obiecuję ci oczekiwanie, które 

będzie o wiele krótsze. Nie płacz. Nie pozostawię cię samego. Twoja dobroć 

osuszyła Moje dziecięce łzy. Czyż nie jest słuszne, by Moja dobroć uciszyła twój 
płacz?» 

«Tak... lecz Ty odchodzisz... a ja pozostaję...» 

«Jonaszu, przyjacielu, nie pozwól, bym odszedł przygnieciony ciężarem, że nie 

mogłem przynieść ci ulgi...» 

«Już nie płaczę, Panie... ale jak to zrobię, by żyć nie widząc Ciebie – teraz, gdy 

wiem, że żyjesz?» 

Jezus głaszcze przygnębioną twarz starca, a potem odchodzi. Jednak, 

stanąwszy na granicy nędznego podwórza, rozwiera ramiona i błogosławi 
wioskę. Potem oddala się. 
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«Co uczyniłeś?» – dopytuje się Szymon, który zauważył niezwykły gest 

[Jezusa]. 

«Położyłem pieczęć na wszystkich rzeczach, by demony nie mogły ich niszczyć, 

a przez to szkodzić tym nieszczęśliwym. Nie mogę nic więcej...» 

[Szymon odzywa się:] «Nauczycielu... chodźmy szybciej do przodu. Chciałbym 
powiedzieć Ci coś, tak by tego nie słyszano.» 

Oddalają się od grupy i Szymon mówi: 

«Chciałbym Ci powiedzieć, że Łazarz ma polecenie korzystania z [moich] 

pieniędzy, aby wspomagać wszystkich, którzy, w Imię Jezusa, schronią się u 

niego. Czy nie moglibyśmy wyzwolić Jonasza? Ten człowiek jest wyniszczony 

pracą i ma już tylko jedną radość: posiadanie Ciebie. Dajmy mu ją. Na czym 

miałaby tu polegać jego praca? [Jako człowiek] wolny byłby Twoim uczniem na 

tej pięknej i tak opustoszałej równinie. Tutaj najbogatsi z Izraela mają 

wspaniałe ziemie i eksploatują je w lichwiarski sposób, gnębiąc niemiłosiernie 

swoich pracowników. Wiem o tym od lat. Nie mógłbyś się tutaj na długo 

zatrzymać, gdyż panuje tu sekta faryzeuszy, i nie sądzę, by kiedykolwiek stała 

Ci się przyjazna. Najbardziej nieszczęśliwi w Izraelu są ci uciśnieni i pozbawieni 

światła robotnicy. Słyszałeś. Nawet w czasie Paschy nie mogą się spokojnie 

modlić, podczas gdy ich okrutni panowie z pompą i ceremonialnością zasiadają 

w pierwszych rzędach wiernych. [Ci biedacy] będą się cieszyć wiedząc, że Ty już 

jesteś. Będą doznawać radości słuchając Twoich słów, powtarzanych przez 

kogoś, kto nie zmieni w nich ani joty. Jeśli jesteś o tym przekonany, 
Nauczycielu, wydaj polecenia, a Łazarz to wykona.» 

«Szymonie, pojąłem, dlaczego wyzbyłeś się wszystkiego. Znam ludzkie myśli i 

pokochałem cię także z tego powodu. Czyniąc szczęśliwym Jonasza, 

uszczęśliwisz także Jezusa. O! Jaka to dla Mnie udręka widzieć, jak cierpi ktoś 

dobry! Jedynie dlatego męczy Mnie Moja sytuacja biedaka i wzgardzonego przez 

świat. Gdyby słyszał Mnie Judasz, powiedziałby: “Czyż nie jesteś Słowem 

Bożym? Rozkaż, a kamienie staną się złotem i chlebem dla tych 

nieszczęśliwych”. I tak zastawiłby [na Mnie] ponownie zasadzkę szatana. Ja 

bardzo pragnę nasycić głodnych, ale nie w taki sposób, jak chciałby to uczynić 

Judasz. Jesteście jeszcze za mało uformowani, aby pojąć głębię Moich słów. 

Jednak tobie to wyjaśnię. Gdyby Bóg zabezpieczał wszystko, okradłby Swych 

przyjaciół, gdyż pozbawiłby ich możliwości okazywania miłosierdzia, a przez to 

– wypełniania przykazania miłości. Moi przyjaciele powinni nosić ten szczególny 

znak Boga, wspólny z Nim: święte miłosierdzie, które ukazuje się w czynach i w 

słowach. Nieszczęścia bliźnich dostarczają Moim przyjaciołom sposobności do 
okazywania miłosierdzia. Czy zrozumiałeś tę myśl?» 

«Jest głęboka. Rozmyślam nad nią i chylę się przed nią z pokorą. Pojmuję 

bowiem, jak bardzo jestem ograniczony, a jak wielki jest Bóg, który pragnie nas 

ze wszystkimi Swoimi najsłodszymi cechami, aby nas nazwać Swymi dziećmi. 

Bóg ujawnia się przede mną w Swoich licznych doskonałościach dzięki całemu 

światłu, które wkładasz mi do serca. Z dnia na dzień – jak ktoś kto kroczy 

naprzód po nieznanym terenie – rozwijam znajomość tej ogromnej 

Rzeczywistości, jaką jest Doskonałość pragnąca nas nazwać [Swoimi] dziećmi. 

Mam wrażenie, że wznoszę się jak orzeł albo zanurzam się jak ryba w dwóch 

głębinach bez końca: w niebie i w morzu, a potem znowu się wznoszę lub 

jeszcze bardziej się zanurzam, nie dochodząc nigdy do ich granic. Kimże jednak 

jest Bóg?» 

«Bóg jest niedosięgłą Doskonałością, Bóg jest Pełnią Piękna, Bóg jest 

Nieskończoną Mocą, Bóg jest Istotą Niepojętą, Bóg jest niedościgłą Dobrocią, 
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Bóg jest niezniszczalnym Współczuciem, Bóg jest niezmierzoną Mądrością, Bóg 

jest Miłością – to Miłość jest Bogiem. To Miłość! To Miłość! Mówisz, że im 

bardziej poznajesz Boga w Jego doskonałości, tym bardziej wydaje ci się, że 

wznosisz się lub zagłębiasz w dwóch nieskończonych głębinach, w lazurze bez 

cienia... Jednak kiedy pojmiesz, czym jest Miłość-Bóg, już więcej nie wzniesiesz 

się ani nie zagłębisz w lazurze, lecz w olśniewającym wirze płomieni. Zostaniesz 

wchłonięty przez piękno, które stanie się dla ciebie śmiercią i życiem. Będziesz 

całkowicie posiadał Boga, gdy dobrowolnie zechcesz Go zrozumieć i osiągnąć. 

Wtedy będziesz miał udział w Jego doskonałości.» 

«O, Panie!...» – Szymon jest zdruzgotany.  

Nastaje chwila ciszy. Dochodzą do drogi. Jezus zatrzymuje się, czekając na 

innych. Kiedy są razem, Lewi upada na kolana: 

«Powinienem Cię opuścić, Nauczycielu, ale Twój sługa zwraca się do Ciebie z 

jedną prośbą: zabierz mnie do Swej Matki. On jest sierotą jak ja. Nie odmawiaj 
mi tego, co dajesz jemu, abym i ja mógł ujrzeć oblicze Matki...» 

«Chodź, wszystko o co się prosi w imię Mojej Matki, daję w imię Mojej Matki...» 

[– odpowiada Jezus.] 

...Jezus jest sam. Idzie szybko pośród drzew oliwnych obciążonych małymi 

oliwkami, już dobrze uformowanymi. Zachodzące właśnie słońce rzuca 

promienie na liście drzew cennych i niosących pokój. Jedynie z rzadka udaje mu 

się przeniknąć gęste gałęzie, natomiast główny trakt, ściśnięty pomiędzy 
dwoma skarpami, jest zakurzoną wstęgą olśniewającej jasności. 

Jezus idzie naprzód i uśmiecha się. Dochodzi do stromego miejsca... i uśmiecha 

się jeszcze żywiej. Oto Nazaret... Wydaje się drżeć w słońcu, tak ogarnia go 

jego jasność. Jezus idzie w dół jeszcze szybciej. Dochodzi do drogi, już nie 

troszcząc się o słońce. Można by powiedzieć, że frunie, tak szybko idzie w Swym 

płaszczu, którym okrył Sobie głowę i który nadyma się i porusza na bokach i z 

tyłu. Droga jest pusta i cicha aż do pierwszych domostw. Tam słychać 

dochodzące z wnętrza domów lub z ogrodów głosy: to dziecka, to kobiety. 

Listowie ogrodów rzuca cień aż na drogę. Jezus korzysta z tych cienistych plam, 

by wymknąć się nielitościwemu słońcu. Wchodzi w uliczkę w połowie 

zacienioną. Spotyka niewiasty skupione wokół dającej orzeźwienie studni. 

Prawie wszystkie pozdrawiają Go wysokimi głosami, [ciesząc się] z Jego 

szczęśliwego powrotu. 

«Pokój wam wszystkim... ale zachowajcie milczenie. Chcę sprawić 
niespodziankę Mojej Matce.» 

«Jej szwagierka poszła z konwią świeżej wody, ale powinna wrócić. Zostały bez 

wody. Źródło wyschło. Może woda zanika w spalonej ziemi, zanim dojdzie do 

Twego ogrodu. Nie wiemy. Przed chwilą mówiła tak Maria Alfeuszowa. Już 
wraca.»  

Matka Judy i Jakuba przychodzi z konwią na głowie i po jednej w każdej ręce. 

Nie widzi jeszcze Jezusa i woła: 

«Tak będzie szybciej. Maryja się bardzo smuci, bo rośliny umierają z pragnienia. 

A są to jeszcze te, które [posadził] Józef i Jezus. Można by rzec, że widok 
spragnionych roślin rozdziera Jej serce.» 

«Ale teraz, gdy Mnie zobaczy...» – mówi Jezus, wychodząc zza grupy 

[niewiast]. 
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«O! Mój Jezu! Błogosławię Cię! Powiem Jej zaraz...» 

«Nie, właśnie tam idę. Daj Mi konwie.» 

«Drzwi są uchylone. Maryja jest w ogrodzie. O! Jak będzie szczęśliwa! Mówiła o 

Tobie jeszcze dziś rano. Ale przyjść w tym słońcu! Cały jesteś spocony! Jesteś 
sam?» 

«Nie, z przyjaciółmi. Ale przyszedłem pierwszy, aby wcześniej ujrzeć Mamę. A 

Juda?» [– pyta Jezus.] 

«Jest w Kafarnaum. Często tam chodzi...»  

Maria [Alfeuszowa] nic więcej nie mówi. Uśmiecha się i ociera welonem pot z 

twarzy Jezusa.  

Konwie są gotowe. Jezus bierze dwie na ramiona. Posługuje się Swoim pasem, 

aby umocować je równo. Trzecią bierze do ręki. Idzie szybko, dochodzi do 

domu, popycha drzwi, wchodzi do małego pomieszczenia, które wydaje się 

mroczne, gdy przychodzi się ze słońca. Powoli podnosi zasłonę zamykającą 

wejście do ogrodu i patrzy. Maryja stoi przy krzewie różanym, [odwrócona] 

tyłem do domu, i użala się nad spragnioną roślinką. Jezus stawia konew na 
podłodze i miedź brzęczy uderzając o kamień.  

«Już z powrotem, Mario? – mówi Maryja nie odwracając się. – Chodź, chodź. 

Popatrz na ten krzew różany! A te biedne lilie! Wszystkie umrą, jeśli ich nie 
poratujemy. Przynieś też paliki, aby wyprostować tę opadającą łodygę.» 

«Wszystko przyniosę, Mamo!» 

Maryja odwraca się gwałtownie. Pozostaje przez chwilę z szeroko otwartymi 

oczyma, potem z krzykiem biegnie, wyciągając ręce do Syna, który już otwarł 
ramiona i czeka na Nią z pełnym miłości uśmiechem. 

«O! Mój Synu!» 

«Mamo kochana!» 

Długie słodkie powitania... Maryja jest tak szczęśliwa, że nie widzi ani nie 

uświadamia Sobie, że Jezus jest cały spocony. Ale wreszcie zauważa to: «Synu, 

dlaczego [przyszedłeś] o takiej porze? Jesteś purpurowy i krople potu spływają 

z Ciebie jak z gąbki. Chodź, chodź do środka. Niech Mama Cię wytrze i da 

ochłodę. Zaraz przyniosę Ci nową szatę i czyste sandały. Ale, Synu! Synu! 

Dlaczego udałeś się w drogę w takim słońcu? Rośliny umierają z upału, a Ty, 
Mój Kwiecie, jesteś w drodze!» 

«Aby szybciej przyjść do Ciebie, Mamo!» 

«O! Synu ukochany! Czy jesteś spragniony? O, oczywiście! Przygotuję Ci...» 

«...Spragniony Twego pocałunku, Mamo i Twoich pieszczot. Pozwól Mi pozostać 

tak z głową na Twoim ramieniu jak kiedyś, gdy byłem całkiem mały... O! Mamo! 

Jak Mi Ciebie brakuje!» 

«Ależ, powiedz Mi, że mam przyjść, Synu, a przyjdę. Czego Ci brakowało 

podczas Mojej nieobecności? Ulubionej potrawy? Czystej szaty? Wygodnego 

posłania? O! Powiedz Mi, Moja Radości, czego Ci było brak. Twoja służebnica, o 
Mój Panie, spróbuje temu zaradzić.» 

«Niczego prócz Ciebie...» 
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Jezus, który wszedł [do domu] trzymany przez Mamę za rękę, usiadł na skrzyni 

przysuniętej do muru. Naprzeciw Siebie ma Maryję, którą obejmuje ramionami, 

opierając głowę na Jej sercu i całując Ją od czasu do czasu. Teraz patrzy na Nią 
uważnie [mówiąc]: 

«Pozwól Mi popatrzeć na Ciebie. Niech Moje oczy napełnią się Tobą, o Moja 

święta Mamo!» 

«Najpierw ubranie. Źle jest pozostawać tak spoconym. Chodź.» 

Jezus jest posłuszny. Kiedy powraca w świeżej szacie, podejmują na nowo 

rozmowę pełną słodyczy.  

«Przybyłem z uczniami i przyjaciółmi. Zostawiłem ich w lesie Meleka. Przyjdą 

jutro o świcie. Ja... nie mogłem dłużej czekać. Moja Mamo!... – Jezus całuje Jej 

ręce. – Maria Alfeuszowa wyszła, aby zostawić nas samych. Ona również 

zrozumiała, jak bardzo byłem spragniony Ciebie. Jutro... jutro będziesz należała 

do Moich przyjaciół, a Ja do Nazarejczyków. Jednak dziś wieczorem jesteś dla 

Mnie Przyjaciółką, a Ja – dla Ciebie. Przyprowadziłem Ci... O! Mamo, odnalazłem 

pasterzy z Betlejem i przyprowadziłem Ci dwóch z nich. Są sierotami, a Ty 

jesteś Matką. Matką wszystkich, a tym bardziej sierot. I przyprowadziłem Ci 

także kogoś, kto potrzebuje Ciebie, by zwyciężyć samego siebie. I innego, który 

jest sprawiedliwy, a który [wiele] płakał. I jeszcze Jana... Przynoszę Ci 

pozdrowienie od Eliasza, Izaaka, Tobiasza, teraz Macieja, Jana i Symeona. 

Jonasz jest najbardziej nieszczęśliwy. Do niego Cię zaprowadzę. Obiecałem to. 

Innych muszę jeszcze odnaleźć. Samuel i Józef są w Bożym pokoju.» 

«Byłeś w Betlejem?» [– pyta Maryja.] 

«Tak, Mamo. Wziąłem tam uczniów, którzy byli ze Mną. A Tobie przyniosłem te 

kwiatki, które wyrosły pomiędzy kamieniami na progu...» 

«O! – Maryja bierze suche łodyżki i całuje je. – A Anna?» 

«Zginęła w czasie masakry Heroda» [– mówi Jezus.] 

«O, biedna! Tak bardzo Cię kochała!» 

«Mieszkańcy Betlejem wiele wycierpieli... Nie byli sprawiedliwi wobec pasterzy. 

Ale wiele cierpieli...» 

«Jednak wobec Ciebie byli wtedy dobrzy!» 

«Tak i dlatego trzeba ich żałować. Szatan jest zazdrosny o ich dobroć i popycha 

ich do zła. Byłem także w Hebronie. Pasterze, prześladowani...» 

«O! Do tego stopnia?» 

«Tak. Wspomógł ich Zachariasz i dzięki niemu mieli panów i chleb, nawet jeśli 

ich panowie byli twardzi. Jednak to dusze sprawiedliwe, więc prześladowania 

oraz rany uczyniły z nich budowle świętości. Zgromadziłem ich. Uzdrowiłem 

Izaaka i... dałem Moje imię pewnemu dziecku... W Jutcie, gdzie mieszkał chory 

Izaak i gdzie powrócił do życia, jest teraz niewinna grupa, która nosi imiona 
Marii, Józefa, Jesai...» 

«O! Twoje Imię!» 

«I Twoje także, i Sprawiedliwego. A w Kariocie, ojczyźnie jednego ucznia, 

wierny Izraelita umarł na Moim sercu... ciesząc się z posiadania Mnie... A 

potem... O! Jak wiele rzeczy mam Ci do opowiedzenia, Moja doskonała 
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Przyjaciółko, słodka Matko! Jednak na początku proszę Cię o wielką 

wyrozumiałość wobec tych, którzy przybędą jutro. Posłuchaj, oni Mnie 

kochają... ale nie są doskonali. Ty, Nauczycielka cnoty... O! Matko, pomóż Mi 
uczynić ich lepszymi... Chciałbym ich wszystkich zbawić...» 

Jezus osunął się do stóp Maryi. Teraz ukazuje się Ona w Swym matczynym 

dostojeństwie. 

«Synu! Cóż więcej od Ciebie może uczynić Twoja biedna Matka?» 

«Uświęcić ich... Twoja cnota uświęca. Specjalnie przyprowadziłem ich do Ciebie. 

Mamo... kiedyś powiem Ci: “Przyjdź”, bo wtedy stanie się niezbędne uświęcenie 

umysłów, abym mógł znaleźć w nich pragnienie odkupienia. A Ja sam nie będę 

mógł... Twoje milczenie będzie działać jak Moje słowo. Twoja czystość przyjdzie 

na pomoc Mojej mocy. Twoja obecność oddali szatana... a Twój Syn, Mamo, 

znajdzie siłę, wiedząc, że jesteś całkiem blisko. Przyjdziesz, prawda, Moja 
słodka Mamo?» 

«Jezu! Mój drogi Synu! Czuję, że nie jesteś szczęśliwy... Co Ci jest, Dziecko 

Mego serca? Czy świat był dla Ciebie twardy? Nie? Wierząc w to czuję ulgę... 

ale... O, tak! Przyjdę. Gdzie chcesz i jak chcesz, kiedy chcesz. Nawet teraz, w 

słońcu, przy blasku gwiazd, w chłodzie i w zawierusze. Potrzebujesz Mnie? Oto 

jestem.»  

«Nie, nie teraz. Ale pewnego dnia... Jak słodki jest ten dom! I Twoja pieszczota! 

Pozwól Mi tak zasnąć, z głową na Twoich kolanach. Jestem taki zmęczony! 
Jestem wciąż Twym Małym Synkiem...» 

Jezus rzeczywiście zasypia, zmęczony i wyczerpany, siedząc na macie z głową 

na matczynych kolanach. Szczęśliwa Matka głaszcze Jego włosy. 

55. NAZAJUTRZ W NAZARETAŃSKIM DOMU 

Napisane 28 stycznia 1945, A, 4305-4315 

Widzę bosą Maryję, która – od pierwszych godzin dnia – żwawo chodzi tam i z 

powrotem po małym domku. W Swej jasnoniebieskiej szacie wydaje się miłym 

motylem, który bezszelestnie muska mury i sprzęty. Podchodzi do drzwi 

wychodzących na drogę i otwiera je bez hałasu. Pozostawia je uchylone, 

rzuciwszy okiem na jeszcze pustą drogę. Sprząta, otwiera drzwi i okna. Wchodzi 

do pracowni, w której – opuszczonej już przez Cieślę – znajdują się Jej krosna. I 

tu zabiera się do pracy. Przykrywa troskliwie właśnie tkane sukno. Patrząc na 
nie, uśmiecha się do Swoich myśli.  

Wychodzi do ogrodu. Gołębie siadają Jej na ramionach. Wzlatują, siadając to na 

jednym, to na drugim ramieniu, chcąc zająć lepsze miejsce – kłótliwe i 

zazdrosne o miłość swej pani. Towarzyszą Jej aż do spiżarni, w której są 

zapasy. Maryja nabiera tam dla nich ziarna i mówi: «Tutaj, dzisiaj tu. Nie 
hałasujcie. Jezus jest tak zmęczony!» 

Potem bierze mąkę i idzie do małego pomieszczenia przy piecu. Zabiera się do 

wyrabiania chleba. Formuje go i uśmiecha się. O! Jakże Ona, Mama, dziś się 

uśmiecha. Można by powiedzieć, że to całkiem młodziutka Mama z czasu 

Narodzenia, tak Ją ta radość odmładza. Odrywa odrobinę ciasta i stawia na bok 

pod przykryciem. Potem na nowo zabiera się do tej rozgrzewającej pracy. Jej 

włosy stały się jaśniejsze, okryte delikatną warstwą mąki. Wchodzi cichutko 
Maria Alfeuszowa [i pyta]: «Już pracujesz?» 
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«Tak. Wyrabiam chleb i – spójrz – miodowe podpłomyki, które Mu tak 

smakują» [– odpowiada Maryja.] 

«Zajmij się nimi. Na chleb jest dużo ciasta. Wyrobię Ci je.» 

Maria Alfeuszowa, mocna i o sylwetce wieśniaczej, energicznie zagniata ciasto 

na chleb. Maryja zaś miesza miód z masłem na podpłomyki. Formuje je – małe, 
okrągłe – i układa na blasze. 

«Nie wiem, jak dać znać Judzie... Jakub nie ośmiela się iść... a inni...» – Maria 

Alfeuszowa wzdycha. 

«Dziś przybędzie Szymon Piotr. On zawsze przychodzi w drugim dniu po 

szabacie, z rybami. Wyślemy go po Judę.» 

«Jeśli zechce tam iść...» [– mówi Maria Alfeuszowa.] 

«O! Szymon nigdy nie mówi Mi “nie”.» 

«Pokój temu dniowi, waszemu dniowi.» – mówi wchodząc Jezus. 

Obydwie niewiasty zrywają się na dźwięk Jego głosu. 

«Już wstałeś? Dlaczego? Chciałam, żebyś spał...»  

«Spałem jak dziecko, Mamo. To Ty nie spałaś...» 

«Patrzyłam na Ciebie, jak śpisz... Robiłam tak, gdy byłeś dzieckiem. Przez sen 

zawsze się uśmiechałeś... i przez cały dzień Twój uśmiech pozostawał w Mym 

sercu jak perła... Ale dziś w nocy nie uśmiechałeś się, Synu. Wzdychałeś jak 
ktoś strapiony...» Maryja patrzy na Jezusa ze smutkiem. 

«Byłem zmęczony, Mamo. A świat nie jest tym domem, w którym wszystko jest 

prawe i miłujące. Ty... Ty wiesz, Kim Ja jestem i możesz pojąć, czym jest dla 

Mnie kontakt z tym światem. Kiedy ktoś idzie drogą cuchnącą i błotnistą, nawet 

jeśli uważa, trochę błota pryśnie na niego. Odczuwa nieprzyjemną woń, nawet 

gdy próbuje nie oddychać... A jeśli ktoś jest człowiekiem kochającym czystość i 
przejrzyste powietrze, możesz się domyślać, jak go to męczy...» 

«Tak, Synu. Rozumiem. Jednak to dla Mnie udręka wiedzieć, że cierpisz...» [– 

mówi Maryja.] 

«Teraz jestem z Tobą i nie cierpię. To przeszłość... i dzięki niej większa jest 

radość przebywania z Tobą.» 

Jezus pochyla się, by ucałować Mamę. Głaszcze też drugą Marię, która wraca, 

cała zaczerwieniona, po rozpaleniu pieca. 

«Trzeba uprzedzić Judę» – [powraca] troska Marii Alfeuszowej. 

«Nie trzeba. Juda będzie tu dzisiaj» [– mówi Jezus.] 

«Skąd to wiesz?» 

Jezus uśmiecha się i milczy. 

«Synu, przez wszystkie tygodnie w tym dniu przybywał Szymon Piotr, 

przynosząc Mi ryby złowione o świcie. Przybywa o pierwszej godzinie. Będzie 

dziś szczęśliwy. Szymon jest dobry. Przez cały czas, kiedy tu jest, pomaga nam. 
Prawda, Mario?» 
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«Szymon Piotr jest człowiekiem prawym i dobrym – mówi Jezus – ale 

zobaczysz, że drugi Szymon jest taki sam. Ujrzysz go za chwilę. Ma wielkie 
serce. Idę im naprzeciw. Zaraz przybędą.» 

Jezus wychodzi, podczas gdy niewiasty – po włożeniu chleba do pieca – wracają 

do domu. Maryja ubiera sandały i szatę z zupełnie białego lnu. Mija kilka chwil 
oczekiwania. Maria Alfeuszowa odzywa się: «Nie skończyłaś na czas tej pracy.» 

«Skończę ją szybko. Mój Jezus poczeka spokojnie, tam w cieniu.» 

Ktoś popycha drzwi. 

«Mamo, oto Moi przyjaciele. Wejdźcie!» 

Uczniowie i pasterze wchodzą całą grupą. Jezus ma ręce na ramionach dwóch 

pasterzy i prowadzi ich do Matki: «Oto dwóch synów, którzy szukają matki. 
Bądź ich radością, Niewiasto!» 

«Pozdrawiam was... Ty, to Lewi? A ty? Nie wiem, ale sądząc po wieku... i On mi 

opowiadał... jesteś z pewnością Józefem. To imię jest miłe i święte w tym domu. 

Chodź, chodźcie. Z radością mówię wam: Mój dom przyjmuje was i Matka tuli 

was na pamiątkę tej miłości, którą mieliście – ty przez swego ojca – dla Mojego 
Niemowlęcia.» 

Dla pasterzy to zachwyt, ekstaza.  

«Ja jestem Maryją, tak. Widziałeś szczęśliwą Matkę. Jestem Nią ciągle. Teraz 

szczęśliwa także z tego powodu, że widzę Mego Syna w otoczeniu wiernych 

serc.» 

«Ten – to Szymon, Mamo.» 

«Zasłużyłeś na łaskę, bo jesteś dobry. Wiem o tym. Niech Łaska Boga będzie 

zawsze z tobą.» 

Szymon, bardziej obyty w świecie manier, kłania się aż do ziemi i trzymając 

ręce skrzyżowane na piersiach wita [Maryję]: 

«Pozdrawiam Cię, prawdziwa Matko Łaski, i nie proszę [już] o nic 

Przedwiecznego, kiedy znam Światłość i Ciebie, Jej odbicie, łagodniejsze niż 
promień księżyca.» 

«A ten – to Judasz z Kariotu» [– mówi Jezus.] 

«Ja mam matkę, ale moja miłość do niej znika wobec czci, jaką żywię dla 

Ciebie» [– odzywa się Judasz.] 

«Nie, nie dla Mnie [– mówi Judaszowi Maryja. –] Dla Niego. Ja jestem, bo On 

jest. Nic nie chcę dla Siebie. Proszę [o wszystko] jedynie dla Niego. Wiem, jak 

uczciłeś Mego Syna w twojej ojczyźnie. Jednak powiadam ci: niech raczej twoje 

serce będzie miejscem, w którym On otrzyma od ciebie najwyższą cześć. Wtedy 
będę cię błogosławić matczynym sercem.» 

[Judasz odpowiada:] «Moje serce jest pod piętą Twego Syna. To szczęśliwe 

poddaństwo. Jedynie śmierć przerwie moją wierność.» 

«A ten – to nasz Jan, Mamo.» 
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«Jestem spokojna, odkąd wiem, że przebywasz z Jezusem. Znam cię i Mój duch 

doznaje pociechy wiedząc, że jesteś z Moim Synem. Bądź błogosławiony, 
[jesteś] Moim wytchnieniem» [– mówi Maryja] i całuje Jana. 

Z zewnątrz daje się słyszeć ochrypły głos Piotra: 

«Oto biedny Szymon niesie swoje pozdrowienie i...» 

Wchodzi i staje jak wryty. Potem rzuca na podłogę okrągły kosz, który niósł na 

plecach, i pada na podłogę, mówiąc: 

«Ach! Przedwieczny Panie!... Jednakże... Nie, nie powinieneś był Mi tego robić, 

Nauczycielu! Być tu... i nie dać znać biednemu Szymonowi! Niech Cię Bóg 

błogosławi, Nauczycielu! Ach! Jakże jestem szczęśliwy! Już nie mógłbym tu 

pozostawać dłużej bez Ciebie!» 

Piotr głaszcze rękę Jezusa, nie słysząc Jego słów: 

«Wstań, Szymonie, wstańże!» 

«Wstaję, tak. Ale przecież... no wiesz... chłopcze! (“Chłopiec” to Jan.) Mogłeś 

przybiec mi o tym powiedzieć! Teraz za to pędź natychmiast do Kafarnaum 

powiedzieć o tym innym... a najpierw do domu Judy. Twój syn przyjdzie, 
niewiasto... Szybko! Wyobraź sobie, że jesteś zającem ściganym przez psy.» 

Jan wychodzi ze śmiechem. Piotr wreszcie się podnosi. W krótkich i krzepkich 

dłoniach o widocznych żyłach trzyma cały czas smukłą dłoń Jezusa i całuje ją. 
Nie puszcza jej, choć chce ofiarować ryby, które ma w koszu na ziemi. 

«O, nie! Nie chcę, abyś odszedł jeszcze kiedyś beze mnie. Już nigdy więcej, 

nigdy więcej [nie minie] tyle czasu bez widzenia Ciebie! Będę chodził za Tobą 

jak cień za ciałem i jak lina podążająca za kotwicą. Gdzie byłeś, Nauczycielu? 

Mówiłem sobie: “Gdzie On jest? Co robi? A to dziecko, jakim jest Jan, czy będzie 

potrafiło się Nim zaopiekować? Czy będzie czuwał nad tym, by się zbytnio nie 

męczył? By miał co jeść?” O, znam Cię dobrze!... Zeszczuplałeś! Tak, jesteś 

szczuplejszy. Nie troszczył się o Ciebie dostatecznie! Powiem mu, że... Ale gdzie 
Ty byłeś, Nauczycielu? Nic mi nie mówisz!» 

«Czekam, aż Mi pozwolisz mówić!» [– odzywa się Jezus.] 

«To prawda. Ale... Ach! Widzieć Ciebie to jakby [napić się] młodego wina. Sam 

jego zapach uderza do głowy. O! Mój Jezu!» – Piotr prawie płacze z radości. 

[Jezus mówi:] 

«Ja także odczuwałem pragnienie bycia z wami, z wami wszystkimi, nawet gdy 

znajdowałem się z bardzo drogimi przyjaciółmi. Oto, Piotrze, ci dwaj kochali 

Mnie, kiedy miałem zaledwie kilka godzin. Więcej jeszcze – już cierpieli dla 

Mnie. Tu jest syn, który z Mojego powodu nie ma już ani ojca, ani matki. Ma 
jednak bardzo licznych braci w was wszystkich, prawda?» 

«Pytasz o to, Nauczycielu? [– odzywa się Piotr. –] Ależ oczywiście. To 

niemożliwe, ale gdyby demon Ciebie kochał, ja kochałbym go ze względu na 

jego miłość do Ciebie. Wy też jesteście biedni, jak widzę. Zatem jesteśmy 

podobni. Chodźcie, niech was ucałuję. Jestem rybakiem, ale mam serce czulsze 

niż gołąbek. I w dodatku szczere. Nie zważajcie na to, że jestem surowy. To 

surowość tylko z wierzchu, w środku – miód i masło. Jednak to wobec 

dobrych... bo wobec niegodziwych...» 

«Ten jest nowym uczniem» [– mówi Jezus do Szymona.] 
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«Wydaje mi się, że go już widziałem...» 

«To Judasz z Kariotu i dzięki niemu Mesjasz został dobrze przyjęty w tej 

osadzie. Proszę, kochajcie się, choć jesteście z innych stron. Bądźcie wszyscy 

braćmi w Panu» [– mówi Jezus.] 

«Będę go traktował jak brata, jeśli on także taki będzie. I... tak... (Piotr patrzy 

uważnie na Judasza, spojrzeniem szczerym, w którym jednak wydaje się być 

ostrzeżenie) i... tak... lepiej będzie, że to powiem od razu... Dzięki temu zaraz 

mnie poznasz – i to dobrze. Mówię więc: nie darzę zbyt wielkim szacunkiem 

Judejczyków, a w szczególności mieszkańców Jerozolimy. Ale jestem uczciwy. I 

możesz zdać się na moją uczciwość. Odkładam na bok wszystkie wyobrażenia, 

jakie mam o was, i chcę widzieć w tobie jedynie ucznia - brata. Do ciebie teraz 
należy staranie o to, żebym nie zmienił takiego myślenia i zachowania.» 

«Czy wobec mnie, Szymonie, też masz takie uprzedzenia?» – pyta Szymon 

Zelota z uśmiechem. 

«O! Nie zauważyłem cię! Wobec ciebie? Nie. Na twojej twarzy wypisana jest 

prawość. Dobroć emanuje z twego serca na zewnątrz, tak jak pachnący olej 

[przenika] przez porowatą wazę. I masz swoje lata. To nie zawsze jest 

wartością, bo czasem im bardziej człowiek się starzeje, tym bardziej staje się 

fałszywy i zły. Ale ty jesteś z tych, którzy są jak wino dobrej jakości: im są 
starsi, tym bardziej wyzbywają się wszystkiego [co złe] i doskonalą się.» 

«Dobrze osądziłeś, Piotrze – mówi Jezus. – Teraz chodźcie. Kiedy niewiasty 

pracują dla nas, wypocznijmy w orzeźwiającej altanie. Jakie to piękne być z 

przyjaciółmi! Potem pójdziemy wszyscy razem przez Galileę i jeszcze dalej. To 

znaczy – nie wszyscy. Lewi – teraz gdy jego pragnienie zostało już zaspokojone 

– powróci do Eliasza, aby mu powiedzieć, że Maryja go pozdrawia. Prawda, 
Mamo?» 

«Tak, że go pozdrawiam... i podobnie Izaaka i pozostałych. Mój Syn obiecał Mi 

zabrać Mnie do niego... i przyjdę do was, pierwszych przyjaciół Mojego 
Dzieciątka.» 

«Nauczycielu, chciałbym, żeby Lewi zaniósł Łazarzowi pismo, o którym wiesz» 

[– mówi Szymon.] 

«Przygotuj je, Szymonie. Dziś jest wielkie święto. Jutro wieczorem Lewi 

pójdzie, zdąży na czas przed szabatem. Chodźcie, przyjaciele...» 

Idą do zielonego ogrodu i to jest koniec [wizji]. 

56. JEZUS NAUCZA UCZNIÓW W ZAGAJNIKU OLIWNYM  

Napisane 29 stycznia 1945. A, 4315-4324 

Widzę Jezusa z Piotrem, Andrzejem, Janem, Jakubem, Filipem, Tomaszem, 

Bartłomiejem, Judą Tadeuszem, Szymonem i Judaszem Iskariotą oraz z 

pasterzem Józefem. Wychodzą z domu i opuszczają Nazaret. Idą do oliwnego 
zagajnika w bliskim sąsiedztwie [miasta]. Jezus mówi: 

«Chodźcie do Mnie. Przez te miesiące obecności i nieobecności ważyłem was i 

badałem. Poznałem was i świat przez ludzkie doświadczenie. Teraz 

zdecydowałem się wysłać was w świat. Jednak przedtem muszę was pouczyć, 

aby was uzdolnić do stanięcia wobec świata z łagodnością i bystrością, 

spokojem i stałością, ze świadomością i wiedzą o waszej misji. Ten czas 

natężonego słońca, który przeszkadza w długich wędrówkach po Palestynie, 
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chcę wykorzystać dla pouczenia i uformowania z was uczniów. Jak muzyk 

odczułem, co brzmi w was fałszywie, i chcę wam nadać ton niebiańskiej 

harmonii, jaką musicie przekazać światu w Moje Imię. Zatrzymuję tego syna 

(pokazuje na Józefa), bo powierzam mu zadanie zanoszenia jego towarzyszom 

Moich słów. Dzięki temu uformuje się tam solidny trzon, który będzie Mnie 

zapowiadał nie tylko przez ogłaszanie Mego istnienia, lecz także [przekazując] 
najważniejsze punkty nauki.  

Rozpoczynam od powiedzenia wam, że jest absolutnie konieczne, abyście się 

kochali i zjednoczyli. Kim jesteście? Ludźmi ze wszystkich klas społecznych, w 

każdym wieku i z różnych regionów. Wolałem wziąć ludzi dziewiczych w 

dziedzinie nauki i wiedzy, bo łatwiej wniknę w nich ze Swoją nauką. Poza tym 

jesteście przeznaczeni do ewangelizowania ludzi, którzy zupełnie nie znają 

Prawdziwego Boga. Chcę, abyście – pamiętając o ich całkowitej niewiedzy o 

Bogu – nie gardzili nimi i pouczali ich z wyrozumiałością, przypominając sobie, z 

jak wielką wyrozumiałością Ja ich pouczałem. 

Czuję, jak przychodzi wam na myśl zastrzeżenie: “Chociaż nie posiadamy 

wykształcenia, nie jesteśmy poganami”. Nie, nie jesteście nimi. Lecz nie tylko 

wy, ale nawet ci spomiędzy was, którzy reprezentują mądrych i bogatych, 

wszyscy wyizolowaliście się poprzez religię wynaturzoną przez zbytnie 

rozumowanie, która ma z religii jedynie swą nazwę. Zaprawdę powiadam wam, 

że liczni są ci, którzy otaczają siebie chwałą za to, że są synami Prawa. Jednak 

ośmiu na dziesięciu spośród nich jest tylko bałwochwalcami, którzy zasłonili 

prawdziwe święte i wieczne Prawo Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba chmurami 
tysiąca małych ludzkich religii.  

Tak więc patrząc na siebie wzajemnie – także wy, prości rybacy bez 

wykształcenia, i wy, kupcy lub synowie kupców, żołnierze lub synowie 

żołnierzy, bogaci lub synowie bogatych – możecie powiedzieć: “Jesteśmy 

wszyscy podobni. Wszyscy mamy te same braki i wszyscy potrzebujemy tego 

samego pouczenia. Jako bracia w naszych wadach osobistych lub narodowych 

musimy stać się odtąd braćmi w poznaniu Prawdy i w wysiłku wprowadzania jej 

w życie.” 

Właśnie – bracia. Chcę, aby to było imię, które będziecie sobie nadawać 

wzajemnie, i abyście się za takich uważali. Jesteście jak jedna rodzina. A kiedy 

rodzinie dobrze się powodzi i kiedy ludzie ją podziwiają? Gdy jest w niej jedność 

i zgoda. Jeśli syn staje się wrogiem drugiego [syna], jeśli brat szkodzi bratu, 

czy wtedy może dobrze się powodzić takiej rodzinie? Wtedy na próżno ojciec 

rodziny będzie się wysilał pracując, usuwając trudności, starając się 

zaimponować ludziom. Jego wysiłki pozostaną daremne, bo środki [do życia] 

maleją, trudności wzrastają, a świat wyśmiewa się ze stałych procesów 

[sądowych], niszczących uczucia i rozdrabniających posiadłości, które, 

połączone, byłyby potężne wobec świata. Wszystko rozpada się wskutek 

niskich, małostkowych i sprzecznych interesów. Korzystają z tego wrogowie 
rodziny, aby jeszcze bardziej przyśpieszyć jej ruinę.  

Niech nigdy nie będzie tak między wami. Bądźcie zjednoczeni. Miłujcie się. 

Kochajcie się, by sobie przynosić wzajemną pomoc. Kochajcie się, by nauczyć 

[innych] kochać.  

Popatrzcie, nawet to, co nas otacza, poucza nas o tej wielkiej sile. Spójrzcie na 

ten ród mrówek: wszystkie biegną w jedno miejsce. Idźmy za nimi, a odkryjemy 

przyczynę tego biegu – o określonym celu – do konkretnego punktu... Oto jedna 

z ich małych siostrzyczek odkryła swymi maleńkimi członkami, niewidocznymi 

dla nas, wielki skarb pod tym szerokim liściem dzikiej rzodkiewki. To mały 

kawałek chleba. Upadł być może z rąk wieśniaka, który przyszedł pielęgnować 
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drzewa oliwne, albo z rąk podróżnego, który zatrzymał się w cieniu, by się 

posilić, albo być może z rąk dziecka, które radośnie biegało po ukwieconej 

trawie. Jakże mogłaby ta mrówka, sama, zanieść do mrowiska ten skarb tysiąc 

razy większy od niej? Dlatego zawołała jedną z sióstr i powiedziała jej: “Patrz i 

biegnij szybko powiedzieć siostrom, że jest tu jedzenie dla całego rodu i to na 

wiele dni. Biegnij, zanim jakiś ptak nie odkryje tego skarbu i nie wezwie swych 

towarzyszy i zanim go nie zjedzą.” I mała mrówka pobiegła, poprzez żwir i 

trawę do mrowiska, zdyszana z powodu nierówności terenu. Powiedziała: 

“Chodźcie! Jedna z nas was wzywa. Odkryła coś dla nas wszystkich. Sama 

jednak nie może tego tu przyciągnąć. Chodźcie!” I pobiegły wszystkie, nawet te 

zmęczone całodzienną pracą, które wypoczywały w korytarzach mrowiska; 

nawet te, które właśnie układały zapasy w spiżarniach. Jedna, dziesięć, sto, 

tysiąc... Popatrzcie... Pochwyciły [chleb] swymi odnóżami, podnoszą go, czynią 

ze swych ciał wóz, ciągną, wspierając o ziemię małe nóżki. Ta upadła... Tamta 

została zraniona, bo brzeg chleba, przewracając się, przycisnął ją do kamyka. Ta 

tutaj – jeszcze mała, młoda w rodzie – zatrzymuje się, wyczerpana... ale po 

złapaniu oddechu, idzie dalej. O! Jak one są zjednoczone! Spójrzcie, jak ten 

kawałek chleba jest dobrze opleciony i jak posuwa się naprzód – powoli, ale się 

posuwa. Idźmy za nim... Jeszcze trochę, małe siostrzyczki, jeszcze trochę i 

potem wasz trud zostanie wynagrodzony. Już nie mają sił, ale nie ustępują. 

Odpoczywają i idą dalej... I oto dochodzą do mrowiska. A teraz? Teraz do pracy, 

by pokruszyć na kawałeczki tę wielką masę. Patrzcie, co za praca! Jedne 

odrywają, inne – transportują... I oto [praca] skończona. Teraz wszystko jest 

bezpieczne, a szczęśliwe [mrówki] znikają w szczelinach, w głębi korytarzy. To 

mrówki, tylko mrówki, a jednak są silne, bo są zjednoczone. Rozmyślajcie nad 
tym. Czy chcecie Mnie o coś zapytać?» 

Odzywa się Judasz Iskariota: 

«Chciałbym Cię zapytać, czy do Judei już nie powrócimy?» 

«A kto to powiedział?» 

«Ty, Nauczycielu. Powiedziałeś, że przygotowujesz Józefa, aby pouczył innych 

w Judei! Czy spotkało Cię tam [aż] tyle zła, by już więcej nie wracać?» 

«Co zrobili Ci w Judei?» – dopytuje się Tomasz ciekawie, a Piotr porywczo 

mówi w tym samym czasie: «A! Miałem więc rację twierdząc, że powróciłeś 
stamtąd zmęczony. Cóż Ci uczynili ci “doskonali” z Izraela?» 

«Nic, przyjaciele. Nic więcej od tego, co tu jeszcze znajdę. Gdybym przeszedł 

całą ziemię, wszędzie miałbym przyjaciół pomieszanych z wrogami. Ale, 
Judaszu, prosiłem cię, abyś [o tym] milczał...» 

«To prawda, ale... nie mogę milczeć, widząc, że wolisz Galileę od mojej 

ojczyzny. Jesteś niesprawiedliwy, tak. Przecież nawet tam spotkały Cię 

honory...» 

«Judaszu! Judaszu, o! Judaszu! Nie jesteś sprawiedliwy w swych pretensjach. I 

samego siebie oskarżasz, dając się zwyciężyć gniewowi i zazdrości. Uczyniłem 

wszystko, co możliwe, by dać poznać tylko dobro otrzymane w twojej Judei i, 

bez kłamstwa mogłem z radością mówić o tym, co dobre, aby pokochano was, 

Judejczyków. Z radością, bo dla Słowa Bożego nie ma granic, regionów, 

antagonizmów, wrogości, różnic. Wszystkich was kocham, o, ludzie! 

Wszystkich... Jakże możesz mówić, że wolę Galileę, skoro chciałem dokonać 

pierwszych cudów i ujawnić się najpierw na błogosławionej ziemi Świątyni i 

Miasta Świętego, drogiej każdemu Izraelicie? Jak możesz mówić, że jestem 

stronniczy, skoro na was jedenastu czy raczej na dziesięciu – bo w przypadku 

Mojego kuzyna chodzi nie tyle o przyjaźń, ile o pokrewieństwo – czterech jest 
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Judejczykami? A jeśli dodam do tego pasterzy, którzy wszyscy są z Judei, 

widzisz, że jestem przyjacielem wielu Judejczyków. Jakże możesz mówić, że 

was nie kocham, skoro Ja, który wiem, tak zaplanowałem podróż, by nadać 

Moje imię niemowlęciu izraelskiemu i przyjąć [w Judzie] ostatnie tchnienie 

sprawiedliwego Izraelity? Jak możesz mówić, że nie kocham was, Żydów, skoro 

– aby dać poznać miejsce Mojego narodzenia i miejsce przygotowania się do 

misji – zechciałem [zabrać ze Sobą] dwóch Judejczyków, a jednego tylko 

Galilejczyka? Wyrzucasz Mi niesprawiedliwość. Zbadaj siebie, Judaszu, i zobacz, 

czy niesprawiedliwym nie jesteś ty.» 

Jezus mówił z dostojeństwem i łagodnością. Ale nawet gdyby nie powiedział nic 

więcej, wystarczyłby już sam sposób trzykrotnego wypowiedzenia “Judaszu” na 

początku przemowy, aby udzielić wielkiej lekcji. Pierwsze “Judaszu” zostało 

wypowiedziane przez Boga pełnego majestatu, który wzywa do szacunku; 

drugie – przez Nauczyciela, który udziela pouczenia już całkiem ojcowskiego; 

trzecie – było prośbą przyjaciela, zasmuconego przez postawę przyjaciela. 

Judasz spuścił głowę, upokorzony, jeszcze zagniewany, grubiański przez 
ujawnienie niskich uczuć. Piotr nie może się powstrzymać:  

«I przynajmniej poproś o wybaczenie, chłopcze! Gdybym to ja był na miejscu 

Jezusa, nie usadziłbym cię słowami! To coś innego niż niesprawiedliwość! To 

brak szacunku, mój piękny panie. To tego was nauczają ci ze Świątyni? Albo 

może jesteś niepojętny? Bo jeśli to oni...» 

«Wystarczy, Piotrze. Powiedziałem już, co było do powiedzenia. Także jutro 

dam wam pouczenie na ten temat. A teraz powtarzam wszystkim to, co 

powiedziałem w Judei: nie mówcie Mojej Matce, że Jej Syn został źle 

potraktowany przez Judejczyków. Było Jej już tak bardzo przykro, kiedy pojęła, 

że spotkało Mnie cierpienie. Szanujcie Moją Matkę. Ona żyje w cieniu i w ciszy. 

Jej jedynym działaniem jest życie cnotliwe i modlitwa za Mnie, za was, za 

wszystkich. Niech zwodnicze blaski świata i gwałtowne spory pozostają daleko 

od Jej schronienia, otoczonego powściągliwością i czystością. Nie wnoście 

nawet echa nienawiści tam, gdzie jest miłość. Szanujcie Ją. Ona jest mężniejsza 

niż Judyta i zobaczycie to. Jednak nie zmuszajcie Jej do skosztowania przed 

czasem goryczy, jaką są uczucia nieszczęśników tego świata, którzy nie wiedzą, 

nawet w stopniu podstawowym, czym jest Bóg i Prawo Boże. [Mam na myśli 

tych], o których mówiłem wam na początku: bałwochwalców. Uważają się za 
mędrców Bożych, dlatego łączą bałwochwalstwo z pychą. Chodźmy.» 

[Po tych słowach] Jezus udaje się w stronę Nazaretu. 

57. JEZUS POUCZA UCZNIÓW W POBLIŻU DOMU 

Napisane 30 stycznia 1945. A, 4325-4333 

Jezus znowu poucza Swych [uczniów], których przywiódł do cienia wielkiego 

drzewa orzechowego. Rozpościera ono [gałęzie] nad ogrodem Maryi i góruje 

nad nim. Dzień jest pochmurny i zbliża się burza. Być może dlatego Jezus nie 

odchodzi dalej od domu. Maryja chodzi tam i z powrotem z domu do ogrodu i za 

każdym razem podnosi głowę i uśmiecha się do Swego Jezusa siedzącego na 

trawie, blisko pnia, w otoczeniu uczniów. Jezus mówi: «Powiedziałem wam 

wczoraj, że to, co zostało wywołane przez nieostrożne słowa, posłuży dziś za 
temat. Oto pouczenie: 

Myślcie w sposób zdecydowany i niech to stanowi zasadę waszego 

postępowania, że nic z tego, co ukryte, nie będzie takie na zawsze. Sam Bóg 

może zatroszczyć się o to, by dać poznać [innym] dzieła jednego ze Swych 

synów, używając jako środka cudownych znaków. Może to również uczynić za 
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pośrednictwem sprawiedliwych, uznających zasługę brata. Może to 

spowodować także szatan i przez usta jakiegoś nieostrożnego – nie chcę 

powiedzieć nic więcej – ujawnić rzeczy, które dobrzy woleliby okryć 

milczeniem, aby nie niszczyć miłości i nie zniekształcać prawdy, zasiewając 

zamęt w umysłach. Tak więc zawsze nadejdzie chwila, kiedy wszystko, co było 

ukryte, zostanie poznane. Niech to będzie stale obecne w waszym umyśle. Niech 

to hamuje waszą skłonność do zła i niech was powstrzymuje przed 
rozgłaszaniem dobra, jakie czynicie. 

Ileż to razy działa się z dobroci, z prawdziwej dobroci, czyniąc jednak to, co 

[ocenia się jako] dobre [tylko] po ludzku! Ponieważ to działanie jest tylko 

ludzkie i nie wynika z doskonale czystej intencji, dlatego pragnie się, aby 

zostało ono poznane przez ludzi. [Człowiek wtedy] złości się i denerwuje, 

widząc, że [jego czyny] pozostają nieznane, i szuka sposobów, aby jego dobro 

zostało poznane. Nie, Moi przyjaciele. Nie tak [należy postępować]. Czyńcie 

dobrze i oddawajcie to Przedwiecznemu Panu. O, On będzie umiał, o ile to dla 

was korzystne, ujawnić je także przed ludźmi. Jeśli zaś wyjawienie mogłoby 

odebrać całą wartość podjętym przez was w słusznym celu działaniom – 

zrodziłoby bowiem pyszne zadowolenie – wtedy Ojciec zachowuje je w 

skrytości, ograniczając się do oddania wam chwały w Niebie, wobec całego 
Niebieskiego dworu. 

Niech ten, kto widzi jakieś działanie, nigdy nie osądza go według zewnętrznych 

pozorów. Nigdy też nie oskarżajcie, bo ludzkie działanie może mieć czasem 

odrażający wygląd, a ukrywać godne pochwały motywy. Ojciec może na 

przykład powiedzieć synowi leniwemu i hulace: “Odejdź!” Mogłoby się to 

wydawać surowością i wymigiwaniem się od ojcowskich obowiązków. Jednak 

nie zawsze tak jest. Jego “odejdź” jest zaprawione bardzo gorzkim płaczem – 

bardziej jego, ojca, niż syna – i towarzyszą mu słowa, których spełnienia się 

bardzo pragnie: “Powrócisz, kiedy się poprawisz ze swego lenistwa”. Jest to 

sprawiedliwe także wobec innych dzieci, bo takie zachowanie [ojca] 

przeszkadza hulace roztrwonić na rozpuście nie tylko swoją [część majątku], 
lecz i to, co należy do innych.  

Słowa te byłyby wtedy złe, gdyby pochodziły od ojca, który – grzesząc wobec 

Boga i wobec swych dzieci – w swoim egoizmie uważa się za wyższego od Boga. 

Sądzi, że ma władzę nawet nad duchem swojego syna. Nie. Duch należy do Boga 
i Bóg nie gwałci wolności ducha, który może siebie oddać [komuś] lub nie.  

Dla świata działania [tych ojców] są podobne, a przecież tak różnią się od 

siebie! Pierwsze [“odejdź!”] ujawnia sprawiedliwość, drugie – grzeszną 
samowolę. Nie osądzajcie więc nigdy nikogo. 

Wczoraj Piotr powiedział Judaszowi: “Jakiego miałeś nauczyciela?” Niech nie 

mówi tego więcej. Niech nikt nie oskarża innych za to, co widzi [złego] w kimś 

lub w sobie. Przecież nauczyciele kierują te same słowa do wszystkich uczniów. 

Jakże się to więc dzieje, że dziesięciu staje się sprawiedliwymi, a dziesięciu – 

złymi? Jest tak dlatego, że każdy dorzuca do [słów nauczyciela] coś swojego, to 

co ma w sercu. I właśnie to skłania ku dobru lub ku złu. Jakże więc można 

oskarżać nauczyciela o to, że źle nauczył, skoro dobro, jakie usiłował wpoić, 

zostało unicestwione przez nadmiar zła królujący w sercu? Pierwszy czynnik 

powodzenia jest w was, gdyż nauczyciel pracował nad waszym ja. Jeśli jednak 
wy nie jesteście skłonni do poprawy, cóż może zdziałać nauczyciel?  

A kim Ja jestem? Zaprawdę powiadam wam, że nie będziecie mieli nauczyciela 

mądrzejszego, bardziej cierpliwego i doskonalszego ode Mnie. A jednak nawet o 
którymś z Moich [uczniów] będą mówić: “Któż był jego nauczycielem?” 
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Nie pozwólcie się nigdy opanować, w waszych osądach, przez osobiste motywy. 

Wczoraj Judasz – z powodu przesadnej miłości do swych rodzinnych stron – 

osądził, że jestem w stosunku do nich niesprawiedliwy. Często człowiek jest pod 

wpływem nieistotnych czynników – do których może należeć [przesadna] 

miłość do ojczyzny lub zafascynowanie jakąś ideą – i odchodzi od swego celu 

jak zagubiony zimorodek. Celem jest Bóg. [Trzeba] wszystko widzieć w Bogu, 

aby widzieć jasno. [Nie należy] stawiać samego siebie ani innej rzeczy ponad 

Bogiem. A jeśli ktoś się pomyli... O, Piotrze! O, wy wszyscy! Nie bądźcie 

nieprzejednani. Czyż jesteście pewni, że wy sami nigdy nie popełniliście tego 

błędu, który tak was szokuje u któregoś z was, kto go popełnił? Czy jesteście 

tego pewni? A jeśli nawet nigdy go nie popełniliście, cóż wam trzeba uczynić? 

Powinniście dziękować Bogu i to wszystko. I czuwać. Czuwać mocno i stale, aby 

nie upaść jutro w tym, czego do dnia dzisiejszego uniknęliście.  

Widzicie? Dziś niebo jest zachmurzone z powodu nadchodzącego gradu. I my, 

obserwując niebo, powiedzieliśmy: “Nie będziemy oddalać się od domu”. Tak 

więc potrafimy [przewidzieć i] osądzać właściwie sprawy, które – choć 

niebezpieczne – są jednak niczym w porównaniu z utratą przyjaźni Bożej 

poprzez grzech. Dlaczego jednak nie potrafimy tego tam, gdzie może dojść do 

zguby duszy? 

Popatrzcie na Moją Matkę. Czy sądzicie, że jest w Niej jakakolwiek skłonność do 

zła? Miłość skłania Ją do podążania za Mną, dlatego opuści Ona Swój dom 

wtedy, kiedy Moja miłość tego zechce. Jeszcze dziś rano prosiła Mnie o to. Ona, 

Moja Nauczycielka, powiedziała Mi: “Spraw, aby pomiędzy Twymi uczniami 

znalazła się także Twoja Matka, Synu. Chcę poznać Twoją naukę.” Ta – która 

posiadała tę naukę w Swoim łonie, a wcześniej jeszcze w Swoim duchu, przez 

dar Boga dla przyszłej Matki Jego Wcielonego Słowa – powiedziała: “Jednakże... 

Ty masz osądzić, czy mogę przyłączyć się nie ryzykując utratą łączności z 

Bogiem ani tym, że świat – o którym Mi mówisz, że przenika wszędzie ze swymi 

odorami – zniszczy serce: Moje Serce, które było i które jest, i które chce być 

jedynie dla Boga. Badam Siebie i na tyle, na ile potrafię poznać, wydaje Mi się, 

że mogę to uczynić, bo... (i tutaj, nie myśląc wcale o tym, wyraziła Sobie samej 

najwyższą pochwałę), rzeczywiście nie znajduję różnicy pomiędzy głębokim 

pokojem duchowym z czasu, gdy byłam kwiatem w Świątyni, a tym pokojem, 

który Mi towarzyszy teraz, kiedy od lat przeszło trzydziestu zajmuję się domem. 

Jednak jestem niegodną służebnicą, która nie ma wiedzy i źle osądza rzeczy 

duchowe. Ty jesteś Słowem, Mądrością, Światłością i Ty możesz być światłem 

dla Twej biednej Mamy. Ona zaś woli raczej nigdy więcej Cię nie ujrzeć, niż być 

niemiłą Panu.” A Ja – z sercem drżącym z podziwu – musiałem Jej powiedzieć: 

“Mamo, mówię Ci: świat nie tylko Cię nie zniszczy, lecz zostanie ogarnięty Twoją 

wonią”. Moja Matka, słyszycie, potrafiła zauważyć zagrożenia życia w świecie, 

niebezpieczeństwa nawet dla Niej, nawet dla Niej. A wy, ludzie, wy ich nie 

dostrzegacie? O! Trzeba wam powiedzieć sobie, że szatan naprawdę czyha! 

Jedynie czuwający zwyciężą. A inni? Pytacie o innych? Innych spotka to, co jest 
napisane.» 

«Co jest napisane, Nauczycielu?» 

«Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: „Gdzie 

jest brat twój? Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi! 

Bądź więc teraz przeklęty na całej tej ziemi, która poznała smak ludzkiej krwi, 

przelanej przez brata, który otwarł żyły swego brata. Już nigdy nie ustanie ten 

straszliwy głód ziemi, [spragnionej] ludzkiej krwi. A ziemia zatruta tą krwią 

będzie dla ciebie jałowa bardziej niż niewiasta, której płodność ustała z 

wiekiem. Tułaczem będziesz szukając pokoju i chleba i nie znajdziesz ich. 

Wyrzuty sumienia sprawią, że będziesz widział krew na każdym kwiecie, na 

każdej roślinie, w każdym źródle i w każdym pożywieniu. Niebo wyda ci się z 
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krwi i morze – z krwi. Z nieba zaś, z ziemi i z morza usłyszysz trzy głosy: Boga, 

Niewinnego i demona. Aby ich nie słyszeć, zadasz sobie śmierć.» 

«Księga Rodzaju tego nie mówi» – zauważa Piotr. 

«Nie, Księga Rodzaju – nie. Ja to mówię. I nie mylę się. I mówię to do nowych 

Kainów, [morderców] nowych Abli. Mówię do tych, którzy – z powodu braku 
czuwania nad sobą i nad Nieprzyjacielem – staną się jedno z nim.» 

«Jednak między nami ich nie będzie, prawda, Nauczycielu?» [– pyta Jan] 

«Janie, kiedy rozedrze się Zasłona w Świątyni, wielka prawda rozbłyśnie nad 

całym Syjonem.» 

«Jaka prawda, mój Panie?» 

«Ta, że dla synów ciemności daremny był kontakt ze Światłością. Zachowaj to w 
pamięci, Janie.» 

«Czy ja będę synem ciemności?» 

«Nie, nie ty, lecz pamiętaj o tym, aby światu wyjaśnić Przestępstwo.» 

«Jakie przestępstwo, Panie? Kaina?» 

«Nie, tamto było pierwszym akordem szatańskiego hymnu. Mówię o 

Przestępstwie doskonałym, o Przestępstwie niepojętym. Aby je zrozumieć, 

trzeba popatrzeć na nie przez pryzmat Słońca Bożej Miłości i przez ducha 

szatana. Jedynie Doskonała Miłość i Doskonała Nienawiść, jedynie Nieskończone 

Dobro i Nieskończone Zło mogą wyjaśnić tak wielką Ofiarę i tak wielki Grzech. 

Czy słyszycie? Wydaje się, że szatan słucha i wyje z pragnienia, by tego 

dokonać. Odejdźmy stąd, zanim chmura rozerwie się [spuszczając] grad i 
błyskawice.» 

Zbiegają pospiesznie i w podskokach w dół. Wpadają do ogrodu Maryi, w chwili 

gdy rozpętuje się gwałtowna burza. 

58. POUCZENIE UCZNIÓW I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI W NAZARETAŃSKIM 

OGRODZIE 

Napisane 31 stycznia 1945. A, 4333-4346 

Jezus wchodzi do ogrodu, który wyłania się, cały obmyty wczorajszą wieczorną 

burzą. Widzi Matkę pochyloną nad małymi roślinkami. Wita Ją i podchodzi do 

Niej. Jakże cudowny jest ich pocałunek! Jezus obejmuje Maryję lewym 

ramieniem i przyciąga do Siebie, całując w czoło. Potem pochyla się, by Jego 

Matka mogła Go pocałować w policzek. Przede wszystkim jednak spojrzenie 

towarzyszące pocałunkowi dopełnia słodyczy tego spotkania. Pocałunek Jezusa 

jest samą miłością, choć jest w nim coś dostojnego i opiekuńczego. [Pocałunek] 

Maryi jest samą czcią, będąc jednocześnie samą miłością. Maryja wydaje się 

młodą dziewczyną, która otrzymuje od Jezusa poranny pocałunek jak od ojca 
lub starszego brata. 

«Czy Twoje kwiaty bardzo ucierpiały z powodu wczorajszego wieczornego 

gradu i nocnego wiatru?» – pyta Jezus. 

«Żadnej szkody, Nauczycielu. Tylko listki są trochę poszarpane» – odpowiada 

przed Maryją nieco ochrypły głos Piotra. 
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Jezus podnosi głowę i widzi Piotra, który w samej tylko krótkiej tunice pracuje, 

prostując powykrzywiane gałęzie na wierzchołku figowca. 

«Już przy robocie?» 

«Ech! My, rybacy, śpimy jak ryby – o każdej porze, w każdym miejscu, byle nam 

tylko pozwolono odpocząć. Tak się przyzwyczailiśmy. Dziś o świcie usłyszałem 

skrzypienie drzwi i powiedziałem sobie: “Szymonie, Ona już wstała. Wstań więc 

szybko! Idź Jej pomóc swymi wielkimi rękoma”. Myślałem, że Ona martwi się o 

kwiaty w tę noc tak bardzo wietrzną. I nie pomyliłem się. Ech! Znam dobrze 

niewiasty!... Moja małżonka, podczas wichury, rzuca się na swym posłaniu jak 

ryba w sieci i myśli o swoich roślinach... Biedaczka! Kilka razy powiedziałem jej: 

“Założę się, że mniej się przejmujesz, gdy twój Szymon żegluje pod wiatr po 

jeziorze”. Byłbym jednak niesprawiedliwy, bo to dobra małżonka. Kto by 

pomyślał, że jej matką jest... No już dobrze, zamilcz, Piotrze. Nie o to chodzi. 

Nie jest dobrze narzekać i dawać nieostrożnie poznać to, co lepiej jest 

przemilczeć. Widzisz, Nauczycielu, że nawet do mojej oślej głowy weszło Twoje 
słowo?» 

Jezus odpowiada z uśmiechem: «Wszystko już sam powiedziałeś. Pozostaje Mi 

jedynie docenić i podziwiać twoją wiedzę ogrodniczą.» 

«Przyczepił już wszystkie młode pędy winorośli, które się oderwały – mówi 

Maryja. – Ułożył też [gałęzie] gruszy zbyt obciążonej [owocami] i przeprowadził 
linki pod granatowcem, który rozwinął się tylko w jedną stronę.» 

«Tak [– mówi Piotr –] on przypomina starego faryzeusza. Skłania się tam, gdzie 

mu się podoba. Rozłożyłem go jak żagiel i powiedziałem mu: “Czy nie wiesz, że 

to co słuszne znajduje się dokładnie w środku? Idź w tę stronę, ty głupcze, abyś 

się nie złamał pod wpływem swego ciężaru.” Teraz jestem przy figowcu, ale... z 

egoizmu. Myślę o apetycie wszystkich: świeże figi i ciepły chleb! Ach! Nawet 

sam Antypas nie ma tak dobrego posiłku! Jednak trzeba to robić powoli, bo 

figowiec ma gałęzie delikatne jak serce młodej dziewczyny w godzinie 

pierwszych miłosnych wyznań. Jestem ciężki, a najlepsze figi są na samym 

szczycie. Już wyschły w tych pierwszych promieniach słońca. Są na pewno 

wyśmienite. Ej, chłopcze! Nie gap się tak na mnie! Obudź się! Podaj mi ten 

koszyk.» 

Jan, który wyszedł z pracowni, posłusznie wspina się na wielki figowiec. Kiedy 

dwóch rybaków schodzi, z pracowni wychodzą również Szymon Zelota, Józef i 
Judasz Iskariota. Nie widzę innych. 

Maryja przynosi świeży chleb: małe okrągłe razowe bochenki. Piotr kroi je 

nożem i kładzie na nie figi. Podaje Jezusowi, potem Maryi i innym. Jedzą z 

apetytem w orzeźwiającym [powietrzu]. Ogród lśni w słońcu pogodnego 

poranka, upiększony niedawnym deszczem, który oczyścił powietrze. Piotr 

mówi: 

«Dziś mamy piątek... Nauczycielu, jutro – szabat...» 

«Nie jesteś zbyt odkrywczy» – zauważa Iskariota. 

«Nie, ale Nauczyciel wie, co chcę powiedzieć...» 

«Wiem. Dziś wieczorem pójdziemy nad jezioro, tam gdzie zostawiłeś łódź, i 

popłyniemy do Kafarnaum. Jutro będę tam przemawiał.» 

Piotr jest zachwycony. Wchodzą razem Tomasz, Andrzej, Jakub, Filip, Bartłomiej 

i Juda Tadeusz. Z pewnością spali gdzie indziej. Witają się. Jezus mówi: 
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«Pozostańmy zgromadzeni tutaj. Przybędzie nam jeszcze jeden nowy uczeń. 

Chodź, Mamo.» 

Siadają – jeden na kamieniu, inny na stołku – tworząc koło wokół Jezusa, który 

usiadł na kamiennej ławie przy domu. Przy Nim – Matka, a u Jego stóp – Jan, 

który wolał pozostać na ziemi, całkiem blisko. Jezus przemawia jak zwykle – 
łagodnie i dostojnie: 

«Do czego [można] przyrównać nauczanie apostołów? Do otaczającej nas 

przyrody. Popatrzcie. Gleba wydaje się zimą martwa. Jednak w jej wnętrzu żyje 

ziarno. Odżywia się ono wilgocią, następuje nabrzmienie podziemnego 

ulistnienia – można tak nazwać korzenie – aby zgromadzić jak największe 

zapasy. Wszystko to dla [przyszłych] kwiatów, [które pojawią się], kiedy 

nadejdzie czas kwitnienia. Tak więc jesteście podobni do tej zimowej gleby: 

wysuszonej, ogołoconej, twardej. Jednak przeszedł nad wami Siewca i rzucił 

ziarno. Przeszedł obok was Rolnik i głęboko spulchnił ziemię wokół waszego 

pnia – wrośniętego w grunt twardy i nierówny jak ten tutaj – aby do korzeni 

dotarły życiodajne składniki z chmur i powietrza dla umocnienia ich na przyszły 

czas owocowania. I wy przyjęliście ziarno oraz pracę rydla, bo macie dobrą 
wolę i chcecie przynieść owoc w pracy Bożej. 

Porównałbym jeszcze apostolskie kształcenie do tej burzy, która uderzyła i 

przewróciła rośliny. Można by sądzić, że to niepotrzebna nawałnica. Jednak 

popatrzcie, jakie dobro zdziałała. Dziś powietrze jest bardziej czyste, zmyty 

został kurz i wszystko jest odświeżone. Słońce świeci jak wczoraj, lecz nie ma 

już tej upalnej spiekoty, bo jego promienie docierają do nas poprzez warstwy 

powietrza oczyszczonego i świeżego. Zieleń, rośliny odczuwają ulgę tak samo 

jak ludzie, gdyż czystość i spokój przynoszą radość. [Otóż] nawet różne 

napięcia [między ludźmi] mogą pomóc w osiągnięciu lepszego poznania [siebie] 

i większej jasności. Jeśli jednak tak nie jest, są one czymś złym. Te napięcia są 

jakby burzami wywołanymi przez różnego rodzaju chmury, które 

niepostrzeżenie gromadzą się w sercach. Tymi chmurami są złe humory, 

powstałe z różnych form zazdrości i z oparów pychy. Jeśli jednak potem 

przyjdzie wiatr Łaski i oczyści z tych złych nastrojów, pojawi się pokój. 

Kształtowanie apostołów przypomina jeszcze pracę, jaką Piotr wykonywał rano, 

by sprawić przyjemność Mojej Matce. To prostowanie, przymocowywanie, 

podpieranie i przywiązywanie dostosowane do skłonności i potrzeb, aby uczynić 

was “silnymi” w służbie Bożej. Trzeba wyprostować fałszywe wyobrażenia, 

opanować cielesne pożądania, podtrzymać to, co słabe, powściągać w razie 

potrzeby skłonności, uwolnić od zniewoleń i lęków. Musicie być wolni i silni jak 

orły, które – opuszczając szczyty, na których się narodziły – myślą jedynie o 

tym, by szybować coraz wyżej. Służba Bogu jest jak ich latanie. Tymi zaś 

opuszczanymi szczytami są różne [złe] skłonności. 

Jeden z was jest dziś smutny, bo śmierć zbliża się do jego ojca, a ten oczekuje 

jej z sercem zamkniętym na Prawdę i na swego syna, który za Nią idzie. To coś 

więcej niż zamknięcie – wrogość. Powiedział bowiem niesprawiedliwie synowi: 

“Odejdź!”, ogłaszając się wyższym od Boga – tak jak mówiłem wam o tym 

wczoraj. Jego zamknięte serce i jego zaciśnięte wargi nie są jeszcze zdolne 

powiedzieć: “Idź za wzywającym cię głosem”. Nie domagam się – ani Ja, który 

do was mówię, ani jego syn – by otwarł wargi i powiedział: “Przyjdź i niech z 

tobą przyjdzie Nauczyciel. I niech będzie Bóg błogosławiony za to, że wybrał w 

moim domu sługę dla Siebie i że ustanowił w ten sposób pokrewieństwo ze 

Słowem Pana wznioślejsze niż przez więzy krwi.” Chcielibyśmy przynajmniej – 

Ja dla jego dobra, a syn z powodów jeszcze bardziej złożonych – usłyszeć od 
niego słowa pozbawione wrogości. 
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Jednak niech ten syn nie płacze. Niech wie, że w Moim sercu nie ma ani urazy, 

ani pogardy dla jego ojca. Jedynie litość. Przyszedłem i czekałem. Wiedziałem, 

że to czekanie jest daremne. [Przyszedłem] jednak, aby pewnego dnia jego syn 

nie powiedział Mi: “O! Dlaczego nie przyszedłeś?” Przyszedłem powiedzieć mu, 

że wszystko jest bezużyteczne, kiedy serce zamyka się w niechęci. Przyszedłem 

też, by przynieść pociechę dobrej osobie w tej rodzinie. Ona cierpi z powodu 

rozłamu w rodzinie, podobnego do rozcięcia nożem wiązki włókien... Niech 

jednak ten syn jak i ta dobra matka trwają w przekonaniu, że Ja nie 

odpowiadam niechęcią na niechęć. Szanuję uczciwość podeszłego w latach 

wierzącego, który jest wierny, pomimo zniekształceń swej wiary w tym punkcie, 

w którym pozostała [zniekształcona] jego religia aż to tej godziny. Tak wielu 

jest podobnych do niego w Izraelu... Dlatego też powiadam wam: lepiej przyjmą 

Mnie poganie niż synowie Abrahama. Ludzkość zdeformowała pojęcie 

Zbawiciela i zniżyła nadprzyrodzoną godność królewską do ubogiego 

wyobrażenia ludzkiego panowania. Muszę rozłupać twardą skorupę judaizmu, 

przekłuć ją, zranić, aby dojść do samej głębi i zanieść – tam gdzie jest dusza 
judaizmu – zalążek nowego Prawa. 

O! Ileż w tym prawdy, że Izrael, który wzrósł wokół żywotnego jądra Prawa 

Synaju, stał się podobny do ogromnego owocu. Jego miąższ – o coraz bardziej 

włóknistych i coraz twardszych warstwach – chroni od zewnątrz skorupa tak 
trudna do przeniknięcia, że uniemożliwia nawet wydostanie się nasienia. 

A jednak Przedwieczny osądził, że nadeszła chwila stworzenia nowego drzewa 

wiary w Boga Jednego i Trójosobowego. Aby wola Boga się spełniła i aby 

judaizm stał się chrześcijaństwem, muszę przecinać, przekłuwać i przenikać. 

Muszę dojść do samego jądra i ogrzać je Moją miłością, aby się przebudziło, 

napęczniało, wykiełkowało i aby wzrastało, wzrastało, wzrastało i stało się 

potężnym drzewem chrześcijaństwa – religią doskonałą, wieczną, boską. 

Jednak zaprawdę powiadam wam, że judaizm pozwoli się przeniknąć jedynie w 

jednym wypadku na sto. Dlatego właśnie nie uważam za skazanego na 
potępienie tego Izraelity, który Mnie nie chce i nie chce Mi dać syna. 

Mówię więc do syna: nie płacz nad ciałem i krwią, cierpiącymi z powodu 

odrzucenia przez ciało i krew, które je zrodziły. Mówię ci też: nie płacz z powodu 

ducha. Twoje cierpienie – bardziej niż wszystko inne – przynosi korzyść 

twojemu duchowi i duchowi twego ojca, który nie rozumie i nie widzi. I dodaję 

jeszcze: nie czyń sobie wyrzutów z tego powodu, że należysz bardziej do Boga 

niż do twego ojca. Wszystkim wam powiadam: Bóg jest kimś więcej niż ojciec, 

niż matka, niż bracia. Nie przyszedłem połączyć ciała i krwi na sposób ziemski, 

lecz – duchowy i niebiański. Muszę więc oddzielać to, co jest ciałem i krwią, aby 

wziąć ze Sobą ducha zdolnego wznieść się z tej ziemi na wysokość Niebios i 

uczynić z niego sługę Nieba. Przyszedłem więc wezwać „silnych‟ i uczynić ich 

jeszcze silniejszymi, bo to z „silnych” złożona jest armia łagodnych – łagodnych 
dla braci, a silnych wobec swego własnego ja oraz rodzinnych więzów krwi. 

Nie płacz, kuzynie. Twoje cierpienie, zapewniam cię, pracuje przed Bogiem na 

korzyść twego ojca, twoich braci. [Przynosi korzyść] bardziej niż jakiekolwiek 

słowo, nie tylko twoje, lecz nawet Moje. Słowo bowiem nie wchodzi tam, gdzie 

uprzedzenie stawia przeszkody, wierz w to. Jednak wchodzi Łaska. Ofiara to 

magnes, który przyciąga łaskę. 

Zaprawdę powiadam wam, że kiedy wzywam kogoś do Boga, nie ma bardziej 

wzniosłego posłuszeństwa od odpowiedzi danej na to wezwanie. Trzeba 

odpowiedzieć, nie zatrzymując się i nie zastanawiając się, co zrobią inni, jak 

zareagują na naszą odpowiedź na to wezwanie. Nie należy zatrzymywać się 

nawet po to, by pochować ojca. Za ten heroizm zostaniecie wynagrodzeni. 

Nagroda przeznaczona jest nie tylko dla was samych, ale i dla tych, od których 
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się oddzielacie z jękiem pochodzącym z serca; dla tych, których słowa uderzają 

was mocniej niż policzek, bo oskarżają was o to, że jesteście niewdzięcznymi 

synami, i przeklinają was w swym egoizmie, jakbyście byli buntownikami. Nie. 

Nie buntownikami [jesteście... lecz] świętymi. Pierwszymi wrogami powołanych 

są [często] członkowie ich rodzin. Trzeba więc umieć odróżniać miłość od 

miłości i kochać w sposób nadprzyrodzony. Trzeba powiedzieć sobie, że należy 

bardziej kochać Nauczyciela [uczącego] o tym, co nadprzyrodzone, niż sługi 
tego Nauczyciela. Trzeba kochać rodziców w Bogu, a nie bardziej niż Boga.» 

Jezus kończy mówić i wstaje. Podchodzi do Swego kuzyna, który spuściwszy 

głowę z trudem opanowuje łzy. Głaszcze go 

«Judo... Ja opuściłem Matkę dla wypełnienia Mojej misji. Niech to odejmie ci 

wszelką wątpliwość co do prawości twego postępowania. Gdyby to nie było 

działaniem dobrym, czy mógłbym to uczynić Mojej Matce, która – pomijając 

wszystko inne – nie ma nikogo prócz Mnie?»  

Juda przesuwa dłoń Jezusa po swej twarzy i potwierdza kiwając głową. Jednak 

nie potrafi nic więcej powiedzieć. 

«Chodźmy we dwójkę, całkiem sami, jak wtedy gdy Alfeusz uważał Mnie za 

najrozsądniejszego chłopca w Nazarecie. Zaniesiemy mu te piękne kiście 

złocistych [winogron], żeby nie myślał, że go opuszczam i że jestem mu 

wrogiem. Sprawi to też radość twej matce i Jakubowi. Powiem mu, że jutro 

będę w Kafarnaum i że jego syn cały należy do niego. Wiesz, starzy [ludzie] są 

jak dzieci: są zazdrośni. Wyobrażają sobie ciągle, że się ich lekceważy. Trzeba 
ich zrozumieć...» 

Jezus odchodzi, pozostawiając w ogrodzie uczniów, którzy milczą przejęci z 

powodu ujawnienia cierpienia i niezrozumienia [istniejącego] między ojcem i 

synem ze względu na Jezusa. Maryja towarzyszy Jezusowi aż do drzwi i 
powraca z bolesnym westchnieniem. 

59. UZDROWIENIE „PIĘKNEJ Z KROZAIN‟. PRZEMOWA W SYNAGODZE W 

KAFARNAUM 

Napisane 1 lutego 1945. A, 4346-4358 

Jezus wychodzi z domu teściowej Piotra, w tym samym czasie, co uczniowie, z 

wyjątkiem Judy Tadeusza. Jakiś chłopiec widzi Go i oznajmia to nawet tym, 

którzy nie chcą wiedzieć. Jezus jest nad brzegiem jeziora. Siada na skraju łodzi 

Piotra. Natychmiast otaczają Go mieszkańcy, ciesząc się z Jego przybycia. 

Pytają Go o tysiące spraw. Jezus odpowiada im z niezrównaną cierpliwością, z 
uśmiechem i spokojem, jakby cały ten zgiełk był niebiańską harmonią.  

Przybywa też przewodniczący synagogi. Jezus wstaje, aby go powitać. Ich 

wzajemne powitanie jest przepełnione wschodnią ceremonialnością. 

«Nauczycielu, czy mogę liczyć na Ciebie, że pouczysz lud?» 

«Oczywiście, jeśli ty tego pragniesz i lud również.» 

«Pragnęliśmy tego stale ostatnimi czasy. Oni mogą to powiedzieć.» 

Lud rzeczywiście potwierdza to nowym krzykiem. 

«Zatem wieczorem będę u ciebie. Na razie odejdźcie wszyscy. Muszę iść na 

spotkanie z kimś, kto Mnie potrzebuje.» 
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Ludzie oddalają się niechętnie, a Jezus z Piotrem i Andrzejem wypływają łodzią 

na jezioro. Inni uczniowie pozostają na lądzie. Łódź przepływa krótki odcinek 

przy pomocy żagla, a potem dwóch rybaków popycha ją do zatoczki pomiędzy 

dwoma niewielkimi pagórkami. Wydaje się, że kiedyś te dwa wzniesienia były 

tylko jednym, lecz erozja lub trzęsienie ziemi wyżłobiły je pośrodku, tworząc 

maleńki fiord. Ponieważ nie jest to Norwegia, fiordu nie porastają drzewa 

iglaste, lecz jedynie rozczochrane drzewa oliwne. Wyrosły nie wiadomo jak na 

stromych stokach między osuwającymi się skałami i innymi, wychodzącymi na 

powierzchnię. Splatają swe listki poszarpane wiatrami od jeziora, które muszą 

tu mocno dąć. Listowie tworzy rodzaj zadaszenia, pod którym pieni się mały 

rozkapryszony strumyk, hałaśliwy, bo płynący wodospadem i całkiem spieniony 
przez metrowe uskoki, jak skrzaty pośród biegu wody.  

Andrzej skacze do wody, aby przycumować łódź jak najbliżej i przyczepić ją do 

oliwnego pnia. Piotr w tym czasie zwija żagiel i mocuje deskę, aby zrobić most 

dla Jezusa. 

«Ale – mówi Piotr – radziłbym Ci zdjąć sandały i ubranie i zrobić tak jak my. Ten 

wariat – Piotr wskazuje na mały strumyk – sprawia, że woda wiruje w jeziorze i 
mostek nie jest pewny przy tym kołysaniu.» 

Jezus słucha bez protestu. Kiedy są na lądzie, wkładają sandały, a Jezus – długą 

szatę. Pozostali mają tylko ciemne spodnie odzienie. 

«Gdzie ona jest?» – pyta Jezus. 

«Ukryła się, słysząc głosy. Wiesz, z tym, co ma na sobie...» 

«Zawołaj ją» [– poleca Jezus.] 

Piotr woła donośnym głosem: 

«Jestem uczniem Rabbiego z Kafarnaum i Rabbi jest tutaj. Wyjdź.» 

Nikt nie daje znaku życia. 

«Jest nieufna – wyjaśnia Andrzej. – Kiedyś ktoś ją zawołał, mówiąc: “Chodź, 

jest tu jedzenie”, a potem przyjął ją kamieniami. Widzieliśmy ją wtedy po raz 

pierwszy, bo ja przynajmniej nie przypominam sobie tego czasu, kiedy ona była 
„Piękną z Korozain‟.» 

«Co wtedy zrobiliście?» [– pyta Jezus.] 

«Rzuciliśmy jej chleb i ryby, i łachman z sukna – kawałek żagla, którym się 

wycieraliśmy – ponieważ była naga. Potem uciekliśmy, by się nie zarazić.» 

«Jak to się stało, że powróciliście?» 

«Nauczycielu... Ty odszedłeś, a my myśleliśmy jedynie o tym, by coraz bardziej 

Cię znano. Myśleliśmy o wszystkich chorych, o wszystkich niewidomych, 

kalekich, niemych... i również o niej. Powiedzieliśmy sobie: “Spróbujmy”. Ty 

wiesz... wielu – o, z pewnością z naszej winy – traktowało nas jak szaleńców i 

nie chciało nas słuchać. Inni natomiast wierzyli nam. Do niej ja mówiłem. 

Przypłynąłem sam, łodzią, przy świetle księżyca. Zawołałem ją. Powiedziałem: 

“Na kamieniu, u stóp drzewa oliwnego jest chleb i ryby. Podejdź bez lęku.” I 

odszedłem. Musiała czekać, aż zniknę, bo nie widziałem jej. Za szóstym razem 

widziałem ją, jak stała na brzegu, dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś. 

Czekała na mnie. Co za okropność! Nie uciekłem, bo myślałem o Tobie... 

Zapytała mnie: “Kim jesteś? Dlaczego się litujesz?” Odpowiedziałem jej: “Bo 

jestem uczniem Litości”. “Kto to jest?” “To Jezus z Galilei”. “I uczy was litości 
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wobec nas?” “Wobec wszystkich.” “Ale czy wiesz, kim ja jestem?” “Jesteś 

„Piękną z Korozain‟, a teraz – trędowatą.” “I nawet dla mnie jest litość?” “On 

mówi, że Jego litość ogarnia wszystkich, i że my powinniśmy, jak On, mieć litość 
wobec wszystkich.” 

W tym momencie, Nauczycielu, trędowata zbluźniła, nie zdając sobie z tego 

sprawy. Powiedziała bowiem: “Zatem On także musiał być wielkim 

grzesznikiem”. Chciałem jej powiedzieć: “Bądź przeklęta z powodu twego 

języka”, lecz odpowiedziałem jej: “Nie, On jest Mesjaszem, świętym Bożym”. 

Nic więcej jej nie powiedziałem, bo pomyślałem: “W swym przygnębieniu ona 

nie potrafi myśleć o miłosierdziu Bożym.” Wtedy zaczęła płakać i powiedziała: 

“O! Jeśli jest Świętym, nie może, nie, nie może mieć litości nad „Piękną‟. Dla 

trędowatej mógłby jeszcze być litościwy... ale nie dla „Pięknej‟. A ja miałam 

nadzieję...” Zapytałem ją: “Czego się spodziewałaś, niewiasto?” “Uzdrowienia... 

powrotu do świata... pomiędzy ludzi... że umrę jako żebraczka, lecz pomiędzy 

ludźmi... a nie jak dzikie zwierzę, w norze bestii przejętych do mnie odrazą.” 

Powiedziałem jej: “A przysięgasz mi, że – powróciwszy do świata – będziesz 

niewiastą prawą?” Ona na to: “Tak. Bóg mnie sprawiedliwie pokarał za moje 

grzechy. Głęboko za nie żałuję. Moja dusza doznaje kary, lecz znienawidziła 

grzech, na wieczność.” Wtedy wydawało mi się, że mogę w Twoje Imię obiecać 

jej zbawienie. Ona odpowiedziała: “Wróć, wróć jeszcze... Mów mi o Nim. Niech 

pozna Go moja dusza, nim ujrzą Go moje oczy...” I wracałem mówić jej o Tobie, 
jak umiem...» 

«A Ja przychodzę przynieść ocalenie pierwszej nawróconej przez Mojego 

Andrzeja» [– mówi Jezus.]  

To rzeczywiście Andrzej mówił cały czas. Piotr w tym czasie odszedł w górę 

strumienia, skacząc z kamienia na kamień i wołając trędowatą. Wreszcie 

wychyliła swą straszliwą twarz spomiędzy gałązek oliwki. Spojrzała i wydała 
okrzyk. 

«Zejdź tu! – woła Piotr. – Nie chcę cię ukamienować! Tam, widzisz, jest Rabbi, 

Jezus.» 

Kobieta stacza się ze wzniesienia. Wyrażam to w ten sposób, bo zeszła tak 

szybko, że doszła do stóp Jezusa, jeszcze zanim Piotr powrócił do Nauczyciela. 

«Litości, Panie!» 

«Czy wierzysz, że Ja mogę mieć litość?» 

«Tak, bo Ty jesteś święty, a ja się nawróciłam. Ja jestem grzechem, lecz Ty 

jesteś Miłosierdziem. Twój uczeń pierwszy okazał mi miłosierdzie. Przyszedł dać 

mi chleb i wiarę. Oczyść mnie, Panie, ale najpierw duszę, a potem ciało. Jestem 

bowiem po trzykroć nieczysta. Jeśli [możesz] mi udzielić tylko jednego 

oczyszczenia, jedynego, proszę Cię o nie dla mojej grzesznej duszy. Zanim 

usłyszałam Twoje słowa, które on mi powtórzył, mówiłam sobie: “Doznać 

uzdrowienia, by powrócić pomiędzy ludzi”. Teraz, kiedy wiem, mówię: “Doznać 
uzdrowienia, by mieć życie wieczne.”» 

«Daję ci przebaczenie. Nic więcej niż to, jednakże...» 

«Bądź błogosławiony! Będę żyła w pokoju w mojej norze... wolna... o! 

Uwolniona od wyrzutów sumienia i lęków. Już nie lękam się śmierci – teraz, gdy 

mi wybaczono! Nie lękam się Boga po otrzymaniu rozgrzeszenia!» 

«Idź do jeziora, obmyj się i pozostań tam, aż cię zawołam.» 
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Niewiasta – nędzna zjawa, szkielet kobiety [o ciele] zżartym przez trąd, z 

włosami w nieładzie, sztywnymi, całkiem siwymi – wstaje i schodzi do jeziora. 
Zanurza się w nim w swoich łachmanach, które skąpo ją okrywają.  

«Dlaczego wysłałeś ją, aby się obmyła? To prawda... cuchnie tak, że można się 

rozchorować, ale... nie rozumiem» – mówi Piotr. 

«Niewiasto, wyjdź [z wody] i przyjdź tutaj. Weź sukno, które jest na gałęzi».  

Jest to sukno, w które wytarł się Jezus po przejściu przez bród z łodzi na ląd. 

Kobieta jest posłuszna, wychodzi, by wziąć suche sukno. Jest całkiem naga, bo 

w wodzie zostawiła łachmany. Pierwszym, który krzyczy, jest Piotr, patrzący na 

nią. Andrzej, bardziej powściągliwy, odwrócił się tyłem. Jednak i on – słysząc 

brata – odwraca się i także krzyczy. Niewiasta miała oczy tak wpatrzone w 

Jezusa, że nie zważała na nic. Słysząc ich krzyki, widząc wskazujące ją ręce, 

patrzy na siebie... Uświadamia sobie, że wraz z łachmanami pozostawiła w 

jeziorze trąd. Nie biegnie [do Jezusa], jak można by przypuszczać, lecz rzuca się 

do wody. Zwija się w kłębek, zawstydzona nagością, wzruszona do tego 

stopniu, że nie jest zdolna do niczego innego jak tylko do płaczu, łkania 
długiego, nie kończącego się, bardziej rozdzierającego niż krzyk.  

Jezus podchodzi... jest blisko niej... rzuca jej sukno i delikatnie gładzi jej głowę, 

mówiąc: «Żegnaj. Bądź dobra. Zasłużyłaś na łaskę przez szczerość nawrócenia. 

Wzrastaj w wierze w Chrystusa i zachowaj posłuszeństwo wobec prawa 
oczyszczenia.» 

Niewiasta cały czas płacze, płacze, płacze... Dopiero wtedy, gdy słyszy dźwięk 

podnoszonej przez Piotra deski wrzucanej do łodzi, podnosi głowę, wyciąga 
ramiona i krzyczy:  

«Dziękuję, Panie. Dziękuję, błogosławiony. O! Błogosławiony! 

Błogosławiony!...» 

Jezus żegna ją gestem ręki. Łódź okrąża ostrogę małego fiordu i znika... 

...Jezus jest teraz ze wszystkimi uczniami. Wchodzi do synagogi w Kafarnaum 

po przejściu przez plac i wejściu na prowadzącą do niej drogę. Nowina o nowym 
cudzie musiała się już rozejść, bo wiele się szepta i komentuje. 

Na progu wejścia do synagogi widzę przyszłego apostoła Mateusza. Jest tam i 

wydaje się, że się zastanawia, czy ma wejść czy wyjść. Nie wiem, czy jest 

zawstydzony czy też zaniepokojony przez wszystkie skierowane na niego 

spojrzenia, i przez jakieś niezbyt przyjemne epitety, którymi go obrzucają. 

Dwóch faryzeuszów, przystrojonych w płaszcze, ogarnia się nimi szczelnie, 
jakby się bali zarażenia dżumą przez muśnięcie szaty Mateusza.  

Jezus, wchodząc, patrzy na niego przez chwilę i na moment się zatrzymuje. 

Jednak Mateusz spuszcza głowę. To wszystko. Gdy tylko go minęli, Piotr mówi 
do Jezusa: 

«Czy wiesz, kim jest ten ufryzowany człowiek, pachnący bardziej niż niewiasta? 

To Mateusz, nasz poborca podatkowy... Po co tu przyszedł? To pierwszy raz. Być 

może nie znalazł towarzystwa? [Mam na myśli] szczególnie to towarzystwo, z 

którym spędza szabat. Wydaje na hulanki to, co zdziera z nas w podwójnych i 

potrójnych podatkach, aby mieć pieniądze dla przełożonych i na swoje 
występne prowadzenie się.»  

Jezus popatrzył na Piotra tak surowo, że ten zaczerwienił się jak mak. Spuścił 

głowę i zatrzymał się, przez co z pierwszego rzędu apostołów znalazł się w 
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ostatnim. Jezus zajął miejsce. Po kantykach i modlitwach z ludem odwraca się, 

aby przemówić. Przewodniczący synagogi pyta Go, czy chce rulon, jednak Jezus 
odpowiada: 

«Nie potrzebuję. Już mam temat.» 

I zaczyna [mówić]: «Wielki król Izraela, Dawid z Betlejem, po swoim grzechu 

zapłakał z sercem pełnym skruchy, wołając do Boga w swym żalu i prosząc Go o 

przebaczenie. Dawid miał ducha zaciemnionego mgłą zmysłów, co przeszkodziło 
mu ujrzeć Oblicze Boga i zrozumieć Jego słowa. 

Powiedziałem: Oblicze. W ludzkim sercu jest miejsce, które zachowuje 

wspomnienie Bożego Oblicza, miejsce szczególnie wybrane. Jest ono naszym 

“Świętym Świętych”, skąd przychodzą święte natchnienia i święte 

postanowienia. To miejsce jest otoczone wonią jak ołtarz, płonące jak stos, 

brzmiące śpiewami jak siedziba serafinów. Kiedy jednak grzech rozszerza w nas 

swe opary, wtedy to miejsce zaciemnia się tak mocno, że znika światło, woń, 

śpiewy i nie pozostaje nic poza dławiącym odorem ciężkiego dymu i smakiem 

popiołu. Gdy jednak powraca jasność – bo sługa Boży zanosi ją nieszczęśnikowi 

pozbawionemu światła – wtedy widzi on swą brzydotę, swój upadek i, 

przerażony sobą, woła jak król Dawid: “Zmiłuj się nade mną, Boże, w 

łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie 

zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.” Nie mówi: “Nie mogę 

otrzymać przebaczenia i dlatego pozostaję w moim grzechu”, ale mówi: “Jestem 

upokorzony, mam serce złamane, ale proszę Cię, Ciebie, który wiesz, że 

zrodziłem się w grzechu, abyś mnie pokropił i obmył, abym stał się na nowo 

podobny do śniegu na górskich szczytach.” I mówi jeszcze: “Nie będę składał 

ofiar całopalnych z baranów i wołów. Moją ofiarą będzie serce prawdziwie 
skruszone. Wiem, że jego pragniesz od nas i nie wzgardzisz nim.” 

Oto, co powiedział Dawid po swoim grzechu, kiedy Natan, sługa Pański, 

doprowadził go do skruchy. Tym bardziej powinni to mówić grzesznicy teraz, 

gdy Pan wysyła im nie jednego ze Swoich sług, lecz samego Odkupiciela, Swoje 

Słowo. To On – Sprawiedliwy, Nauczyciel nie tylko ludzi, lecz także istot 

niebieskich i piekieł. On wyszedł spomiędzy Swego ludu jak świetlany brzask po 

jutrzence, o porannym wschodzie słońca, błyszcząc w bezchmurnych 

przestworzach.  

Czytaliście już, że człowiek – zdobycz Mamony – jest słabszy niż umierający 

suchotnik, nawet jeśli wcześniej był “silny”. Wiecie, jak Samson został 

pozbawiony wszelkiej siły, kiedy uległ zmysłowości. Chciałbym, abyście znali 

lekcję, udzieloną nam przez Samsona, syna Manoacha, przeznaczonego do 

zwyciężenia Filistynów, którzy uciskali Izrael. Pierwszym warunkiem 

wypełnienia jego misji było unikanie – od jego poczęcia – wszystkiego, co 

pobudza zmysły i łączy ludzkie wnętrzności z ciałami nieczystymi: to znaczy 

wina i tłustego mięsa, które rozpala w nerkach nieczysty płomień. Drugim 

warunkiem, by być wyzwolicielem, było poświęcenie Samsona od dzieciństwa 

Panu i pozostawanie w ustawicznym nazireacie. Poświęcony jest ten, kto żyje 
nie tylko w świętości zewnętrznej, ale w świętości wewnętrznej. 

Jednak ciało to tylko ciało, a szatan jest Pokusą. I Pokusa – aby doprowadzić do 

odrzucenia Boga w sercu i w jego świętych postanowieniach – posługuje się 

kobietą, ciałem, które pobudza mężczyznę. Wtedy to chwieje się siła “mocnego” 

i staje się on słabym człowiekiem, który marnuje uzdolnienia udzielone mu 

przez Boga. I spójrzcie, Samson został związany siedmioma mocnymi linami, 

jeszcze nie wyschłymi, siedmioma nowymi powrozami, a siedem splotów jego 

włosów przytwierdzono palikami do ziemi. Zawsze zwyciężał. Jednak nie można 

na darmo wystawiać Pana na próbę, nawet Jego dobroci. Nie wolno tego 
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[czynić]. On przebacza, przebacza, przebacza. Jednak wymaga pragnienia 

wyjścia z grzechu, aby móc nadal wybaczać. Głupcem jest ten, kto mówi: 

“Wybacz, Panie”, a nie ucieka przed tym, co stale doprowadza go do grzechu! 

Samson trzy razy zwyciężył, lecz nie umknął przed Dalilą, zmysłowością, 

grzechem. Kiedy [kobieta ta] naprzykrzała mu się aż do śmiertelnego 

wyczerpania, jak mówi Pismo, i jego siła duchowa już osłabła – jak dalej mówi 
Pismo – ujawnił sekret: “Siła moja w moich siedmiu splotach włosów”.  

Może jest pośród was ktoś, kto zniechęcony i bardzo przygnębiony z powodu 

grzechu czuje, jak słabnie jego dusza – nic bowiem tak nie przygniata, jak 

świadomość popełnianego zła – i oddaje się on już, pokonany, Nieprzyjacielowi? 

Nie, kimkolwiek jesteś, nie czyń tego! Samson uległ pokusie ujawnienia 

tajemnicy swych siedmiu splotów, symbolizujących siedem jego cnót, to znaczy 

wierność nazireatowi. Zasnął, zmęczony, na kolanach niewiasty i został 

pokonany. Stracił oczy i stał się niewolnikiem pozbawionym mocy za to, że nie 

był wiernym swemu ślubowi. Stał się ponownie “mocnym” i “wyzwolicielem” 

dopiero wówczas, gdy odnalazł swą siłę w bólu prawdziwego nawrócenia... 

Skrucha, cierpliwość, stałość, heroizm... a wtedy, o grzesznicy, obiecuję wam, 

że staniecie się wyzwolicielami samych siebie. Zaprawdę powiadam wam, że nie 

ma chrztu, który się liczy, ani rytu, który czemuś służy, jeśli brak skruchy i chęci 

odrzucenia grzechu. Zaprawdę powiadam wam: nie ma grzesznika tak 

wielkiego, żeby nie mógł łzami skruchy sprawić, iż narodzą się na nowo cnoty, 

wyrwane przez grzech z jego serca. 

Dziś pewna niewiasta – izraelska grzesznica, ukarana przez Boga za swój 

grzech – doznała miłosierdzia dzięki nawróceniu. Powiedziałem: [doznała] 

miłosierdzia. Mniej jednak otrzymają go ci, którzy nie okazali go jej i z 

zawziętością, bezlitośnie rzucili się na nią, biedną, już ukaraną. Czyż ludzie ci 

nie mieli w sobie trądu swej winy? Niech każdy zbada samego siebie... i niech 

okaże miłosierdzie, aby zasłużyć na litość dla siebie. Wyciągam do was rękę, dla 

tej nawróconej, która powraca do żywych, usunięta wcześniej pomiędzy 

umarłych. To Szymon, syn Jony, nie Ja, zbierze jałmużnę dla tej skruszonej, 

która już prawie żegnała się z życiem, a [teraz] powraca do Życia prawdziwego. 

I nie szemrajcie, wy, wielcy. Nie szemrajcie. Mnie nie było jeszcze na świecie, 

kiedy [nazywana] była „Piękną‟. Wy już byliście na nim. I nie dodaję nic 
więcej.» 

«Oskarżasz nas o to, że z nią cudzołożyliśmy?» – pyta, urażony, jeden z dwóch 

starszych. 

«Niech każdy przebada swoje serce i zachowanie, Ja nie oskarżam. 

Przemawiam w imieniu Sprawiedliwości. Chodźmy.» 

Jezus wychodzi razem ze Swoimi [uczniami]. Jednak dwaj mężczyźni 

zatrzymują Judasza Iskariotę. Wydaje się, że dość dobrze go znają. Słyszę, jak 
mówią: «Nawet ty jesteś z Nim? Czy On jest rzeczywiście święty?» 

Iskariota udziela jednej ze swoich zaskakujących odpowiedzi: «Życzę wam, 

byście doszli przynajmniej do zrozumienia Jego świętości.» 

«A jednak to w szabat uzdrowił!» [– zauważają.] 

«Nie. On przebaczył w szabat. Jakiż dzień jest bardziej odpowiedni do 

udzielania przebaczenia niż szabat? Czy nic mi nie dacie dla tej, która została 
uwolniona?» 

«Nie dajemy naszych pieniędzy prostytutkom, lecz na ofiarę dla świętej 

Świątyni.» 
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Judasz wybucha lekceważącym śmiechem i pozostawia ich jak wrytych, aby 

dogonić Nauczyciela. Jezus wraca do domu Piotra, który do Niego mówi: 

«Popatrz, mały Jakub, wychodząc z synagogi, dał mi dziś dwie sakiewki zamiast 

jednej. To zawsze od tego nieznajomego. Ale kim on jest, Nauczycielu? Ty to 

wiesz... Powiedz mi.» 

Jezus się uśmiecha: «Powiem ci, kiedy się nauczysz nie mówić źle o nikim.» 

60. JAKUB, SYN ALFEUSZA, PRZYJĘTY DO GRONA UCZNIÓW. JEZUS NAUCZA 

PRZY KOMORZE CELNEJ MATEUSZA 

Napisane 2 lutego 1945. A, 4359-4368  

To targowy ranek w Kafarnaum. Plac pełen jest handlarzy sprzedających 

różnorodne rzeczy. Jezus przybywa od strony jeziora. Widzi, że na Jego 

spotkanie przybyli kuzyni: Juda i Jakub. Śpieszy ku nim i po czułym uściśnięciu 

ich zaraz pyta: «A wasz ojciec? Jak się czuje?» 

«Nic nowego u niego...» – odpowiada Juda. 

«Dlaczego więc przyszedłeś? Powiedziałem ci: zostań.» 

Juda spuszcza głowę i milczy. Teraz wybucha Jakub: «To z mojej winy nie był Ci 

posłuszny. Tak, to moja wina. Jednak ja już nie mogłem ich znieść. Wszyscy 

przeciwko nam. A dlaczego? Czy źle robię, kochając Cię? Czy my może źle 

robimy? Aż do dziś powstrzymywały mnie skrupuły, że robię źle. Jednak teraz, 

kiedy wiem, teraz, gdy Ty powiedziałeś, że Bóg jest nawet ponad ojcem, teraz 

już nie mogę tego wytrzymać. O! Próbowałem okazywać szacunek, usiłowałem 

[pomóc im] kierować się rozsądkiem, prostować myśli. Powiedziałem: 

“Dlaczego ze mną walczycie? Jeśli On jest Prorokiem, jeśli jest Mesjaszem, 

dlaczego chcecie, żeby ludzie mówili: „Jego rodzina była wrogo do Niego 

nastawiona. Pośród tych, którzy poszli za Nim, brakło tylko rodziny‟? Dlaczego – 

jeśli On jest nieszczęśnikiem, jak mówicie – nie powinniśmy, my, rodzina, 

towarzyszyć Mu w Jego szaleństwie, aby Mu przeszkodzić, by nie zaszkodził 
Sobie samemu i nam?” 

O, Jezu, mówiłem tak, posługując się ich ludzkim sposobem rozumowania. 

Jednak dobrze wiesz, że ani Juda, ani ja nie uważamy Ciebie za szaleńca. Wiesz 

dobrze, że widzimy w Tobie Świętego Bożego. Wiesz, że zawsze widzieliśmy w 

Tobie naszą Wielką Gwiazdę. Jednak oni nie chcieli nas zrozumieć ani nawet nie 

chcieli nas słuchać. Odszedłem więc. Postawiony przed wyborem: Jezus albo 

rodzina, wybrałem Ciebie. Oto jestem, jeśli mnie chcesz. Jeśli po tym wszystkim 

już mnie nie zechcesz, wtedy stanę się najbardziej nieszczęśliwym z ludzi, bo 

nie będę miał już nic: ani przyjaźni z Twojej strony, ani miłości ze strony 

rodziny.» 

«Aż do tego doszło? O, Mój Jakubie, Mój biedny Jakubie! Nie chcę, żebyś tak 

cierpiał, bo Cię kocham. Jednak chociaż Jezus - Człowiek płacze razem z tobą, to 

Jezus - Słowo cieszy się ze względu na ciebie. Chodź! Jestem pewien, że radość 

z niesienia Boga ludziom będzie się powiększać z godziny na godzinę – aż do 

osiągnięcia pełnej ekstazy, w ostatniej godzinie na ziemi i w godzinie wiecznej 

Nieba.» 

Jezus odwraca się i przywołuje uczniów, którzy – z delikatności – zatrzymali się 

kilka metrów w tyle.  

«Chodźcie, przyjaciele. Mój kuzyn Jakub należy teraz do grona Moich przyjaciół, 

a tym samym jest i waszym [przyjacielem]. O! Jakże pragnąłem tej godziny, 
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tego dnia dla niego, Mojego doskonałego przyjaciela z dzieciństwa – dla tego, 

który był Mi bratem w naszej młodości!» 

Uczniowie witają serdecznie nowo przybyłego i także Judę, którego nie widzieli 

od kilku dni.  

«Szukaliśmy Cię w domu... ale byłeś na jeziorze.» 

«Tak, byłem na jeziorze przez dwa dni z Piotrem i innymi. Piotr miał dobry 

połów. Prawda?» 

«Tak, ale teraz... aż mnie serce boli, że będę musiał dać tyle sykli temu 

złodziejowi, tam... » [– mówi Piotr] i pokazuje palcem poborcę podatkowego, 

Mateusza. Jego stanowisko otaczają płacący, jak sądzę, za miejsce [targowe] 

lub za towary. 

«Wszystko w odpowiedniej proporcji, jak mówiłem. Więcej ryb i więcej 

podatku, ale też większy zarobek» [– mówi Jezus.] 

«Nie, Nauczycielu. Więcej ryb – to większy zarobek. Jednak kiedy mam 

podwójny połów, wtedy on nie każe mi płacić podwójnie. Trzeba mu dać 

poczwórnie... Szakal!» 

«Piotrze! [– mówi Jezus. –] Dobrze więc! Chodźmy tam, całkiem blisko. Chcę 
mówić. Zawsze są ludzie w pobliżu komory celnej.» 

«Oczywiście! – mruczy Piotr pod nosem – Ludzie i przekleństwa.» 

«Dobrze! Pójdę zanieść tam błogosławieństwa. Kto wie, może nieco 

szlachetności wejdzie w tego urzędnika podatkowego?» [– mówi na to Jezus] 

«O, możesz być spokojny, Twoje słowo nie przeniknie jego krokodylej skóry» 

[– odpowiada Piotr.] 

«Zobaczymy.»  

«Co mu powiesz?» 

«Nic nie powiem [do niego] bezpośrednio, lecz będę mówił w taki sposób, żeby 

to odniósł również do siebie.» 

«Powiesz, że łotrem jest ten, kto atakuje nas na drogach, oraz ten, kto ogołaca 

biednych, pracujących, by zarobić na chleb, a nie na kobiety i pijatyki?» 

«Piotrze, czy chcesz mówić zamiast Mnie?» [– pyta Jezus.] 

«Nie, Nauczycielu. Nie umiałbym się właściwie wyrazić...» 

«A tym wzburzeniem, które jest w tobie, zaszkodziłbyś sobie samemu i jemu 

również.» 

Podeszli do komory celnej. Piotr jest gotowy zapłacić, jednak Jezus 

powstrzymuje go i mówi: «Daj Mi pieniądze, dzisiaj Ja zapłacę.» 

Piotr patrzy na Niego, zaskoczony, i podaje Mu skórzaną sakiewkę, dobrze 

wypchaną. Jezus czeka na Swoją kolej i – kiedy jest naprzeciw poborcy 

podatkowego – mówi: «Płacę za osiem koszy ryb Szymona, syna Jony. Tam 

stoją, u stóp chłopców. Sprawdź, jeśli chcesz. Jednak pomiędzy ludźmi 

uczciwymi powinno wystarczyć słowo. A myślę, że za takiego Mnie uważasz. Ile 
wynosi opłata?» 
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Mateusz – który siedział, pobierając opłaty – wstał, jak tylko Jezus 

wypowiedział słowa: “myślę, że za takiego Mnie uważasz”. Niskiego wzrostu i 

już starszy, w wieku zbliżonym do Piotra, ujawnia – na zmęczonym obliczu 

osoby korzystającej z życia – jawne zmieszanie. Pozostaje tak ze spuszczoną 

głową, potem ją podnosi i patrzy na Jezusa, który przygląda mu się uważnie, 
poważnie, górując nad nim Swoją wysoką sylwetką. 

«Ile?» – pyta Jezus po chwili.  

«Nie ma podatku dla ucznia Nauczyciela – odpowiada Mateusz, a po cichu 

dodaje: – Módl się za moją duszę.» 

«Noszę ją w Sobie, bo jestem schronieniem grzeszników. Ale ty... dlaczego się o 

nią nie troszczysz?» 

Zaraz [po tych słowach] Jezus odwraca się. Wraca do całkiem osłupiałego 

Piotra. Również pozostali są zdumieni. Szepczą, nie wierząc własnym oczom... 

Jezus opiera się o drzewo w odległości dziesięciu metrów od Mateusza i zaczyna 

mówić: 

«Świat jest podobny do wielkiej rodziny, której członkowie wykonują różne 

zawody i wszyscy są potrzebni. Są rolnicy, pasterze, robotnicy w winnicach, 

cieśle, rybacy, murarze, drwale, kowale i jeszcze pisarze, żołnierze, posłańcy do 

specjalnych zadań, medycy, kapłani. Są różni. Świat nie mógłby się składać 

tylko z jednej kategorii [robotników]. Wszystkie zawody są potrzebne, 

wszystkie święte, jeśli tylko wszyscy wykonują pracę uczciwie i sprawiedliwie. 

Ale jak można to osiągnąć, skoro szatan kusi nas ze wszystkich stron? Myśląc o 

Bogu, który wszystko widzi – nawet najbardziej ukryte działania – i myśląc o 

Jego Prawie, które mówi: “Kochaj bliźniego, jak siebie samego, nie czyń mu 

tego, co nie chciałbyś, by tobie uczyniono. Nie okradaj w żaden sposób.” 

Powiedzcie Mi, wy, którzy Mnie słuchacie: czy zabiera ze sobą swe worki z 

pieniędzmi człowiek, kiedy umiera? A nawet gdyby był tak głupi, że chciałby je 

mieć przy sobie w grobie, czy będzie mógł z nich korzystać w tamtym życiu? 

Nie. Monety zniszczeją w kontakcie ze zgnilizną rozkładającego się ciała. A jego 

dusza będzie naga, biedniejsza niż dusza błogosławionego Hioba, i nie będzie 

miała do dyspozycji najmniejszego pieniążka, nawet gdyby tu, na ziemi i w 

grobie, pozostawiła wiele talentów. Słuchajcie więc, posłuchajcie! Zaprawdę, 

powiadam wam, że – posiadając bogactwa – trudno zdobyć Niebo, co więcej: 

przeważnie się je traci, nawet jeśli zostały odziedziczone lub pochodzą z 

uczciwego zarobku, bo niewielu bogatych potrafi posługiwać się [bogactwami] 
sprawiedliwie. 

Czegóż więc trzeba, aby posiąść to błogosławione Niebo, ten spoczynek na łonie 

Ojca? Nie należy być chciwym bogactw, to znaczy nie można ich chcieć za 

wszelką cenę, nawet uchybiając uczciwości i miłości. Nie można być chciwym w 

tym sensie, żeby – posiadłszy bogactwa – kochać je bardziej niż Niebo i 

bliźniego, odmawiając miłosierdzia bliźniemu w potrzebie. Nie należy być 

chciwym tego, co te bogactwa mogą dać, to znaczy niewiast, przyjemności, suto 

zastawionego stołu, okazałych szat, będących niesprawiedliwością w obliczu 

nędzy [ludzi] odczuwających zimno i głód. Jest [jednak], owszem, jest pieniądz 

zastępujący niesprawiedliwe pieniądze tego świata i mający wartość w 

Królestwie Niebieskim! Trzeba mieć święty spryt i zamienić ludzkie bogactwa – 

często niesprawiedliwie zdobyte lub prowadzące do niesprawiedliwości – na 

bogactwa wieczne. Trzeba do tego uczciwości w zarabianiu, zwracania rzeczy 

zdobytych niesprawiedliwie, używania dóbr tego świata w sposób umiarkowany 

i bez przywiązywania się do nich. Trzeba umieć opuszczać bogactwa, bo 
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wcześniej czy później one nas opuszczą – o, trzeba o tym myśleć! – podczas gdy 

wyświadczone [przez nas] dobro nigdy nas nie opuści. 

Wszyscy chcą, by ich nazywano “sprawiedliwymi”, by ich za takich uważano i 

aby – jako tacy – zostali nagrodzeni przez Boga. Jakże jednak Bóg może 

nagrodzić kogoś, kto ze sprawiedliwego ma jedynie nazwę, a nie – dzieła? Jakże 

może powiedzieć: “przebaczam ci”, jeśli widzi, że skrucha jest jedynie w 

słowach, a w duchu nie ma rzeczywistej przemiany? Nie ma skruchy tak długo, 

jak długo trwa pragnienie tego, co prowadzi do grzechu. Prawdziwie skruszony 

jest ktoś wtedy, kiedy się korzy, kiedy wyniszcza to, co jest w nim źródłem złej 

namiętności – a tym może być kobieta lub złoto – kiedy mówi: “Dla Ciebie, 

Panie, już więcej tego nie uczynię”. Wtedy Bóg przyjmuje go mówiąc: “Chodź, 
jesteś Mi drogi jak niewinne dziecko albo jak bohater.”» 

Jezus skończył [mówić]. Odchodzi, nie patrząc nawet na Mateusza, który już 

przy pierwszych słowach Jezusa poszedł do kręgu słuchających Go. Gdy zbliżają 

się do domu Piotra, wybiega jego małżonka, by coś powiedzieć mężowi. Piotr 
daje znak Jezusowi, aby podszedł. 

«Jest tam matka Judy i Jakuba. Chce z Tobą rozmawiać, ale tak, aby jej nikt nie 

widział. Jak to zrobić?» 

«Zrobimy tak: wejdę do domu, jakbym chciał odpocząć, a wy rozdajcie jałmużnę 

ubogim. Weź także pieniądze z podatku, którego Mateusz nie chciał [przyjąć]. 
Idź.» 

Jezus daje znak, aby wszystkich odprawić, a Piotr przekonuje ich, aby poszli z 

nim.  

«Gdzie jest matka, niewiasto?» – pyta Jezus żonę Piotra. 

«Na tarasie, Nauczycielu. Jest tam cień i ochłoda. Idź spokojnie. Będziesz tam 

swobodniejszy niż w domu.» 

Jezus wchodzi [do góry] małymi schodkami. W kącie, w altanie utworzonej z 

winorośli, siedzi Maria Alfeuszowa na małej skrzyni, blisko okalającego [taras] 

murku. Ma ciemne szaty, a twarz prawie [zupełnie] zasłoniętą welonem. Cicho 
płacze. Jezus woła ją: 

«Mario, kochana ciociu!» 

Podnosi swą biedną twarz, wylękniona, i wyciąga ręce: «Jezu! Jaki ból w moim 

sercu!» 

Jezus jest blisko. Zmusza ją, by usiadła. Sam jednak stoi, w płaszczu, który ma 

jeszcze na Sobie. Kładzie dłoń na jej ramieniu, a drugą Maria trzyma w swych 
rękach.  

«Co się stało? Skąd tyle łez?» 

«O! Jezu! Uciekłam z mojego domu, mówiąc: “Idę do Kany po jajka i wino dla 

chorego.” Przy Alfeuszu jest Twoja Matka. Zajmuje się nim. Ona potrafi to robić 

tak dobrze, że jestem spokojna. Ale tak naprawdę to przyszłam tutaj. Biegłam 

przez dwie noce, aby być wcześniej. Już nie mogę... nie z powodu zmęczenia, 

które jest niczym... lecz z powodu boleści serca, które zadaje mi takie 

cierpienie!... Mój Alfeusz... mój Alfeusz... moi synowie... O! Dlaczego tyle różnic 

pomiędzy nimi, skoro są tej samej krwi? To jak dwa kamienie młyńskie 

ścierające serce matki. Juda i Jakub są z Tobą? Tak? A więc wiesz... Mój Jezu! 

Dlaczego Alfeusz nie rozumie? Dlaczego on chce tak umierać? Dlaczego tak 
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umierać...? A Szymon i Józef? Dlaczego, dlaczego nie są z Tobą, lecz przeciw 

Tobie?» 

«Nie płacz, Mario. Nie żywię do nich żadnej urazy. Powiedziałem to także 

Judzie. Rozumiem i współczuję. Jeśli tylko dlatego płaczesz, to nie musisz 
płakać.» 

«Tak, właśnie dlatego, bo oni Cię obrażają. Dlatego i jeszcze... i jeszcze... 

dlatego, że nie chcę, by mój małżonek umarł jako Twój wróg. Bóg mu nie 
wybaczy... a ja... o! Nie będę go już miała w drugim życiu...» 

Maria jest naprawdę wystraszona. Wylewa łzy na rękę Jezusa, którą On 

pozostawił [w jej dłoniach]. Od czasu do czasu [Maria] całuje ją, podnosząc ku 
Niemu przygnębioną twarz. 

«Nie, nie płacz tak – mówi Jezus. – Ja przebaczam, a jeśli Ja przebaczam...» 

«O! Przyjdź, Jezu. Przyjdź ocalić jego duszę i jego ciało. Przyjdź... Oni mówią 

jeszcze, oskarżając Cię, tak, mówią, że odebrałeś dwóch synów umierającemu 

ojcu. Mówią tak w Nazarecie. Rozumiesz? Lecz mówią też: “On wszędzie 

dokonuje cudów, a we własnym domu nie potrafi ich zdziałać”. A ja bronię 

Ciebie, mówiąc: “Cóż może [zrobić], skoro przepędziliście Go waszymi urazami i 
skoro Mu nie wierzycie”? To dlatego nie chcą słuchać.» 

«Dobrze powiedziałaś: “nie wierzycie”. Co mogę zrobić tam, gdzie nie ma 

wiary?» 

«O! Ty wszystko możesz! Ja wierzę za wszystkich! Przyjdź. Uczyń cud... dla 

Twej biednej cioci...» 

«Nie mogę.» – Jezus jest głęboko zasmucony mówiąc to. Stoi, tuli do Swej 

piersi zapłakaną głowę Marii. Wydaje się wyznawać Swoją niemoc całej 

pogodnej naturze, wydaje się brać ją na świadka Swego smutku, płynącego z 
odwiecznego dekretu, który zakazuje Mu [w tej sytuacji] działać. 

Niewiasta płacze jeszcze mocniej. 

«Posłuchaj, Mario. Bądź dobra. Przysięgam ci, że gdybym mógł i gdyby było 

dobrze to uczynić, zrobiłbym to. O, wyrwałbym Ojcu tę łaskę dla ciebie, dla 

Mojej Matki, dla Judy i Jakuba i także, tak, także dla Alfeusza, Józefa i Szymona. 

Ale nie mogę. Obecnie zbyt boli cię serce, byś mogła zrozumieć słuszność Mojej 

niemocy. Mówię ci o tym, ale na razie nie zrozumiesz tego. Kiedy nadeszła 

godzina odejścia Mojego [ziemskiego] ojca – a wiesz, że był sprawiedliwy i że 

Moja Matka go kochała – nie przedłużyłem jego życia. Nie jest sprawiedliwe, by 

rodzina, w której żyje święty, była pozbawiona nieuniknionych nieszczęść tego 

życia. Gdyby tak było, musiałbym pozostać wiecznie na ziemi, lecz wkrótce 

umrę, a Maryja, Moja Święta Matka, nie będzie mogła wyrwać Mnie śmierci. Nie 
mogę. Zrobię natomiast to, co jest dla Mnie możliwe.» 

Jezus usiadł i przyciągnął do ramienia głowę Swej krewnej.  

«To zrobię. Ze względu na twoje cierpienie obiecuję pokój Alfeuszowi. 

Zapewniam cię, że nie zostaniesz od niego oddzielona. Daję Ci Moje słowo, że 

nasza rodzina będzie zjednoczona w Niebie, zgromadzona na zawsze. Jak długo 

będę żył, tak długo będę wlewał w serce Mojej cioci tyle pokoju, tyle siły, że 

uczynię z niej apostoła dla biednych niewiast, do których, tobie – niewieście – 

łatwiej będzie podejść. Będziesz dla Mnie umiłowaną przyjaciółką w tym czasie 

ewangelizowania. Śmierć... nie płacz... Śmierć Alfeusza, wyzwoli cię z 

obowiązków małżonki i wzniesie cię do [podjęcia] bardziej wzniosłych 
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obowiązków kobiecego mistycznego kapłaństwa, tak potrzebnego przy ołtarzu 

Wielkiej Ofiary i wobec wszystkich pogan. Ich dusze zostaną bardziej poruszone 

świętym heroizmem niewiast - uczennic niż uczniów. O! Twoje imię, droga 

ciociu, będzie jak płomień na chrześcijańskim niebie. Nie płacz już. Idź w 

pokoju. Bądź dzielna, poddana, święta. Moja Matka... została wdową przed 

tobą... Ona pocieszy cię tak, jak umie to robić. Chodź. Nie chcę, abyś odeszła 

sama w tym słońcu. Piotr będzie ci towarzyszył na łodzi aż do Jordanu, stamtąd 
do Nazaretu – na ośle. Bądź dobra.» 

«Pobłogosław mnie, Jezu. Ty udziel mi siły.» 

«Tak, błogosławię cię i daję ci pocałunek, droga ciociu.» 

Jezus całuje ją czule i tuli długo do serca, aż widzi, że się uspokoiła. 

61. JEZUS NAUCZA TŁUM W BETSAIDZIE 

Napisane 3 lutego 1945. A, 4369-4377 

Jezus jest w Betsaidzie. Przemawia stojąc w łodzi, którą tu przypłynął i która 

jest jakby osadzona na mieliźnie rzeki, przycumowana do pala na małym, 

szczątkowym nabrzeżu. Wiele osób siedzi półkolem na piasku, aby Go słuchać. 

Jezus właśnie zaczął mówić:  

«...i widzę tutaj ludzi, którzy Mnie bardzo kochają: was, z Kafarnaum, którzy 

szliście za Mną, odkładając na bok handel i domowe zacisze, aby słuchać słowa, 

jakim posługuję się dla pouczenia was. Wiem także, że takie postępowanie 

naraża was na wyśmianie i może wam przynieść szkodę w waszej społeczności 

większą niż strata, jaką poniesie wasza sakiewka. Wiem dobrze, że Szymon, 

Eliasz, Uriasz i Joachim są przeciw mnie. Dziś – przeciwnicy, jutro – wrogowie. 

Mówię wam to, bo nikogo nie oszukuję. Nie chcę oszukać was, Moich przyjaciół. 

Mówię wam, że mocni z Kafarnaum użyją wszelkich środków, by Mi szkodzić, 

zadać ból, by Mnie pokonać... Podsuną kłamliwe myśli, będą także grozić, kpić i 

rzucać oszczerstwa. Wspólny wróg posłuży się wszystkim, aby wyrwać dusze 

Chrystusowi i uczynić je swą zdobyczą. Powiadam wam: kto wytrwa, ten będzie 

zbawiony. Jednak mówię wam też: ten, kto kocha życie i dobrobyt bardziej niż 

zbawienie wieczne, jest wolny, może odejść, może Mnie opuścić, by zająć się 

swoim kruchym istnieniem i przelotnym dobrobytem. Ja nikogo nie zatrzymuję. 

Człowiek jest istotą wolną. Przyszedłem uwalniać go coraz bardziej od grzechu, 

w tym co dotyczy ducha, oraz od łańcuchów wynaturzonej religii. [Religia taka] 

uciska, przytłacza masą drobiazgów, słów i przepisów prawdziwe słowo Boże, 

które jest czyste, zwięzłe, jasne, proste, święte, doskonałe. Moje przyjście 

przesiewa przez sito sumienia. Gromadzę Moje ziarno na wolnej przestrzeni, 

młócę je nauką ofiary i przesiewam przez sito własnej woli. Plewy, sorgo, wyka, 

życica odfruną – lekkie i niepotrzebne. Opadnie to, co ciężkie i szkodliwe, i 

nakarmi ptaki. Do Mojego spichlerza trafi jedynie ziarno wybrane, czyste, 

odporne, wspaniałe: ziarno – czyli święci. 

Przed wiekami szatan wyzwał Przedwiecznego do walki. Pyszniąc się swoim 

pierwszym zwycięstwem nad człowiekiem powiedział Bogu: “Twoje stworzenia 

będą moje na zawsze. Nic, ani kara, ani Prawo, jakie chcesz im dać, nie uzdolni 

ich do osiągnięcia Nieba. Twoja siedziba, z której mnie wypędziłeś, z której 

wygoniłeś jedynego inteligentnego pomiędzy Twymi stworzeniami, pozostanie 

pusta, bezużyteczna, smutna jak wszystko, co niczemu nie służy.”  

A Przedwieczny odpowiedział Przeklętemu: “To jest teraz w twej mocy, gdy 

jedynie twoja trucizna panuje nad człowiekiem. Jednak ześlę Moje Słowo i Jego 
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nauczanie unieszkodliwi twą truciznę, uleczy serca, uzdrowi je z szaleństwa, 

jakim je opętałeś, i powrócą do Mnie. Jak zagubione owce, które odnajdują 

pasterza, powrócą do Mojej zagrody i Niebo się zaludni. To dla nich je 

uczyniłem. A ty, w swej pozbawionej mocy wściekłości, zazgrzytasz wstrętnymi 

zębami w twym przerażającym królestwie, jako więzień i przeklęty. Aniołowie 

zrzucą na ciebie kamień Boży, który zapieczętuje twoją siedzibę. Ciemności i 

nienawiść staną się udziałem twoim i tych, którzy do ciebie należą. Losem Moich 

[świętych] będą błogosławione śpiewy, nieskończona wolność, wieczna i 

najwyższa.”  

A Mamona z kpiącym śmiechem przysięgła: “Na moją Gehennę przysięgam, że 

gdy nadejdzie ta godzina, przyjdę. Będę wszędzie obecna przy 
ewangelizowanych i zobaczymy, kto będzie zwycięzcą: Ty czy ja.” 

Tak, szatan zastawia na was pułapki, by was przesiać, ale i Ja was otaczam, aby 

was przesiać. Jest dwóch przeciwników: Ja i on. Jesteście między dwoma. To 

pojedynek Miłości z Nienawiścią, Mądrości z Niewiedzą, Dobroci ze Złem. 

Rozgrywa się on nad wami i wokół was. Wystarczy Moja obecność, aby odwrócić 

złośliwe uderzenia, jakie szatan na was kieruje. Stanę pomiędzy szatańskimi 

zastępami i wami. Zgadzam się, by Mnie raniono zamiast was, bo was kocham. 

Jednak ciosy, dosięgające was wewnętrznie, powinniście pokonać waszą wolą, 

biegnąc do Mnie, idąc Moją drogą, która jest Prawdą i Życiem. Ten, kto nie ma 

silnego pragnienia Nieba, nie osiągnie go. Ten, kto nie jest zdolny być uczniem 

Chrystusa, będzie lekką plewą, którą wiatr porwie ze sobą. Kto jest 

nieprzyjacielem Chrystusa, ten jest szkodliwym ziarnem, które rozkwitnie w 
królestwie szatana. 

Wiem, dlaczego przybyliście, wy z Kafarnaum. Doskonale wiem, jaki grzech jest 

Mi przypisywany. Wiem, że z powodu tego nie istniejącego grzechu szepcze się 

za plecami i podsuwa myśl, że słuchać Mnie i iść za Mną znaczy być wspólnikiem 

grzesznika. Jasno zdaję sobie z tego sprawę i nie obawiam się uświadomić tego 

ludziom z Betsaidy. Pomiędzy wami, mieszkańcami Betsaidy, są starzy, którzy z 

różnych przyczyn nie zapomnieli „Pięknej z Korozain‟. Są mężczyźni, którzy 

razem z nią grzeszyli, i niewiasty, które z jej powodu płakały. Płakały –a Ja 

jeszcze wam nie powiedziałem: “Miłujcie tego, kto wam szkodzi”. Po płaczu 

nastąpiła radość, kiedy dowiedziały się, że [„Piękna z Korozain‟] została 

dotknięta zgnilizną, jaka z jej nieczystych wnętrzności wyszła na powierzchnię 

jej pięknego ciała. Był to symbol trądu groźniejszego, pożerającego jej duszę 

cudzołożną, zbrodniczą i rozpustną. Cudzołożna po siedemdziesiąt siedem razy 

z każdym, kto nosił imię “mężczyzny” i posiadał pieniądze. Po siedemdziesiąt 

siedem razy morderczyni swych nieślubnych dzieci. Rozpustna z powodu 
grzechu, a nie z potrzeby. 

O! Rozumiem was, zdradzone niewiasty! Rozumiem waszą radość, gdy wam 

powiedziano: “Ciało „Pięknej‟ jest bardziej cuchnące i bardziej zepsute niż ciało 

padliny leżącej w rowie przy głównej drodze, [wydane] na pastwę kruków i 

robactwa.” Jednak mówię wam: Umiejcie przebaczyć. Bóg dokonał za was 

zemsty i potem Bóg wybaczył. Również i wy przebaczcie. Ja przebaczyłem jej w 

waszym imieniu, bo wiem, że jesteście dobre, o, niewiasty z Betsaidy, 

pozdrawiające Mnie wołaniem: “Błogosławiony Baranek Boży! Błogosławiony 

Ten, który przychodzi w Imię Pana!” Jestem Barankiem i takim Mnie znacie. 

Skoro Ja, Baranek, przychodzę do was, wy powinnyście się wszystkie stać 

łagodnymi owieczkami, nawet te z was, którym dawny ból – odtąd już miniony 

– [ból] zdradzonych małżonek dał instynkt dzikich zwierząt broniących gniazda. 

Nie mógłbym pozostawać między wami, gdybyście były jak tygrysice i hieny, Ja 
bowiem jestem Barankiem. 
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Ten, który przychodzi w najświętszym imieniu Boga – zgromadzić 

sprawiedliwych i grzeszników, aby doprowadzić ich do Nieba – poszedł ku 

nawróconej i powiedział jej: “Bądź oczyszczona. Idź i wynagradzaj.” Uczyniłem 

to w dniu szabatu. I o to się Mnie oskarża. To oskarżenie oficjalne. Drugim jest 

to, że podszedłem do nierządnicy. Do tej, która była prostytutką, lecz teraz jest 
już tylko duszą opłakującą swój grzech. 

Tak! I mówię wam: uczyniłem to i będę to nadal czynił. Przynieście Mi Pisma, 

bacznie się im przyjrzyjcie, przestudiujcie je dogłębnie. Znajdźcie, jeśli to 

możliwe, fragment, który zabrania lekarzowi leczyć chorego, lewicie – 

zajmować się ołtarzem, kapłanowi – wysłuchać wiernego tylko dlatego, że jest 

szabat. A Ja – jeśli znajdziecie taki fragment i pokażecie Mi go – powiem, 

uderzając się w piersi: “Panie, zgrzeszyłem wobec Ciebie i wobec ludzi. Nie 

jestem godzien Twego przebaczenia, lecz jeśli zechcesz okazać litość Twemu 

słudze, będę Cię błogosławił aż po ostatnie tchnienie.” Ta dusza była przecież 

chora, a chorzy potrzebują lekarza. To był ołtarz sprofanowany i trzeba było, 

aby lewita go oczyścił. To była wierna, która szła zapłakać w prawdziwej 

Świątyni Prawdziwego Boga i potrzebowała kapłana, aby ją do niej wprowadził. 

Zaprawdę powiadam wam, Ja jestem Lekarzem, Lewitą i Kapłanem. Zaprawdę 

powiadam wam, że gdybym nie wykonywał Mego obowiązku i pozwolił na zgubę 

choć jednej z dusz, którą pobudza pragnienie zbawienia, nie ocalając jej, Bóg 
Ojciec zażądałby ode Mnie rachunku i ukarałby Mnie za zgubę tej duszy. 

Taki jest Mój grzech według możnych z Kafarnaum: mogłem poczekać na dzień 

po szabacie, aby ją uzdrowić. Tak. Jednak po co czekać cały dzień i noc, by 

przywrócić Boży pokój skruszonej duszy? W tym sercu była prawdziwa skrucha, 

prawdziwa szczerość, doskonała boleść. Czytałem w tym sercu. Jej ciało było 

jeszcze trędowate, lecz jej serce było już uzdrowione balsamem łez wylewanych 

przez lata ekspiacji. Aby do tego serca mógł zbliżyć się Bóg – bez kalania aury 

świętości otaczającej Boga – potrzebowało ono jedynie Mojego odnowionego 

poświęcenia. Uczyniłem to. [„Piękna‟] wyszła z jeziora czysta w ciele, ale 
jeszcze bardziej oczyszczona w sercu.  

[por. Mk 1,4n] Jak wielu, o jakże wielu z tych, którzy – z posłuszeństwa dla 

Prekursora – weszli do wód Jordanu, nie wyszło zeń tak czystymi jak ona! Ich 

chrzest bowiem nie był aktem dobrowolnym, którego potrzebę odczuwał 

szczery duch chcący się przygotować na Moje przyjście. Był on formalnością dla 

uchodzenia za doskonale świętych w oczach świata. Była to więc obłuda i 

pycha: dwa grzechy dorzucające się do mnóstwa innych, już istniejących w ich 

sercach. Chrzest Janowy był jedynie symbolem. Mówił: “Oczyśćcie się z pychy, 

upokórzcie się, uznając się za grzesznych. Oczyśćcie się z grzechów 

rozwiązłości, obmywając się z tego, co w was pozostaje.” Skuteczny chrzest to 

taki, który łączy się z pragnieniem duszy, chcącej się oczyścić przed ucztą Boga. 

Nie ma tak wielkiego grzechu, który nie mógłby zostać obmyty najpierw przez 

skruchę, potem przez Łaskę, a wreszcie – przez Zbawiciela. Nie ma tak 

wielkiego grzesznika, który nie mógłby podnieść upokorzonego oblicza i 

uśmiechnąć się do nadziei odkupienia. Wystarczy, że całkowicie odrzuci grzech, 

wytrwa bohatersko w pokusie, jest szczery w pragnieniu odrodzenia.  

Powiem wam obecnie prawdę, która Moim nieprzyjaciołom może wydać się 

bluźnierstwem. Jednak wy jesteście Moimi przyjaciółmi. Mówię szczególnie do 

was, uczniów, których wybrałem, a także do was wszystkich, słuchających Mnie. 

Powiadam wam: aniołowie, duchy czyste i doskonałe, żyjące w światłości 

Najświętszej Trójcy i w Niej napełnione radością, są pomimo swej doskonałości 

– i uznają, że tak jest – w gorszej sytuacji niż wy, tak oddaleni od Nieba. Są w 

gorszej sytuacji, bo nie mogą się poświęcać i cierpieć, by współpracować w 

odkupieniu człowieka. Pomyślcie, Bóg nie bierze anioła i nie mówi mu: “Bądź 

odkupicielem człowieka”. On bierze Swego Syna. Wie jednak, że tej Ofierze – 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-01.htm#5
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choć ma nieocenioną wartość i jej potęga jest nieskończona – czegoś brakuje. 

Bóg bowiem, w Swej dobroci Ojca, nie chce czynić różnicy pomiędzy Synem 

Swej miłości i dziećmi Swej mocy. Ogółowi zasług – które trzeba przeciwstawić 

wszystkim grzechom, gromadzonym przez ludzkość z godziny na godzinę – 

czegoś brak. Bóg nie bierze jednak aniołów dla dopełnienia tej miary i nie mówi 

im: “Weźcie na siebie cierpienie, by naśladować Chrystusa”. Bóg do was się 

zwraca: do was – ludzi. Mówi: “Cierpcie, poświęcajcie się, bądźcie podobni do 
Mego Baranka. Bądźcie współodkupicielami...” 

O! Widzę zastępy anielskie, które – przerywając na chwilę ekstazę uwielbienia 

wokół Trójcy, będącej ich centrum – upadają na kolana i zwracając się w stronę 

ziemi, mówią: “Błogosławieni bądźcie wy, którzy możecie cierpieć z Chrystusem 

i dla Boga wiecznego, naszego i waszego.” Wielu nie rozumie jeszcze tej 

wielkości. Ona zbytnio przekracza człowieka. Gdy jednak Hostia zostanie 

ofiarowana, gdy wieczne Ziarno zmartwychwstanie, by więcej nie umrzeć – po 

tym jak zostanie zżęte, wymłócone, wyłuskane i pochowane we wnętrznościach 

ziemi – wtedy przyjdzie nadprzyrodzony Oświeciciel. On napełni światłem 

duchy, nawet najbardziej ociężałe, które jednak pozostały wierne Chrystusowi, 

Odkupicielowi. Wtedy zrozumiecie, że nie bluźniłem, lecz ogłosiłem wam 

najwyższą godność człowieka. Wynika ona z faktu, że może on być 

współodkupicielem, nawet jeśli wcześniej był tylko grzesznikiem. 

Przygotowujcie się do tego zadania czystością serca i intencji. Im bardziej 

będziecie czyści, tym lepiej zrozumiecie. Nieczystość, jakakolwiek by nie była, 
zawsze jest dymem zaciemniającym i obciążającym wzrok i rozum.  

Bądźcie czyści. Zacznijcie być czystymi w waszym ciele, aby czystość weszła 

potem do waszego ducha. Zacznijcie od pięciu zmysłów, przechodząc do 

siedmiu namiętności. Zacznijcie od oka. Zmysł wzroku jest królem i otwiera 

drogę dla różnych głodów, najbardziej dokuczliwych i złożonych. Oko widzi ciało 

kobiety i pożąda ciała. Oko widzi dostatek bogatych i pragnie złota. Oko widzi 

potęgę rządzących i pragnie władzy. Miejcie oko spokojne, szlachetne, 

umiarkowane i czyste, a wasze pragnienia będą spokojne, szlachetne, 

umiarkowane i czyste. Im czystsze będzie wasze oko, tym czystsze będzie 

wasze serce. Czuwajcie troskliwie nad waszym okiem, żądnym odkrycia 

kuszących owoców. Bądźcie skromni w spojrzeniach, jeśli chcecie być skromni 

w ciele. Jeśli posiądziecie czystość ciała, będziecie mieć czystość bogactwa i 

potęgi. Będziecie posiadać wszystkie rodzaje czystości i będziecie przyjaciółmi 
Boga.  

Nie lękajcie się, gdy was wyśmiewają za waszą czystość. Bójcie się jedynie 

tego, by nie stać się nieprzyjaciółmi Boga. Pewnego dnia usłyszałem: “Świat 

wyśmieje Cię jako kłamcę lub eunucha jeśli pokażesz, że nie masz pociągu do 

kobiet”. Zaprawdę powiadam wam: Bóg ustanowił małżeństwo, by was wznieść 

jako Swoich naśladowców w prokreacji i jako współpracowników w zaludnianiu 

Nieba. Jest jednak stan jeszcze bardziej wzniosły, przed którym kłaniają się 

aniołowie, widząc w nim doskonałość, jakiej nie mogą naśladować. Ten stan 

może trwać, jeśli jest doskonały, od narodzenia aż do śmierci. Nie jest jednak 

zamknięty przed tymi, którzy – nie będąc już dziewicami – rezygnują ze swej 

płodności męskiej lub kobiecej, usuwają swą zwierzęcą żywotność, by stać się 

płodnymi lub żywotnymi jedynie w duchu. To stan jakby eunucha, ale bez 

niedoskonałości naturalnej ani bez okaleczenia dobrowolnego lub zadanego 

gwałtem. Stan, który nie zabrania zbliżania się do ołtarza. W wiekach 

przyszłych ci – którzy się do tego stanu zobowiążą – będą otaczać ołtarz i służyć 

przy nim. To stan najwznioślejszy, ze względu na który [człowiek] wyrzeka się 

wszystkiego, co nie jest przynależnością do jedynego Boga i zachowuje dla 

Niego samego czystość ciała i serca, aby posiadać na wieki olśniewającą biel, 
tak drogą Barankowi.  
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Mówiłem do ludu i do tych z ludu, którzy są wybrani. Teraz, zanim pójdziemy 

połamać się chlebem i podzielić się solą w domu Filipa, błogosławię was 

wszystkich. Błogosławię dobrych, by im wynagrodzić. Błogosławię grzeszników, 

aby im włożyć do serca odwagę przyjścia do Tego, który przybywa, by 

wybaczać. Pokój niech będzie z wami wszystkimi.» 

Jezus wysiada z łodzi i przechodzi przez tłum tłoczący się wokół Niego. Przy 

rogu jednego z domów stoi jeszcze Mateusz. Stamtąd słuchał Nauczyciela, nie 

mając śmiałości uczynić nic więcej. Doszedłszy do niego, Jezus zatrzymuje się i 

– jakby błogosławiąc wszystkich – udziela jeszcze raz błogosławieństwa. Patrzy 

na Mateusza, a potem dołącza do uczniów. Lud podąża za Jezusem, który znika 

następnie w jednym z domów. 

62. POWOŁANIE MATEUSZA DO GRONA UCZNIÓW 

Napisane 4 lutego 1945. A, 4378-4389 

Tego ranka myślę o wrażeniu, jakie wywarła na ojcu przeczytana wczoraj wizja. 

Był ojciec naprawdę zaskoczony. Powiedziałam o tym Jezusowi, który był przy 

mnie. On mi odpowiedział: «Dlatego właśnie to daję. Nie możesz sobie 

wyobrazić, z jaką radością czynię się światłem dla Moich prawdziwych 

przyjaciół. Daję w ten sposób Siebie Memu Romualdowi, by go ucieszyć, z 

miłości, aby mu pomóc i dlatego, że go widzę. Nie miałem tajemnic przed 

Janem. Nie mam ich dla Janów. Powiedz staremu Janowi, że daję mu wielki 

pokój i dobry połów. Dla ciebie nie ma połowu. Dla ciebie – jedynie niewieścia 

praca, polegająca na przeplataniu oczek sieci nitką, którą ci daję. Pracuj, 

pracuj... Nie troszcz się o to, że nie masz czasu na nic więcej. W tej pracy jest 

wszystko. Nie czuj się przygnębiona, gdy nie przychodzę, by ci powiedzieć: 

“Pokój z tobą”. Pozdrowień używa się wtedy, gdy przychodzi się i odchodzi. Nie 

ma powitań, gdy jest się zawsze obecnym. Stała obecność już jest pokojem – 

Moje towarzystwo. Nie posiadasz Mnie jako gościa. Naprawdę jesteś w Moich 

ramionach i ani na chwilę cię nie opuszczam. Chcę ci tyle opowiedzieć o Mojej 

śmiertelnej egzystencji! Popatrz, dziś sprawiam ci przyjemność mówiąc: “Mój 
pokój niech będzie z tobą”.» Prawie zaraz po tym widzę, co następuje:  

To ciągle plac targowy w Kafarnaum. Jednak jest to w godzinie cieplejszej, 

kiedy targ już się zakończył i na placu znajdują się jedynie próżnujący, którzy 

rozmawiają, i bawiące się dzieci. Jezus, pośrodku Swej grupy, dochodzi do placu 

od strony jeziora. Głaszcze dzieci biegnące Mu na spotkanie i słucha z 

zainteresowaniem ich zwierzeń. Mała dziewczynka pokazuje wielkie krwawiące 
zadrapanie na czole i skarży się na brata, który to uczynił.  

«Dlaczego zrobiłeś krzywdę siostrze? To nieładnie.» 

«Nie zrobiłem tego specjalnie. Chciałem zerwać figi i wziąłem kij. Był zbyt ciężki 

i spadł na nią... Zrywałem je dla niej.» 

«Czy to prawda, Joanno?» 

«To prawda...» 

«Widzisz więc, że twój brat nie chciał uczynić ci krzywdy. Chciał ci nawet 

sprawić radość. Zatem teraz szybko się pogódźcie i pocałujcie. Dobre 

rodzeństwo, a nawet dobrzy koledzy nie powinni nigdy chować urazy. No, 

już...» 

Dzieci całują się ze łzami. Płaczą obydwoje. Jedno z powodu bolesnego 

zadrapania, drugie – z powodu cierpienia, że zadało ból. Jezus uśmiecha się 
widząc zalany łzami pocałunek.  
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«O, tak! Teraz, ponieważ jesteście dobrzy, Ja pozrywam wam figi, bez kija» [– 

mówi Jezus.]  

Wierzę, że to uczyni! Jest tak wysoki, że długimi ramionami dosięgnie je bez 

trudu. Zrywa i rozdziela. Biegnie jakaś niewiasta: 

«Weź, weź, Nauczycielu. Przyniosę Ci jeszcze chleba.» 

«Nie, nie. To nie dla Mnie. To dla Joanny i Tobiasza. Mieli na nie ochotę.» 

«I przeszkadzaliście z tego powodu Nauczycielowi? O! Jacy jesteście natrętni! 

Wybacz, Panie.» 

«Niewiasto, zrobiłem to dla zawarcia pokoju... a uczyniłem to samym powodem 

wojny: figami. Dzieci nie były natrętne. Słodkie figi są dla nich radością, a dla 

Mnie, Moją radością są ich słodkie, niewinne dusze. One odbierają Mi tyle 
goryczy...» 

«Nauczycielu... to możni Cię nie lubią, ale, my, prości, bardzo Cię kochamy. Ich 

jest tylko kilku, a nas – tak wielu!» 

«Wiem, niewiasto. Dziękuję ci za pociechę. Pokój niech będzie z tobą. Żegnaj, 

Joanno! Żegnaj, Tobiaszu! Bądźcie grzeczni, nie czyńcie sobie nic złego i nie 
pragnijcie zła. Dobrze?» 

«Tak, tak, Jezu» – odpowiadają malcy. 

Jezus udaje się w dalszą drogę i mówi z uśmiechem: 

«Teraz gdy dzięki figom wszystko się wyjaśniło, chodźmy do... Dokąd 

pójdziemy, jak myślicie?» 

Apostołowie nie wiedzą. Jeden wymienia to miejsce, inny – tamto. Jezus wciąż 

potrząsa głową i śmieje się. Piotr mówi: 

«Poddaję się, chyba że mi powiesz... Mam dziś czarne myśli. Ty tego nie 

widziałeś... ale, gdy przybiliśmy do brzegu, stał tam Eliasz, faryzeusz, bardziej 
żółty niż zwykle, i patrzył na nas z taką miną!» 

«Pozwól mu patrzeć!» 

«A cóż mi pozostaje! Jednak zapewniam Cię, Nauczycielu, że aby z nim zawrzeć 

pokój, trzeba by więcej niż dwóch fig!» 

«[Wiesz], co powiedziałem mamie Tobiasza? “Prowadzę do pokoju, posługując 

się powodem wojny”. Tak więc będę usiłował doprowadzić do pokoju, okazując 

im szacunek, bo według nich, Ja ich obrażam – ich, osobistości z Kafarnaum. 
Dzięki temu też ktoś inny będzie zadowolony.» 

«Kto?» 

Jezus nie odpowiada na pytanie i mówi dalej: 

«Prawdopodobnie nie uda Mi się, bo im brak pragnienia zawarcia pokoju. 

Jednak posłuchajcie. Byłoby to lepsze i bardziej święte, gdyby we wszystkich 

sporach osoba rozsądniejsza umiała ustąpić i nie upierała się, że ma rację, 

gdyby okazywała chęć pojednania, dzieląc się po połowie przedmiotem sporu, 

choćby mogła się słusznie sprzeciwiać. Nie zawsze jest tak, że ktoś szkodzi, bo 

powziął taką decyzję. Czasem działa się źle nie chcąc tego. Zawsze o tym 

myślcie i przebaczajcie. Eliasz i inni sądzą, że swoim działaniem sprawiedliwie 
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służą Bogu. Będę szukał – cierpliwie, wytrwale, z wielką pokorą i dobrą wolą – 

sposobu przekonania ich, że nadszedł nowy czas i że Bóg teraz chce, aby Mu 

służono zgodnie z Moim nauczaniem. Przemyślnością apostoła jest jego dobra 

wola, jego bronią – stałość, tajemnicą powodzenia – przykład i modlitwa za 

tych, których trzeba nawrócić.» 

  

[por. Mt 9,9n; Mk 2,13n; Łk 5,29n] 

Przybyli na plac. Jezus idzie prosto do stołu, przy którym Mateusz właśnie 

dokonuje obliczeń i sprawdza monety. Układa je według rodzaju, wkłada do 

różnych woreczków o odmiennych kolorach i umieszcza w żelaznym kufrze. 

Dwaj słudzy czekają obok, aby gdzieś ten kufer zanieść. Ledwie cień rzucony 

przez wysoką postać Jezusa kładzie się na ladzie, Mateusz podnosi głowę, by 

zobaczyć kto przychodzi zapłacić z opóźnieniem. Piotr, ciągnąc Jezusa za rękaw, 

mówi: «Nie mamy nic do zapłacenia, Nauczycielu. Co robisz?» 

Jednak Jezus nie zwraca na niego uwagi. Patrzy uważnie na Mateusza, który 

natychmiast podnosi się z szacunkiem. Nauczyciel rzuca drugie przenikliwe 

spojrzenie. Jednak nie jest to jak niegdyś spojrzenie surowego sędziego. To 

spojrzenie przywołujące, pełne uczucia. Ogarnia Mateusza, przenika miłością. 
Ten czerwieni się. Nie wie, co robić ani co powiedzieć... 

«Mateuszu, synu Alfeusza, wybiła godzina. Chodź, pójdź za Mną!» – oświadcza 

mu Jezus z dostojeństwem. 

«Ja? Nauczycielu, Panie! Ale czy Ty wiesz, kim ja jestem? Mówię to ze względu 

na Ciebie, nie na siebie...» 

«Chodź, pójdź za Mną, Mateuszu, synu Alfeusza» – powtarza Jezus łagodniej. 

«O! Jakże mogłem znaleźć łaskę u Boga? Ja... Ja...» 

«Mateuszu, synu Alfeusza, czytałem w twoim sercu. Chodź, pójdź za Mną.» 

Trzecia zachęta [Jezusa] jest jak pieszczota. 

«O! Natychmiast, mój Panie!» – Mateusz z płaczem wychodzi zza stołu, nie 

zajmując się już ani układaniem porozrzucanych monet, ani domknięciem kufra. 

Niczym.  

[por. Mt 9,10n; Mk 2,15n; Łk 5,29n] «Dokąd idziemy, Panie? – pyta [Mateusz], 

kiedy jest już blisko Jezusa. – Dokąd mnie prowadzisz, Panie?» 

«Do twego domu. Zechcesz udzielić gościny Synowi Człowieczemu?» 

«O!... Jednak... co powiedzą ci, którzy Ciebie nienawidzą?» 

«Ja słucham tego, co mówi się w Niebie, a tam mówią: “Chwała niech będzie 

Bogu za grzesznika, który się zbawia!” Ojciec mówi: “Na wieki wzniesie się w 

Niebiosach Miłosierdzie i wyleje się na ziemię! Ponieważ kocham cię miłością 

wieczną, miłością doskonałą, dlatego i tobie okazuję miłosierdzie”. Chodź. I 

niech przez Moje wejście oprócz twego serca także twój dom zostanie 

uświęcony.» 

«Już go oczyściłem nadzieją, jaką miałem w duszy... Jednak mój duch nie mógł 

przyjąć, że była prawdziwa... O! Ja z Twoimi świętymi...» 

Mateusz spogląda na uczniów. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#9
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-02.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-05.htm#27
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-09.htm#10
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-02.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-05.htm#29
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«Tak, z Moimi przyjaciółmi. Chodźcie. Jednoczę was i bądźcie braćmi.» 

Uczniowie są tak zaskoczeni, że jeszcze nie wiedzą, co mają powiedzieć. Idą w 

grupie za Jezusem i Mateuszem po nasłonecznionym placu, teraz zupełnie 

opustoszałym, drogą, którą rozpala oślepiające słońce. Nie ma nikogo na 
ulicach. Tylko słońce i kurz.  

Wchodzą do domu. To piękny dom z przestronnym wejściem od strony drogi. 

Ładny dziedziniec zacieniony i przynoszący ochłodę. Widzę na nim wielką 
przestrzeń zagospodarowaną jako ogród. 

«Wejdź, mój Nauczycielu! Przynieście wody i napoje.» 

Słudzy biegną z wszystkim, co potrzebne. Mateusz wychodzi wydać polecenia. 

Tymczasem Jezus i Jego [uczniowie] odświeżają się. Potem powraca. 

«Chodź teraz, Nauczycielu. Sala jest chłodniejsza... Przyjdą przyjaciele... O! 

Chcę, aby to było wielkie święto! To moje odrodzenie... To moje... obrzezanie, 

prawdziwe tym razem... Obrzezałeś mi serce Swą miłością... Nauczycielu, to 

będzie ostatnia uroczystość... Teraz już nie będzie świąt dla celnika Mateusza. 

Nie będzie już uroczystości tego świata... Jedynie wewnętrzne święto z 

odkupienia i służenia Tobie... bycia kochanym przez Ciebie... Jak wiele 

płakałem... Jak wiele, w tych ostatnich miesiącach... Już od prawie trzech 

miesięcy płaczę... Nie wiedziałem, co zrobić... Chciałem przyjść... jednak jakże 
przyjść do Ciebie, Świętego, z moją splamioną duszą?...» 

«Obmyłeś ją przez skruchę oraz miłość do Mnie i do bliźniego. Piotrze, chodź 

tutaj.» 

Piotr, który jeszcze nie przemówił, tak bardzo jest osłupiały, podchodzi. Dwaj 

mężowie – obydwaj starsi, niscy, krępi – stają naprzeciw siebie. Pomiędzy nimi 
– Jezus, uśmiechnięty i piękny. 

«Piotrze, pytałeś Mnie wiele razy, kim jest ten nieznajomy, który dawał nam 

sakiewkę przez [małego] Jakuba. Oto on. Stoi przed tobą.» 

«Kto? Ten złodz... O, przepraszam, Mateuszu! Ale kto mógłby pomyśleć, że to 

byłeś ty! Naprawdę doprowadzałeś nas lichwą do rozpaczy. Któż by pomyślał, że 

byłbyś zdolny wyrwać sobie co tydzień kawałek serca, dając tak bogatą 

jałmużnę?» 

«Wiem. Nakładałem na was niesprawiedliwe podatki. Ale oto klękam przed 

wami wszystkimi i mówię wam: nie wypędzajcie mnie. On mnie przyjął. Nie 
bądźcie bardziej surowi niż On.» 

Piotr – mając Mateusza u stóp – z wielkim uczuciem podrywa go jednym 

szarpnięciem: 

«Wstawaj! Wstawaj! Nie przede mną ani przed innymi. To jedynie Jego trzeba 

prosić o przebaczenie. My... tak, my wszyscy jesteśmy bardziej lub mniej 

złodziejami jak ty... O! Powiedziałem to! Przeklęty język! Ale taki jestem. Co 

myślę, to mówię. Co mam w sercu, to i na języku. Chodź, zawrzyjmy pakt 

pokoju i miłości.» 

[Piotr] całuje Mateusza w policzki. Inni robią to także, z mniejszą lub większą 

serdecznością. Mówię to, bo Andrzeja powstrzymuje nieśmiałość, zaś Judasz 

Iskariota jest lodowaty. Można by powiedzieć, że całuje stos węży, tak bardzo 
jego uścisk jest obojętny i szybki. Mateusz wychodzi, słysząc hałas. 
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«Jednak, Nauczycielu – odzywa się Judasz Iskariota – wydaje mi się, że to nie 

jest rozsądne. Już i tak faryzeusze Cię oskarżają, a Ty... Celnik pomiędzy Twoimi 

[uczniami]! Celnik po prostytutce!... Czy postanowiłeś doprowadzić Siebie do 
ruiny? Jeśli tak, to powiedz, bo...» 

«...bierzemy nogi za pas, prawda?» – kończy Piotr ironicznie. 

«A do ciebie kto mówi?» [– pyta Judasz] 

«Wiem dobrze, że nie mówisz do mnie, jednak ja zwracam się do twojej pani 

duszy, do twojej najczystszej duszy, do twojej najmądrzejszej duszy. Ja wiem, 

że ty, członek Świątyni, czujesz odór grzechów w nas, ubogich, którzy nie 

jesteśmy ze Świątyni. Wiem dobrze, że ty, żyd doskonały, mieszanka 

faryzeusza, saduceusza i herodianina, w połowie uczonego w Piśmie i w 

szczypcie Esseńczyka – czy chcesz jeszcze innych znakomitych nazw? – nie 

czujesz się swobodnie pomiędzy nami, jak wspaniała aloza złapana w sieć 

wypełnioną kiełbiami. Cóż jednak chcesz zrobić? On nas złapał i my... 

pozostajemy. Jeśli się źle czujesz... odejdź! Wszyscy odetchniemy z ulgą. Nawet 

On. Widzisz, On jest rozgniewany przeze mnie i przez ciebie. Przeze mnie, bo 

brak mi cierpliwości i także... tak, też miłości. Ale przez ciebie też, bo ty nic nie 

rozumiesz. Mimo całej otoczki znaczących tytułów, nie masz ani miłości, ani 

pokory, ani szacunku. Nic nie masz, chłopcze. Jedynie wielki dym, a Bóg czuwa, 

aby nie był szkodliwy.» 

Jezus pozwolił Piotrowi mówić. Stał jednak surowy, ze skrzyżowanymi 

ramionami, ze ściśniętymi wargami i oczyma... groźnymi. Na koniec powiedział: 

«Wszystko powiedziałeś, Piotrze? Czy uwolniłeś serce od całego kwasu, jaki 

zawierało? Dobrze byś uczynił. Dziś jest Święto Przaśników dla jednego syna 

Abrahama. Powołanie przez Chrystusa jest jak krew baranka na wasze dusze i 

tam, gdzie ono przychodzi, nie wejdzie już grzech. On nie wejdzie, jeśli ten, kto 

je otrzymuje, jest mu wierny. Moje powołanie jest uwolnieniem i trzeba je 

świętować bez jakiegokolwiek kwasu.» 

Dla Judasza – ani słowa. Piotr milknie, udręczony. 

«Powraca nasz gospodarz – mówi Jezus. – Jest z przyjaciółmi. Nie okazujmy im 

niczego innego jak tylko cnotę. Jeśli ktoś nie jest do tego zdolny, niech wyjdzie. 

Nie bądźcie podobni do faryzeuszy przygniatających ludzi nakazami, których 

jako pierwsi nie stosują.» 

Mateusz wchodzi z innymi mężczyznami i rozpoczyna się posiłek. Jezus jest na 

centralnym miejscu, pomiędzy Piotrem i Mateuszem. Mówią na różne tematy. 

Jezus cierpliwie wyjaśnia Tycjuszowi i Kajuszowi to, o co Go pytają. Skarżą się 
też na gardzących nimi faryzeuszy.  

«Zatem przyjdźcie do Tego, który wami nie gardzi, a potem postępujcie tak, aby 

przynajmniej dobrzy wami nie gardzili» – odpowiada Jezus. 

«Ty jesteś dobry. Jednak jesteś jeden!» 

«Nie, oni są jak Ja i jeszcze... Bóg Ojciec kocha tego, kto się nawraca i chce się 

stać Jego przyjacielem. Gdyby komuś wszystkiego zabrakło z wyjątkiem Ojca, 

czyż radość tego człowieka nie byłaby pełna?» 

Jest już deser, kiedy sługa daje znak panu domu. Mówi coś do niego. [Mateusz 

zwraca się do Jezusa:]  
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«Nauczycielu, Eliasz, Szymon i Joachim pytają, czy mogą wejść z Tobą 

porozmawiać. Czy chcesz się z nimi zobaczyć?» 

«Oczywiście.» 

«Ale... moi przyjaciele są celnikami» [– zauważa Mateusz.] 

«Dlatego właśnie tamci przyszli. Niech zobaczą. Na nic się nie zda udawanie. To 

nie służyłoby dobru. Złośliwość wyolbrzymiłaby wszystko i zaczęto by mówić, że 
są tu nierządnice. Niech więc wejdą.» 

Wchodzi trzech faryzeuszów. Rozglądają się wokół siebie ze złośliwym 

śmiechem i zamierzają się odezwać. Jednak Jezus, który wstał i wyszedł im na 
spotkanie, uprzedza ich. Kładzie rękę na ramieniu Mateusza i mówi: 

«O, prawdziwi synowie Izraela, pozdrawiam was i dzielę się z wami wielką 

nowiną. Z pewnością napełni ona radością wasze serca doskonałych Izraelitów, 

tęskniących za tym, by wszystkie serca zachowywały Prawo i oddawały chwałę 

Bogu. Oto Mateusz, syn Alfeusza, nie jest już od dziś grzesznikiem, zgorszeniem 

dla Kafarnaum. Parszywa owieczka z Izraela została uzdrowiona. Cieszcie się! 

Po niej inne grzeszne owce staną się na nowo święte i wasze miasto, o którego 

świętość tak się troszczycie, będzie przez świętość miłe Panu. On wszystko 

pozostawia, by służyć Bogu. Dajcie pocałunek pokoju zagubionemu Izraelicie, 
który powraca na łono Abrahama.» 

«I powraca na nie z celnikami? W czasie radosnej uczty? O! Naprawdę to 

korzystne nawrócenie! Popatrz, patrz tam, Eliaszu, to Jozjasz, stręczyciel.» 

«A tamten to Szymon, syn Izaaka, cudzołożnik.» 

«A ten? To Azariasz, właściciel speluny, do której Rzymianie i żydzi chodzą 
grać, kłócić się, upijać i oddawać rozpuście.» 

«Ale, Nauczycielu, czy Ty przynajmniej wiesz, kim są ci ludzie? Wiedziałeś o 

tym?» 

«Wiedziałem.» 

«A wy z Kafarnaum, wy – uczniowie, dlaczego pozwoliliście na coś takiego? 

Zaskakujesz mnie, Szymonie, synu Jony!» 

«A ty, Filipie, dobrze tu znany, i ty, Natanaelu! Jestem bardzo zaskoczony! Ty, 

prawdziwy Izraelita! Jakże mogłeś znieść to, że twój Nauczyciel je z celnikami i 
grzesznikami?» 

«Czyż więc nie ma już wstydu w Izraelu?» 

Trzej [faryzeusze] są całkowicie zgorszeni. Jezus mówi: 

«Pozostawcie w spokoju Moich uczniów. Ja tego chciałem, Ja sam.» 

«O, tak! Rozumiemy to. Gdy chce się udawać świętego, lecz nim się nie jest, 

szybko wpada się w niewybaczalne błędy!» 

«A kiedy przyzwyczaja się uczniów do nieokazywania szacunku, wtedy można 

być jedynie człowiekiem, który nie szanuje Prawa. Jeszcze pali mnie wybuch 

szyderczego śmiechu tego tu, Judejczyka ze Świątyni, wobec mnie – faryzeusza 
Eliasza! Uczymy tego, co wiemy.» 
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«Mylisz się, Eliaszu. Wszyscy się mylicie. Uczymy tego, co wiemy – to prawda. A 

Ja, który znam Prawo, uczę go tych, którzy go nie znają, a więc: grzeszników. 

Wy... wiem dobrze, że jesteście już panami swoich dusz. Grzesznicy nimi nie są. 

Ja szukam ich dusz, oddaję im je, aby oni sami przynieśli je do Mnie, takie jakie 

są: chore, zranione, brudne, abym je opatrzył i oczyścił. Po to przyszedłem. To 

grzesznicy potrzebują Zbawiciela, a Ja przychodzę ich zbawić. Zrozumcie Mnie... 
i nie żywcie do Mnie bezpodstawnej nienawiści.» 

Jezus jest łagodny, przekonywujący, pokorny... ale trzej są jak trzy osty 

najeżone kolcami... Wychodzą z minami [wyrażającymi] obrzydzenie. 

«Poszli... Teraz będą nas wszędzie krytykować» – mruczy Judasz Iskariota. 

«Niech tak robią! Ty działaj tylko tak, aby Ojciec nie musiał ciebie krytykować. 

Nie dręcz się, Mateuszu, ani wy, jego przyjaciele. Sumienie mówi nam: “Nie 

czynicie zła”. To wystarczy.» – Jezus siada na Swoim miejscu.  

63. JEZUS NA JEZIORZE W TYBERIADZIE. POUCZENIE UCZNIÓW W POBLIŻU 

MIASTA 

Napisane 5 lutego 1945. A, 4389-4403 

Jezus przebywa ze wszystkimi Swoimi [uczniami]. Jest ich odtąd trzynastu i On. 

Znajdują się po siedmiu w łodziach, na Jeziorze Galilejskim. Jezus jest w łodzi 

Piotra, w pierwszej, z Piotrem, Andrzejem, Szymonem, Józefem i dwoma 

kuzynami. W drugiej znajdują się dwaj synowie Zebedeusza z innymi: Iskariotą, 

Filipem, Tomaszem, Natanaelem i Mateuszem. Łodzie z żaglem płyną szybko. 

Pcha je chłodny wiatr od północy, formujący na wodzie liczne lekkie zmarszczki, 

ledwie zaznaczone przez linie piany. Rysuje je jakby na tiulu turkusowego 

lazuru pięknego spokojnego jeziora. [Łodzie] suną naprzód, pozostawiając za 

sobą dwa ślady, które łącząc się stapiają radosne piany w jeden śmiejący się 

ślad na powierzchni wody. Płyną razem, choć łódź Piotra wyprzedza drugą o 
dwa metry.  

[Siedzący] w łodziach, które zbliżyły się do siebie na odległość kilku metrów, 

wymieniają teraz uwagi i prowadzą rozmowy. Wnioskuję z tego, że Galilejczycy 

pokazują i wyjaśniają Judejczykom miejsca na jeziorze, mówią o handlu, 

różnych osobistościach, odległościach pomiędzy punktem wypłynięcia a celem, 

to znaczy między Kafarnaum a Tyberiadą. Łodzie nie służą do połowu, lecz do 
transportu osób.  

Jezus siedzi na dziobie. W sposób widoczny cieszy Go otaczające piękno, cisza, 

cały ten czysty lazur nieba i wód, otoczonych zielonymi brzegami, na których 

rozsiane są wioski, całkiem białe na zielonym tle. Wyłączył się z rozmów 

uczniów, jest bowiem na samym dziobie, niemalże leży na stosie żagli. Często 

pochyla głowę w kierunku szafirowego lustra jeziora, jakby badał dno i jakby 

ciekawiło Go to, co żyje w bardzo przejrzystych wodach. Któż jednak wie, o 

czym myśli... Piotr zadaje Jezusowi dwa pytania. Pierwsze – czy nie 

przeszkadza Mu słońce, które jest wysoko na wschodzie, bo całkiem zalewa łódź 

promieniami jeszcze nie palącymi, lecz już ciepłymi. Drugie – czy chce, jak inni, 

chleba i sera. Jezus nic nie chce: ani żagla [do osłony], ani chleba. Piotr 

zostawia Go w spokoju.  

[W pewnym momencie] drogę przecina grupa małych łodzi, których używa się 

do popływania po jeziorze. To rodzaj szalup bogato przyozdobionych 

purpurowymi baldachimami i wspaniałymi poduszkami. Hałasy, wybuchy 

śmiechu, wonności, ciągną się za nimi. Łódki pełne są pięknych niewiast i 

radosnych Palestyńczyków oraz Rzymian. Raczej Rzymian a przynajmniej “nie-
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Palestyńczyków”. Musi tam być kilku Greków. Zgaduję to ze słów młodego, 

szczupłego mężczyzny, smukłego, brunatnego jak dojrzała oliwka. Jest cały 

wystrojony. Nosi krótkie czerwone ubranie, obszyte u dołu, w ciężkim stylu 
greckim i ściśnięte w pasie paskiem – arcydziełem sztuki złotniczej.  

Mówi: «Hellada jest piękna, lecz moja olimpijska ojczyzna nie ma tego lazuru 

ani tych kwiatów. I naprawdę nie można się dziwić, że boginie opuściły ją, aby 

tu przybyć. Obsypujmy boginki – nie greckie, lecz żydowskie – kwiatami, różami 

i hołdami...» 

I rzuca na kobiety w swej łodzi płatki wspaniałych róż. Rzuca je też na sąsiednią 

łódź. Rzymianin mu odpowiada: 

«Rzucaj, rzucaj, Greku! Jednak Wenus jest ze mną. Ja nie obrywam płatków. 
Zbieram róże z pięknych ust. To słodsze!» 

Pochyla się, całując uśmiechnięte usta Marii z Magdali, na wpół leżącej na 

poduszkach, z głową na piersi Rzymianina. 

Teraz łódki płyną dokładnie w kierunku ciężkich łodzi i – czy to z powodu 

niezręczności wiosłujących, czy to z powodu wiatru – niewiele brakuje, by się 

zderzyły. 

«Uważajcie, jeśli wam życie miłe!» – woła rozgniewany Piotr, wykonując obrót, 

by poderwać łódź dla uniknięcia zderzenia. Zniewagi ze strony mężczyzn i 

okrzyki przerażenia kobiet dochodzą ich z łodzi. Rzymianie obrażają 
Galilejczyków krzycząc: 

«Oddalcie się hebrajskie psy!» 

Piotr i inni Galilejczycy nie pozostawiają zniewagi bez odpowiedzi. Szczególnie 

Piotr – czerwony jak grzebień koguta, stojąc w kołyszącej się łodzi, z rękami u 

bioder – odpowiada ciosem na cios, nie oszczędzając ani Rzymian, ani Greków, 

ani żydów, ani żydówek. Wręcz przeciwnie, adresuje do nich całą kolekcję 

zaszczytnych tytułów, których nie napiszę. Spór kończy się, gdy plątanina kilów 

i wioseł jest rozwiązana. Potem każdy płynie w swoją stronę.  

Jezus ani przez chwilę nie zmienił pozycji. Siedział, jakby nieobecny, nie patrząc 

ani na łodzie, ani na ludzi w łodziach. Nie odzywał się do nikogo. Wsparty na 

łokciu ciągle patrzył na odległy brzeg, jakby nic się nie przydarzyło. Spadł na 

Niego rzucony przez kogoś kwiat. Nie wiem, skąd się wziął. Z pewnością od 

jednej z kobiet, słyszę bowiem wybuch śmiechu, towarzyszący temu gestowi. 

Ale On... nic. Kwiat uderza Go prawie w twarz i spada na deski, kończąc lot u 

stóp wrzącego Piotra. Gdy łodzie już się zaczynają oddalać, widzę, że 

Magdalena podniosła się i, stojąc, patrzy w kierunku wskazanym jej przez 

towarzyszkę grzechu. Wlepia piękne oczy w spokojną i zamyśloną twarz Jezusa. 

Jakże Jego twarz oddalona jest od świata!... 

«Powiedz no, Szymonie! – odzywa się Iskariota [do Zeloty] – Ty, który jesteś 

Judejczykiem jak ja. Powiedz mi: ta piękna jasnowłosa [kobieta] na piersi 

Rzymianina, ta, która przed chwilą wstała, czyż to nie siostra Łazarza z 
Betanii?» 

«Ja nic nie wiem – odpowiada sucho Szymon Kananejczyk. – Niedawno 

powróciłem pomiędzy żyjących, a ta niewiasta jest młoda...» 

«Mam nadzieję, że nie chcesz mi powiedzieć, że nie znasz Łazarza z Betanii! 

Wiem dobrze, że to twój przyjaciel, a także i to, że byłeś u niego z 
Nauczycielem.» 
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«A jeśli tak jest?» 

«Jeśli tak jest, powinieneś znać także grzesznicę, którą jest siostra Łazarza. 

Znają ją nawet w grobach! Od dziesięciu lat mówi się o niej. Zaledwie dorosła, a 

już okazała swą płochość. A od czterech lat!... Nie możesz nie wiedzieć o tym 

zgorszeniu, nawet jeśli przebywałeś w “dolinie umarłych”. Cała Jerozolima o 

niej mówiła. Wtedy Łazarz przeniósł się do Betanii... Zresztą, dobrze zrobił. Nikt 

więcej nie wszedłby już do jego wspaniałego pałacu na Syjonie, do którego ona 

jeszcze przychodziła, odchodziła... Chcę powiedzieć: nikt święty. Na wsi... też 

wie się o tym!... Ona jest teraz dla każdego, tylko nie dla swego domu... Obecnie 

jest z pewnością w Magdali... Znalazła jakąś nową miłość... Nie odpowiadasz? 

Możesz zaprzeczyć?» 

«Nie zaprzeczam. Milczę.» 

«A więc to ona? Nawet ty ją rozpoznałeś!» 

«Widziałem ją, gdy była zupełnie młoda. Wtedy była czysta. [Dopiero] teraz 

widzę ją ponownie... jednak ją rozpoznaję. Chociaż jest bezwstydna, sylwetką 
przypomina matkę, świętą.» 

«Dlaczego więc prawie zaprzeczyłeś, że jest siostrą twego przyjaciela?» 

«Nasze rany i tych, których kochamy, usiłujemy ukryć, szczególnie jeśli 

jesteśmy szlachetni.» 

Judasz wybucha wymuszonym śmiechem. 

«Dobrze powiedziałeś, Szymonie. Jesteś człowiekiem szlachetnym» – zauważa 

Piotr. 

«Ty też ją rozpoznałeś? Z pewnością chodzisz do Magdali sprzedawać ryby i kto 

wie, ile razy ją widziałeś!...» 

«Chłopcze, wiedz, że jeśli człowiek jest zmęczony uczciwą pracą, niewiasty już 

nie pociągają. Kocha się jedynie prawe łoże swej małżonki.» 

«E! Przecież to, co piękne, wszystkim się podoba! Przynajmniej się na to 

patrzy.» 

«Po co? Po to, aby powiedzieć: “To nie jest danie na mój stół”? Nie. Wiesz, 

jezioro i mój zawód nauczyły mnie wielu rzeczy. Oto jedna z nich: ryba 

słodkowodna, mieszkająca w głębinach, nie jest przeznaczona do wody słonej 
ani do spiętrzonej wody na powierzchni.» 

«Co chcesz przez to powiedzieć?» 

«Chcę powiedzieć, że każdy powinien pozostać na swoim miejscu, aby nie 

umrzeć śmiercią tragiczną...» 

«Umierałeś z powodu Magdaleny?» [– pyta Judasz.] 

«Nie. Mam twardą skórę. Ale... powiedz no... może to ty czujesz się źle z jej 

powodu?» 

«Ja? Nawet na nią nie spojrzałem!...» 

«Kłamca! Założę się, że dobrze się usadowiłeś, aby się nie znaleźć w pierwszej 

łodzi. Po to, aby być bliżej... Nawet mnie byś ścierpiał, żeby być bliżej... Prawdą 
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jest to, co mówię, bo po tak wielu dniach milczenia zaszczyciłeś mnie swym 

słowem.» 

«Ja? Ależ ona mnie nawet nie widziała! Patrzyła cały czas na Nauczyciela!» 

«Cha! Cha! Cha! A mówiłeś, żeś na nią nie patrzył! Jak to zrobiłeś, żeby widzieć, 

gdzie ona patrzy, nie patrząc na nią?» 

Po uwadze Piotra wszyscy się śmieją, z wyjątkiem Judasza, Jezusa i Szymona 

Zeloty. Jezus ucina dyskusję, której wydawał się nie słuchać. Pyta Piotra: «To 
Tyberiada?» 

«Tak, Nauczycielu. Zaraz przybiję do brzegu.» 

«Poczekaj, czy możesz zatrzymać się w tej spokojnej zatoce? Chciałbym mówić 

tylko do was.» 

«Sprawdzę dno i powiem Ci.» 

Piotr zanurza długą żerdź i kieruje się powoli ku brzegowi. 

«Tak, mogę, Nauczycielu. Czy mam się zbliżyć jeszcze bardziej?» 

«Najbliżej jak możesz. Tam jest cień i pustka. To mi się podoba.» 

Piotr dopływa do brzegu. Ląd jest najwyżej w odległości piętnastu metrów.  

«Teraz dotknąłbym [już] dna» [– mówi Piotr.] 

«Zatrzymaj się. Zbliżcie się jak najbardziej i posłuchajcie...» 

Jezus wstaje z miejsca i idzie usiąść pośrodku łodzi, na ławeczce umieszczonej 

między krawędziami. Ma naprzeciw Siebie drugą łódź. Wokół Niego znajdują się 
uczniowie z Jego łodzi. 

«Posłuchajcie. Wydaje się wam, że wyłączam się czasem z waszych rozmów i że 

jestem wtedy leniwym Nauczycielem, nie strzegącym własnych uczniów. 

Wiedzcie, że Moja dusza nie opuszcza was ani na chwilę. Czy kiedykolwiek 

obserwowaliście lekarza badającego chorego, którego choroba nie jest 

określona i objawy jej są sobie przeciwstawne? Obserwuje go bacznie, kiedy go 

odwiedza: czy śpi czy czuwa, rano lub wieczorem, kiedy milczy i kiedy mówi. 

Wszystko może być objawem ukrytej choroby i wskazówką dla jej odkrycia. 

Wszystko może wskazać właściwe postępowanie. Ja robię to samo z wami. 

Jesteście ze Mną połączeni niewidocznymi, lecz bardzo czułymi nitkami. One są 

przywiązane do Mnie i przekazują Mi nawet najlżejsze poruszenia waszego ja. 

Pozwalam wam wierzyć w waszą wolność, abyście coraz bardziej ujawnili, kim 

naprawdę jesteście. To tak jak uczeń lub szaleniec sądzi, że opiekun już go nie 

widzi. Jesteście grupą osób. Jednak tworzycie trzon, to znaczy coś jednego. 

Jesteście złożonym organizmem. Rodzi się on do istnienia. Badam wszystkie 

jego cechy, lepsze lub gorsze, aby je uformować, połączyć, utemperować, 

rozwinąć różnorodne możliwości i uczynić z nich coś jednego i doskonałego. To 
dlatego was badam i obserwuję, nawet gdy śpicie. 

  

[por. Mt 5,13; Mk 9,50; Łk 14,34] 

Czym jesteście? Czym powinniście być? Wy jesteście solą ziemi. Tym 

powinniście być: solą ziemi. Sól zabezpiecza mięso przed zepsuciem i także inne 

pokarmy. Czy jednak sól mogłaby coś posolić, gdyby nie była słona? To dzięki 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-09.htm#50
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-14.htm#34
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wam chcę posolić świat, aby dać mu niebiański smak. Jednak jak będziecie 

mogli solić, jeśli sami utracicie smak?  

Co sprawia, że tracicie niebiański smak? To co jest ludzkie. Woda morska, z 

prawdziwego morza, nie jest dobra do picia, tak bardzo jest słona, prawda? A 

jednak, kiedy ktoś weźmie kubek wody morskiej i wleje ją do dzbana z wodą 

słodką, wtedy można ją wypić. Wtedy woda morska jest tak bardzo 

rozcieńczona, że traci swój ostry smak. To co ludzkie jest jak słodka woda, 

mieszająca się z waszą niebiańską słonością.  

Przypuśćmy, że – gdyby to było możliwe – rzeka zmieniłaby swój bieg: zamiast 

do morza wpływałaby do jeziora. Czy można by w nim odnaleźć strumień 

morskiej wody? Nie. Zgubiłby się w tej masie słodkiej wody. Tak samo jest z 

wami, gdy zanurzacie waszą misję lub raczej topicie ją w tym co ludzkie. 

Jesteście ludźmi. Tak. Wiem o tym. Jednak kim Ja jestem? Ja jestem Tym, który 

ma w Sobie całą moc. Co robię? Przekazuję wam tę siłę, bo was powołałem. Po 

cóż jednak wam ją przekazywać, jeśli rozpraszacie ją pod lawinami ludzkich 
uczuć i doznań?  

  

[por. Mt 5,14n; Mk 4,21; Łk 8,16; 11,33] 

Wy jesteście i macie być światłem świata. Wybrałem was, Ja, Światłość Boża, 

aby nadal oświecać świat, gdy wrócę do Ojca. Czy jednak możecie dać światło, 

jeśli jesteście latarniami zgaszonymi lub kopcącymi? Nie. Niepewne kopcenie 

dopalającej się świecy jest gorsze niż jej całkowite zgaśnięcie. Waszym dymem 

zaciemnicie blask światła, który serca mogą jeszcze posiadać. O! Nieszczęśliwi 

ci, którzy – szukając Boga – zwrócą się do apostołów, którzy zamiast światła 

dają dym! Otrzymają zgorszenie i śmierć. Jednak przekleństwo i kara dotknie 

niegodnych apostołów. Wielkie jest wasze przeznaczenie, ale też wielka i 

budząca lęk wasza misja! Pamiętajcie, że ten, komu wiele dano, musi więcej 

dawać. A wy otrzymaliście najwięcej pouczeń i darów. Pouczyłem was Ja, Słowo 

Boże, i otrzymacie od Boga dar bycia “uczniami”, to znaczy kontynuatorami 
dzieła Syna Bożego.  

Chciałbym, abyście nie przestali zastanawiać się nad tym, że zostaliście 

wybrani. Chciałbym, abyście badali ten wybór i go doceniali... Chciałbym, 

abyście zastanawiali się tylko nad tym, czy jesteście zdolni do wierności, czy 

zachowujecie wierność. Może nawet nie tyle nad tym, że jesteście grzeszni i 

zatwardziali, lecz – czy jesteście wierni. Jeśli nie ma w was zapału 

apostolskiego, trzeba odejść. Świat dla tego, kto go kocha, jest tak przestronny, 

tak piękny, odpowiedni, zróżnicowany! Ofiarowuje wszystkim kwiaty i owoce 

dla zmysłowych uciech. Ja ofiarowuję tylko jedną rzecz: świętość. Na ziemi to 

rzecz najskromniejsza, najbiedniejsza, najtrudniejsza, najbardziej ciernista i 

najbardziej prześladowana z tego, co istnieje. W Niebie jej skromność zamienia 

się we wspaniałość, jej ubóstwo – w bogactwo, jej ciernie – w kwietne dywany, 

jej trudność – w ścieżkę łatwą i przyjemną, jej prześladowanie – w pokój i 

szczęśliwość. Jednak być świętym, tu na ziemi, to heroiczny wysiłek. Ja jedynie 
to wam ofiarowuję.  

Czy chcecie ze Mną pozostać albo nie macie do tego odwagi? O! Nie patrzcie na 

siebie zaskoczeni i zasmuceni! Usłyszycie jeszcze wiele razy, jak stawiam wam 

to pytanie. I kiedy je usłyszycie, myślcie o tym, że Moje serce płacze, bo jest 

zranione widząc was głuchych na Moje wezwania. Zbadajcie więc siebie, a 

potem osądźcie, uczciwie i szczerze, i zadecydujcie. Zadecydujcie, abyście nie 

byli potępieni. Powiedzcie: “Nauczycielu, przyjaciele, zdaję sobie sprawę, że nie 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#14
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-04.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#16
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-11.htm#33
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jestem stworzony, by iść tą drogą. Daję wam pocałunek na pożegnanie i proszę: 

módlcie się za mnie”. To lepsze niż zdrada. Tak to lepsze... 

Co mówicie? Kogo zdradzić? Kogo? Mnie. Moją sprawę, to znaczy sprawę Boga, 

bo Ja jestem jedno z Ojcem, a wy... tak, wy zdradzilibyście siebie. 

Zdradzilibyście wasze dusze, oddając je szatanowi. Chcecie pozostać żydami? 

Nie zmuszam was do zmiany. Jednak nie zdradzajcie. Nie zdradzajcie waszej 

duszy, Chrystusa i Boga. Przysięgam wam, że ani Ja, ani ci, którzy są Mi wierni, 

nie będą was krytykować ani nie wydadzą was na pogardę tłumu wiernych. 

Przed chwilą jeden z waszych braci powiedział wielkie słowa: “Rany nasze i 

tych, których kochamy, usiłujemy ukryć.” Ten, kto by [od nas] odszedł, byłby 

jak rana, gangrena na apostolskim organizmie. Oddzieliłby się z powodu 

nieuleczalnej gangreny, pozostawiając bolesną bliznę, którą ukrywalibyśmy z 
największą troską. 

Nie, nie płaczcie wy, najlepsi. Nie płaczcie. Nie mam do was żadnej urazy i nie 

jestem nieprzejednany w stosunku do was, tak ociężałych. Dopiero co was 

przyjąłem i nie mogę domagać się, żebyście już byli doskonali. Nie będę na to 

oczekiwał nawet po latach – po tym jak powiem wam bezużytecznie sto i 

dwieście razy te same rzeczy. Co więcej, posłuchajcie: po latach będziecie mniej 

gorliwi niż w obecnej godzinie, gdy jesteście neofitami. Takie jest życie... Taki 

jest człowiek... traci się cały rozpęd po pierwszym skoku. Jednak (Jezus powstał 

gwałtownie) przysięgam wam, że Ja zwyciężę. Oczyszczeni przez naturalną 

selekcję, umocnieni napojem nadprzyrodzonym, wy, najlepsi, staniecie się 

Moimi bohaterami. Bohaterowie Chrystusa. Bohaterowie Nieba. Moc Cezarów 

stanie się prochem w porównaniu z królewską godnością waszego kapłaństwa. 

Wy, biedacy z Galilei, wy, nieznani Judejczycy, wy, nieliczni w masie 

otaczających was ludzi będziecie bardziej znani, wychwalani, szanowani niż 

Cezarzy, niż wszyscy Cezarzy, jakich ziemia miała i mieć będzie. Będziecie 

znani, będziecie błogosławieni w bardzo bliskiej przyszłości i przez najbardziej 

oddalone wieki, aż do końca świata. To dla tego najwyższego przeznaczenia 

was wybrałem. Wy macie szczere pragnienie i zdolność, aby iść za nim, a Ja 
nadaję podstawowe cechy waszemu apostolskiemu charakterowi.  

Być zawsze czujnym i gotowym. Niech biodra wasze będą przepasane, zawsze 

przepasane, a wasze lampy zapalone, jak u ludzi, którzy muszą zaraz odejść lub 

pobiec na spotkanie z kimś, kto nadchodzi. Rzeczywiście, jesteście, będziecie – 

aż zatrzyma was śmierć – niestrudzonymi pielgrzymami w poszukiwaniu tego, 

kto błądzi. Dopóki śmierć was nie zatrzyma, dopóty będziecie musieli trzymać 

wasze lampy wysoko i zapalone dla wskazania drogi zagubionym, 

powracającym do owczarni Chrystusa. 

Musicie być wierni Panu, który wam powierzył tę służbę. Wynagrodzony 

zostanie sługa, którego pan znajdzie zawsze czuwającego i którego śmierć 

zastanie w stanie łaski. Nie możecie, nie wolno wam mówić: “Jestem młody, 

mam czas na zrobienie tego i tamtego, a potem pomyślę o Panu, o śmierci, o 

mojej duszy.” Młodzi umierają tak jak starzy, silni – tak jak słabi. A starzy tak 

jak młodzi, silni tak jak słabi są wystawieni na atak pokusy. Wiedzcie, że dusza 

może umrzeć przed ciałem i że możecie nosić w waszym łonie – nie wiedząc o 

tym – gnijącą duszę. Śmierć duszy jest tak niedostrzegalna! To jak śmierć 

kwiatu. Bez krzyku, bez konwulsji... [Dusza] gaśnie, pozwalając na zamarcie 

swego płomienia, tak jak więdnie korona [kwiatu]. Potem – czasem po długim 

okresie, a czasem natychmiast – ciało uświadamia sobie, że nosi w sobie zwłoki 

toczone przez robactwo. Staje się ono szalone z przerażenia i zabija się, by 

umknąć przed tym związkiem... O, nie ucieknie! Wpada, naprawdę z 
zarobaczoną duszą, do plątaniny węży w Gehennie. 
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Nie bądźcie nieuczciwi jak pośrednicy lub adwokaci, którzy zajmują się 

równocześnie dwoma wrogo do siebie nastawionymi klientami. Nie bądźcie 

fałszywi jak politycy, którzy mówią: “przyjacielu” do tego lub tamtego, a 

okazują się potem ich wrogami. Nie próbujcie iść za dwoma sposobami 

postępowania. Nie żartuje się z Boga i nie oszukuje Go. Postępujcie wobec ludzi, 

tak jak postępujecie wobec Boga, gdyż obrażanie ludzi jest obrażaniem Boga. 

Troszczcie się o to, żeby Bóg widział was takimi, jakimi chcecie, aby widzieli 
was ludzie.  

Bądźcie pokorni. Nie możecie wyrzucać waszemu Nauczycielowi, że taki nie jest. 

Dam wam przykład. Działajcie tak, jak Ja działam. Bądźcie pokorni, łagodni, 

cierpliwi. Tak zdobywa się świat. Nie – gwałtem i siłą. Bądźcie silni i gwałtowni 

[walcząc] z własnymi wadami. Wyrwijcie je, nawet gdybyście musieli wyrwać 

sobie serce. Powiedziałem wam przed kilkoma dniami, żebyście czuwali nad 

waszymi spojrzeniami. Jednak nie umiecie tego czynić. Mówię wam: lepiej stać 

się ślepym – wydłubując sobie oczy pełne pożądań – niż stać się rozwiązłym. 

Bądźcie szczerzy. Ja jestem Prawdą. Tak w rzeczach z Wysoka, jak w sprawach 

ludzkich. Chcę, abyście i wy byli szczerzy. Po co oszukiwać Mnie, braci, 

bliźniego? Po co zabawiać się oszukiwaniem? Kogo? Choć jesteście pyszni, nie 

macie poczucia godności, by powiedzieć: “Nie chcę, aby odkryto we mnie 

kłamcę”? I bądźcie szczerzy wobec Boga. Czy sądzicie, że możecie Go oszukać 

modlitwami długimi i pozornymi? O! Biedni synowie! Bóg widzi wasze serca! 

Bądźcie dyskretni w czynieniu dobra. Nawet dając jałmużnę. Pewien celnik 

potrafił tak robić, nawet przed swym nawróceniem. Czyż wy nie umielibyście 

tak postępować? Tak, pochwalam cię, Mateuszu, za dyskretną ofiarę, jaką co 

tydzień sami – tylko Ojciec i Ja – znaliśmy. Ciebie daję za przykład. Ta 

powściągliwość jest także formą czystości, przyjaciele. Nie odkrywajcie waszej 

dobroci, tak samo jak nie obnażylibyście młodej dziewczyny na oczach tłumu. 

Bądźcie czyści, czyniąc dobro. Dobre działanie jest czyste, gdy nie łączy się z 

kryjącą się za nim myślą o pochwale lub szacunku ani z żadnymi pysznymi 
uczuciami.  

Bądźcie małżonkami wiernymi powołaniu Bożemu. Nie możecie służyć dwom 

panom. Łoże małżeńskie nie jest równocześnie dla dwóch małżonek. Bóg i 

szatan nie mogą dzielić waszych objęć. Bóg i szatan nie mogą dzielić potrójnego 

objęcia człowieka, bo to byty przeciwstawne sobie. Sprzeciwiajcie się 

pragnieniu złota jak i pragnieniu ciała, pragnieniu cielesnemu oraz pragnieniu 

władzy. Oto, co daje wam szatan. O! Jego złudne bogactwa! Zaszczyty, sukcesy, 

władza, pieniądze – to nieczyste towary, które nabywacie za cenę waszych 

dusz. Poprzestawajcie na małym. Bóg daje wam to, co konieczne. To wystarczy. 

On wam to zapewnia, tak samo jak ptakom powietrznym, a wy jesteście czymś 

o wiele większym niż ptaki. Jednak On chce od was ufności i umiarkowania. 

Jeśli macie ufność, On was nie zawiedzie. Jeśli jesteście umiarkowani, Jego 
codzienny dar wam wystarczy. 

Nie bądźcie [w sercu] poganami, należąc z imienia całkowicie do Boga. Poganie 

są tymi, którzy bardziej niż Boga kochają złoto i władzę, aby wydawać się 
półbogami. Bądźcie święci, a będziecie podobni do Boga na wieczność. 

Nie bądźcie nieprzejednani. Wszyscy jesteście grzesznikami. Pragnijcie być dla 

innych takimi, jakimi chcielibyście, by inni byli dla was, to znaczy współczujący i 
gotowi wybaczyć.  

Nie osądzajcie. O! Nie osądzajcie! Od niedawna jesteście ze Mną, a już 

widzieliście, ileż razy Ja, niewinny, byłem błędnie, źle osądzany. Byłem 

posądzany o nie istniejące grzechy. Źle osądzać – to obrażać. Tylko ten, kto jest 
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naprawdę święty, nie odpowiada zniewagą na zniewagę. Powstrzymajcie się 

więc od obrażania, aby was nie obrażano. Nie uchybicie w ten sposób ani 

miłości, ani świętej, drogiej i słodkiej pokorze, która – wraz z czystością – jest 

nieprzyjaciółką szatana. Przebaczajcie, zawsze przebaczajcie. Powiedzcie: 

“Przebaczam, o Ojcze, aby od Ciebie otrzymać przebaczenie za moje niezliczone 
grzechy.” 

Doskonalcie się z godziny na godzinę, cierpliwie, stanowczo, heroicznie. Czy 

ktoś wam mówi, że stać się dobrym to łatwe? Mówię wam: to najcięższa praca. 
Jednak Niebo jest zapłatą i warto wyczerpać się w tym wysiłku. 

Kochajcie. O! Jakież słowo, jakie słowo mam wyrzec, aby wpoić w was miłość? 

Żadne [słowo] nie jest zdolne nawrócić was ku miłości, biedni ludzie, pobudzani 

przez szatana! Zatem mówię: “Ojcze, przyspiesz godzinę oczyszczenia. Ta 

ziemia jest wysuszona i ta trzoda jest chora, Twoja trzoda. Jednak jest rosa, 

która może wszystko zmiękczyć i oczyścić. Otwórz, otwórz źródło tej rosy. To 

Mnie, to Mnie musisz otworzyć, Ojcze. Oto Ja, Ojcze! Płonę, by wypełnić Twe 

życzenie, które jest Moim pragnieniem i Tego, który jest Odwieczną Miłością. 

Ojcze, Ojcze, Ojcze! Popatrz na Twego Baranka i bądź Tym, który poświęca Go 
na ofiarę.”» 

Jezus mówi naprawdę w natchnieniu. Stoi z rozłożonymi ramionami, z twarzą 

zwróconą ku Niebu. W białym lnianym odzieniu odbija się od lazuru jeziora jak 
modlący się archanioł. 

64. JEZUS SZUKA JONATANA W TYBERIADZIE, W DOMU CHUZY 

Napisane 6 lutego 1945. A, 4403-4410 

Widzę piękną, całkiem nową osadę. To Tyberiada. Na to, że jest nowa i bogata, 

wskazuje mi wszystko. Jest zbudowana według bardziej uporządkowanego 

planu niż jakiekolwiek inne miasto w Palestynie. Stanowi zespół harmonijny i 

zorganizowany, jakiego nie ma nawet w Jerozolimie. Piękne aleje, proste ulice 

są już zaopatrzone w system kanałów. Zapobiega to zastojowi wody i zbieraniu 

się ścieków na ulicach. Fontanny z pięknymi marmurowymi zbiornikami zdobią 

przestronne place. Pałac jest już wyraźnie w stylu rzymskim z przestronnymi 

portykami. Przez niektóre bramy, otwarte o tej porannej godzinie, oko 

dostrzega jasne dziedzińce, marmurowe perystyle przyozdobione cennymi 

malowidłami, zapełnione miejscami do siedzenia i małymi stolikami. Prawie 

wszystkie mają pośrodku przestrzeń wyłożoną marmurem z fontannami i 

strugami wody, z marmurowymi nieckami przyozdobionymi roślinami pokrytymi 
kwieciem.  

W całości jest to imitacja architektury rzymskiej, dość dobrze i bogato 

naśladowanej. Najpiękniejsze domy są przy ulicach sąsiadujących z jeziorem. 

Trzy pierwsze, równoległe do wybrzeża, są wyjątkowo wspaniałe. Pierwszy – 

przy alei, która ciągnie się, otaczając łagodny łuk jeziora – jest naprawdę 

okazały. Przy ostatniej części [alei] są wille ułożone w szeregu, z fasadami 

głównymi od ulicy. Od strony jeziora posiadają bogate ogrody, zstępujące ku 

pieszczącej je wodzie. Prawie we wszystkich znajduje się mała przystań, w 

której są łodzie spacerowe z cennymi baldachimami i siedzeniami koloru 

purpury. 

Wydaje się, że Jezus wysiadł z łodzi Piotra nie w porcie tyberiadzkim, lecz w 

jakimś innym miejscu, być może na przedmieściach. Zbliża się drogą wzdłuż 
jeziora. 

«Nigdy nie byłeś w Tyberiadzie, Nauczycielu?» – pyta Piotr. 
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«Nigdy.» 

«Ech! Antypas dobrze wszystko urządził i z rozmachem, aby schlebić 

Tyberiuszowi! Tu dobrze idzie sprzedaż!...» 

«Można by sądzić, że to raczej miasto wypoczynkowe niż handlowe.» 

«Handel odbywa się z drugiej strony. Jednak i tu wiele się handluje. To bogate 

[miasto].» 

«Domy należą do Palestyńczyków?» [– pyta Jezus.] 

«I tak, i nie. Wiele należy do Rzymian, jednak wiele... Ech! Tak! Należą do 

Hebrajczyków, choć pełno w nich figur i innych drobnostek » – Piotr wzdycha i 

szepcze: 

«... Gdyby nam byli odebrali jedynie niepodległość... ale odebrali nam wiarę... 
Stajemy się bardziej pogańscy niż oni!...» 

«To nie ich wina, Piotrze. Mają swe zwyczaje i nie zmuszają nas do ich 

przyjęcia. Ale to my chcemy zniszczenia – przez interesowność, z powodu mody, 

przez służalczość...» 

«Dobrze mówisz, ale pierwszym do tego jest Tetrarcha...» 

«Nauczycielu, doszliśmy – mówi pasterz Józef. – To jest dom zarządcy Heroda.» 

Zatrzymali się przy końcu alei. Znajduje się tu skrzyżowanie, od którego aleja 

staje się drugą ulicą, a wille pozostają pomiędzy nią a jeziorem. Dom wskazany 

przez Józefa to ten pierwszy, cały otoczony ogrodem w kwiatach. Zapach 
kwietników jaśminowych i różanych dochodzi aż do jeziora.  

«To tu mieszka Jonatan?» 

«To tutaj. Tak mi powiedziano. Jest zarządcą i dobrze trafił. Chuza nie jest zły i 

potrafi uznać zalety zarządcy. To jeden z nielicznych uczciwych na dworze. Czy 
mam go zawołać?» 

«Idź.» 

Józef podchodzi do wielkich drzwi i kołacze. Biegnie odźwierny. Rozmawiają. 

Widzę rozczarowaną minę Józefa. Odźwierny wychyla siwą głowę, patrzy na 

Jezusa i potem o coś pyta. Józef przytakuje. Rozmawiają między sobą. Józef 
wraca do Jezusa, który czeka cierpliwie w cieniu drzewa.  

«Nie ma tu Jonatana. Jest na Wysokim Libanie. Odszedł zaprowadzić w okolicę, 

gdzie jest świeże powietrze, Joannę, żonę Chuzy, bardzo chorą. Sługa mówi, że 

to on poszedł, bo Chuza jest na dworze i nie może go opuszczać od czasu 

skandalu z ucieczką Jana Chrzciciela. Stan chorej się pogarszał i medyk 

powiedział, że tu by umarła. Jednakże sługa prosi, abyśmy weszli odpocząć. 

Jonatan mówił o Mesjaszu - Dziecięciu i nawet tu jesteś znany z imienia i 
oczekiwany.» 

«Chodźmy.» 

Grupa rusza. Odźwierny, zauważywszy to, wzywa innych służących. Otwiera na 

oścież wielkie drzwi, które były dotąd jedynie uchylone, i biegnie na spotkanie 
Jezusa z prawdziwym szacunkiem.  
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«Rozlej, Panie, Twoje błogosławieństwo na nas i na ten pogrążony w smutku 

dom. Wejdź! O, jakże Jonatan będzie żałował, że go tutaj nie było! To była jego 
nadzieja – ujrzeć Ciebie. Wejdź! Wejdź, Ty i Twoi przyjaciele.» 

W atrium są słudzy i służące w różnym wieku, wszyscy z szacunkiem stłoczeni, 

aby Go powitać, i także trochę ciekawi. Mała staruszka płacze w kącie. Jezus 

wchodzi z gestem błogosławieństwa i ze słowem pozdrowienia. Ofiarowują im 
posiłek. Jezus siada na taborecie. Wszyscy Go otaczają. 

«Widzę, że znacie Mnie» – zauważa Jezus.  

«O! Jonatan karmił nas wspomnieniami o Tobie. Jonatan jest dobry. Mówi, że to 

dzięki temu, że Ciebie pocałował, ale jest też dobry z natury.» 

«Dawałem i otrzymywałem pocałunki... ale, jak powiedziałeś, jedynie u dobrych 

sprawiły, że wzrosła dobroć. Teraz go nie ma? To do niego przyszedłem.» 

«Jak powiedziałem, jest na Libanie. Tam ma przyjaciół... To ostatnia nadzieja 

dla młodej pani i jeśli to się nie powiedzie...» 

Mała staruszka płacze w kącie jeszcze głośniej. Jezus patrzy na nią pytająco. 

«To Estera, karmicielka pani. Płacze, bo nie może pogodzić się z myślą, że ją 

utraci.» 

Jezus prosi ją, aby podeszła do Niego: 

«Chodź tu, matko, nie płacz już. Chodź tu do Mnie. Nie jest powiedziane, że 

choroba oznacza śmierć!» 

«O! To śmierć! Śmierć! Umiera od czasu swego jedynego nieszczęśliwego 

porodu! Cudzołożnice rodzą dzieci w ukryciu i żyją. Ona zaś, tak dobra, 
szlachetna, droga, tak kochana musi umrzeć!» 

«Cóż jej jednak teraz dolega?» 

«Pożera ją gorączka... To jak lampa, która pali się na wietrze... na wietrze coraz 

silniejszym. Jest coraz słabsza. O! Pragnęłam iść z nią, ale Jonatan chciał 

młodych służących, bo ona nie ma sił. To bezwładne ciało, które trzeba 

przenosić, a ja nie byłabym zdolna... Tego nie umiem... ale kochać ją – 

potrafię... Przyjęłam ją z łona jej matki... Byłam służącą, również zamężną, i 

miałam dziecko miesiąc wcześniej. Dawałam jej mleko, bo matka, zbyt słaba, 

nie mogła [jej karmić]... Służyłam jej jak matka, bo została sierotą, gdy umiała 

zaledwie wymówić słowo “mama”. Włosy mi osiwiały i czoło pokryły zmarszczki 

z powodu czuwania nad nią w chorobie... To ja przygotowałam dla niej szaty 

oblubienicy i poprowadziłam ją do ślubu... Uśmiechałam się do jej matczynych 

nadziei... Razem z nią płakałam nad jej martwym dzieckiem... Zbierałam 

wszystkie uśmiechy i wszystkie łzy jej życia... Dałam jej wszystkie uśmiechy i 
pociechy mojej miłości... Teraz umiera, a ja nie jestem przy niej...» 

Staruszka budzi litość. Jezus głaszcze ją, lecz bezskutecznie. 

«Posłuchaj, matko, czy masz wiarę?» 

«W Ciebie? Tak.» 

«W Boga, niewiasto. Czy możesz uwierzyć, że Bóg wszystko może?» 

«Wierzę. Wierzę, że Ty, Jego Mesjasz, możesz to uczynić. O, tak! W mieście 

mówią o Twojej mocy! Ten człowiek (pokazuje Filipa) kiedyś, blisko synagogi, 
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mówił o Twoich cudach. Jonatan pytał go: “Gdzie jest Mesjasz?”, a on mu 

odpowiedział: “Nie wiem”. Jonatan powiedział mi wtedy: “Gdyby On tu był, 

przysięgam ci, że uzdrowiłby ją”. Jednak Ciebie tu nie było... I on odszedł z 
nią... a teraz ona umrze...» 

«Nie. Wierz. Powiedz Mi, co naprawdę masz w sercu. Czy możesz uwierzyć, że 

ona nie umrze dzięki twojej wierze?» 

«Dzięki wierze? O! Jeśli jej chcesz, masz ją. Weź też moje życie, moje stare 

życie... Tylko daj mi ją ujrzeć uzdrowioną.» 

«Ja jestem Życiem. Ja daję życie, a nie śmierć. Ty kiedyś dałaś jej życie 

mlekiem swej piersi, a było to biedne życie, które ma swój kres. Teraz, dzięki 
twojej wierze, daj jej życie, które się nie kończy. Uśmiechnij się, matko.» 

«Jednak jej tu nie ma... – Staruszka rozdarta jest między nadzieją a lękiem. – 

Jej tu nie ma, a Ty jesteś tutaj...» 

«Miej wiarę. Posłuchaj. Teraz idę do Nazaretu na kilka dni. Tam także są chorzy 

przyjaciele... Potem pójdę do Libanu. Jeśli Jonatan powróci w ciągu sześciu dni, 
wyślij go do Nazaretu do Jezusa, syna Józefa. Jeśli nie przybędzie, Ja pójdę.» 

«Jak go odnajdziesz?» 

«Anioł Tobiasza Mnie poprowadzi. Ty zaś umacniaj się w wierze. Jedynie o to 

proszę. Nie płacz już, matko.» 

Staruszka jednak płacze jeszcze mocniej. Jest u stóp Jezusa i trzyma głowę 

opartą o Boskie kolana, całuje błogosławioną rękę, zalewając ją łzami. Jezus 

drugą ręką głaszcze ją. Pozostali słudzy łagodnie robią jej wymówki z powodu 
jej płaczu, dlatego Jezus mówi: 

«Zostawcie ją. Teraz są to łzy ulgi. To jej dobrze zrobi. Czy wszyscy jesteście 

zadowoleni, że pani wyzdrowieje?»  

«O! Ona jest tak dobra! Taka pani to przyjaciółka i kochamy ją. Kochamy ją, 

wierz nam.» 

«Czytam to w waszych sercach, wy także bądźcie lepsi. Odchodzę. Nie mogę 

czekać. Tam jest łódź. Błogosławię was.» 

«Powróć, Nauczycielu! Wróć jeszcze!» 

«Wrócę wiele, wiele razy. Żegnajcie. Pokój temu domowi i wam wszystkim.» 

Jezus wychodzi ze Swoimi [uczniami], w towarzystwie wychwalających Go sług.  

«Jesteś tu bardziej znany niż w Nazarecie» – zauważa ze smutkiem kuzyn 

Jakub. 

«Ten dom został przygotowany przez kogoś, kto wierzył w Mesjasza. Dla 
Nazaretu jestem cieślą... Nikim więcej.» 

«A... my, my nie mieliśmy siły głosić, kim jesteś...» 

«Nie mieliście siły?» 

«Nie, Kuzynie. Nie jesteśmy bohaterami, jak Twoi pasterze...» 

«Tak sądzisz, Jakubie?» – pyta Jezus. 
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Uśmiecha się, patrząc na kuzyna, który tak bardzo przypomina Jego 

przybranego ojca. Ma, jak Józef, kasztanowe oczy i włosy, i twarz lekko 

brązową. Juda natomiast ma twarz bladą, otoczoną bardzo czarną brodą i 

kręconymi włosami, lazurowe oczy, wpadające we fiolet i przypominające 

trochę oczy Jezusa.  

«Powiem ci więc, że nie znasz siebie. Ty i Juda jesteście dwoma mocarzami» [– 

mówi Jezus.] 

Kuzyni potrząsają przecząco głowami. 

«Zobaczycie, że Ja się nie mylę.» 

«Rzeczywiście idziemy do Nazaretu?» 

«Tak. Chcę porozmawiać z Matką i... zrobić jeszcze coś. Kto chce iść, niech 

idzie.» 

Wszyscy chcą iść. Najbardziej zadowoleni są kuzyni: 

«To ze względu na ojca i matkę. Rozumiesz?» 

«Rozumiem. Przejdziemy przez Kanę, a potem tam pójdziemy.» 

«Przez Kanę? W takim razie, Jakubie, pójdziemy do Zuzanny. Ona da nam jajek 

i owoców dla ojca.» 

«I z pewnością też dobrego miodu. On tak go lubi!» 

«Poza tym to go wzmacnia.» 

«Biedny ojciec! Tak bardzo cierpi! Jest jak wyrwana z ziemi roślina, która czuje, 

że uchodzi z niej życie... Nie chce umierać...» [– mówi] Jakub i patrzy na Jezusa 
z niemą prośbą... Wydaje się jednak, że Jezus tego nie widzi. 

«Czy Józef także miał bolesną śmierć?» 

«Tak – odpowiada Jezus. – Jednak mniej cierpiał, bo się [z tym] pogodził.» 

«Poza tym miał Ciebie...» 

«Alfeusz również mógłby Mnie mieć...» 

Kuzyni wzdychają zasmuceni i wszystko się kończy. 

65. JEZUS W DOMU ALFEUSZA I W SWOIM DOMU 

Napisane 7 lutego 1945. A, 4411-4425 

Jezus znajduje się ze Swymi [uczniami] pośród pięknych pagórków Galilei. Choć 

zbliża się zmierzch, słońce jest jeszcze wysoko nad horyzontem. Aby przed nim 
się schronić, wędrowcy idą pod drzewami. Prawie zawsze są to drzewa oliwne. 

«Za tym wzgórzem jest Nazaret – mówi Jezus. – Kiedy tam dojdziemy, 

rozdzielimy się. Juda i Jakub pójdą zaraz do ojca, jak tego pragnie ich serce. 

Piotr i Jan dadzą jałmużnę ubogim, którzy z pewnością są przy źródle. Ja wraz z 
innymi pójdę do domu na posiłek, a potem pomyślimy o odpoczynku.» 

«Pójdziemy do dobrego Alfeusza. Obiecaliśmy mu to zeszłym razem. Ale ja 

pójdę tylko po to, by go powitać, bo łóżko oddaję Mateuszowi, który nie jest 
jeszcze przyzwyczajony do spania na twardym [posłaniu]» – mówi Filip.  
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«Nie, nie ty, przecież jesteś starszy. Nie pozwolę na to. Miałem aż do dziś 

wygodne łóżko, ale jakie piekielne sny! Wierz mi, teraz kiedy mam pokój [w 

sercu], wydaje mi się, że śpię w puchu, nawet gdy się kładę na kamieniach. O! 
To sumienie daje lub odbiera dobre sny!» – odpowiada Mateusz. 

Oto rywalizacja miłości rozpala się pomiędzy Tomaszem, Filipem, Bartłomiejem. 

To oni poprzednio byli w domu Alfeusza. Z pewnością nie chodzi o [Alfeusza], 
ojca Jakuba, bo Jakub mówi do Andrzeja: 

«Dla ciebie jest zawsze miejsce w naszym domu, jak poprzednio, chociaż ojciec 

jest bardziej chory.» 

Tomasz tryumfuje: 

«Jestem w tej grupie najmłodszy, więc to ja oddaję łóżko. Pozwól mi na to, 

Mateuszu. Powoli się przyzwyczaisz. Sądzisz, że mnie to kosztuje? Nie. Jestem 

jak zakochany, który śni... “Będę leżał na twardym posłaniu, ale blisko mojej 
miłości”.» 

Tomasz, mężczyzna w wieku około trzydziestu ośmiu lat, śmieje się 

dobrodusznie i Mateusz ustępuje. W odległości kilku metrów są już pierwsze 

domy Nazaretu. 

«Jezu... idziemy» – mówi Juda. 

«Idźcie, idźcie.» 

Dwaj bracia oddalają się, prawie biegiem. 

«Tak! Ojciec to ojciec – mruczy Piotr – nawet jeśli się gniewa to zawsze ta sama 

krew, a krew ciągnie nas bardziej niż lina. Poza tym... podobają mi się Twoi 

kuzyni. Są bardzo dobrzy.»  

«Są bardzo dobrzy, tak. Są też pokorni, dlatego nie oceniają swej doskonałości. 

Sądzą, że zawsze są w błędzie, bo ich duch widzi dobro u wszystkich, ale nie u 

siebie. Przejdą długą drogę...» 

Teraz są w Nazarecie. Niewiasty widzą Jezusa i pozdrawiają Go. To samo czynią 

mężczyźni i dzieci. Jednak tu nie są to powitania Mesjasza jak w innych 

miejscach. Tutaj przyjaciele witają – bardziej lub mniej wylewnie – 

powracającego Przyjaciela. U wielu zauważam też ironiczną ciekawość na widok 

złożonej jedynie z mężczyzn grupy, która jest z Jezusem. Z pewnością nie jest 

to dwór królewskich osobistości ani pompatyczny pochód kapłanów. Spoceni, 

pokryci kurzem, ubrani bardzo skromnie, z wyjątkiem Judasza Iskarioty, 

Mateusza, Szymona i Bartłomieja – wymieniłam ich według porządku spadku 

elegancji – wydają się grupą prostych ludzi, którzy udają się raczej na targ, niż 

w ślad za królem. Ten Król imponuje jedynie Swą postawą, a przede wszystkim 
– wyglądem.  

Robią kilka kroków. Potem Piotr i Jan oddalają się w prawo. Jezus idzie z innymi 

do małego placu wypełnionego dziećmi, krzyczącymi wokół zagłębienia pełnego 
wody, którą czerpią matki.  

Jakiś mężczyzna zauważa Jezusa i daje mu znak radosnego zdumienia. Śpieszy 

się ku Niemu, pozdrawia Go: 

«Witaj! Nie oczekiwałem Cię tak wcześnie! Potrzymaj go, to mój ostatni 

potomek. Mały Józef. Urodził się podczas Twej nieobecności.» 

Mężczyzna wyciąga do Niego ramiona, w których trzyma niemowlę. 
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«Nazwałeś go Józef?» [– pyta Jezus.] 

«Tak. Ja nie zapominam. On był dla mnie trochę krewnym i więcej niż krewnym. 

Był moim wielkim przyjacielem. Teraz dałem moim małym dzieciom najbliższe 

mi imiona: Anna, moja przyjaciółka z wczesnych dziecięcych lat, i Joachim. 

Potem Maria... O! Kiedy Ona się urodziła, co to było za święto! Pamiętam, że 

pozwolono mi Ją pocałować. Mówili mi: “Widzisz tę tęczę? To pomost, którym 

zeszła z Nieba. To była anielska droga.” I rzeczywiście wydawała się małym 

aniołkiem, tak była piękna... Teraz, widzisz, to Józef. Gdybym wiedział, że 
wrócisz tak szybko, zaczekałbym na Ciebie z obrzezaniem.» 

«Dziękuję ci za miłość do Moich dziadków, do Mojego ojca i Mojej Matki. To 

piękne dziecko. Niech będzie sprawiedliwe na wieczność, tak jak sprawiedliwy 
był Józef.» 

Jezus kołysze małego [w ramionach], który po niemowlęcemu uśmiecha się 

lekko do Niego. 

«Jeśli na mnie zaczekasz, pójdę z Tobą. Czekam, aż się napełnią konwie. Nie 

chcę, żeby moja córka Maria się trudziła. A nawet... patrz, co zrobię. Dam je 
Twoim [uczniom], jeśli zechcą je nieść, a ja porozmawiam trochę z Tobą.» 

«Ależ oczywiście, weźmiemy je! Nie jesteśmy przecież asyryjskimi królami» – 

woła Tomasz i pierwszy chwyta za konew. 

«Słuchajcie więc: nie ma w domu Maryi, małżonki Józefa. Jest u szwagra, 

wiesz? Ale klucz jest u mnie. Niech wam go dadzą, abyście mogli wejść do domu 
lub raczej do pracowni...» [– wyjaśnia Alfeusz.] 

«Tak, tak, wejdźcie do domu, zaraz wrócę» [– mówi Jezus.] 

Apostołowie odchodzą, a Jezus zostaje z Alfeuszem. 

«Chciałbym Ci powiedzieć... Jestem Twoim prawdziwym przyjacielem... Kiedy 

jest się przyjacielem i starszym, można mówić. Sądzę, że muszę mówić... Ja... 

nie chcę Ci udzielać rad. Ty wiesz lepiej niż ja. Chcę Cię jedynie ostrzec, że... O! 

Nie, ja nie chcę być szpiegiem ani ukazywać Ci Twoich krewnych w złym 

świetle. Jednak wierzę w Ciebie, Mesjasza, i... i to mnie martwi, gdy widzę, jak 

oni opowiadają, że Ty nim nie jesteś... To znaczy... [mówią,] że nie jesteś 

Mesjaszem, że jesteś chory, że doprowadzasz do zguby rodzinę i krewnych. 

Miasto... Wiesz, Alfeusz jest bardzo poważany i miasto ich słucha... a teraz sam 

jest chory, wzbudza litość... Ale litość skłania czasem ku niesprawiedliwym 

działaniom. Widzisz, byłem tam tego wieczora, gdy Juda i Jakub bronili Ciebie i 

wolności pójścia za Tobą... O! Co za scena! Nie wiem, jak Twoja Matka to 

wytrzymuje! A ta biedna Maria Alfeuszowa! Niewiasty są zawsze ofiarami w 
różnych sytuacjach rodzinnych.» 

«Właśnie teraz kuzyni są u swego ojca...» 

«U ojca? O, jak mi ich żal! Starzec naprawdę stracił zmysły, z pewnością z 

powodu wieku i choroby... jednak zachowuje się jak szaleniec. Gdyby nie był 

szalony, miałbym nad nim jeszcze większą litość, bo oznaczałoby to, że... 
niszczy swą duszę.» 

«Czy sądzisz, że źle potraktuje synów?» [– pyta Jezus] 

«Jestem tego pewien. Żal mi ich i żal mi niewiast. Dokąd idziesz?» [– pyta 

Alfeusz] 

«Do domu Alfeusza» [– odpowiada Jezus.]  
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«Nie, Jezu! Nie pozwól, by Cię znieważano!» 

«Kuzyni kochają Mnie bardziej niż samych siebie, słuszne jest więc, abym im 

odpłacił taką samą miłością... Są tam też dwie bardzo Mi drogie niewiasty. Idę. 

Nie zatrzymuj Mnie.» 

Jezus podąża szybko w kierunku domu Alfeusza, podczas gdy drugi [Alfeusz] 
zostaje zamyślony pośrodku drogi. 

Jezus idzie bardzo szybko. Widzę Go, jak zbliża się do ogrodu Alfeusza. 

Dochodzi Go płacz niewiast i głośne, męskie okrzyki. Jezus jeszcze szybciej 

przebiega ostatnie metry, dzielące Go od domu – ogród cały w zieleni. Zbliża się 
do progu domu w chwili, gdy do drzwi podchodzi Mama. Widzi Syna. 

«Mamo!» 

«Jezu!» 

Dwa pełne miłości zawołania. Jezus zamierza wejść, ale Maryja mówi Mu: «Nie, 

Synu.» 

Staje na progu z rozłożonymi ramionami, z rękami opartymi o odrzwia, robiąc w 

ten sposób zaporę ciałem i miłością. Powtarza: 

«Nie, Synu. Nie rób tego.» 

«Przepuść Mnie, Mamo. Nic się nie stanie.» 

Jezus jest całkiem spokojny, choć tak wyraźna bladość Maryi musi Go z 

pewnością wzruszać. Chwyta Jej delikatną dłoń, odrywa od framugi i 
przechodzi. 

W kuchni porozrzucane są na podłodze i w stanie kleistej mazi jajka, kiście 

winogron, pojemnik z miodem przyniesione z Kany [przez Judę i Jakuba]. Z 

innego pomieszczenia dochodzi kłótliwy głos starca, który grozi, oskarża, 

narzeka w jednym ze starczych [ataków] gniewu – jakże niesprawiedliwych i 
bezsilnych, strasznych do oglądania i bolesnych do przetrwania.  

«Oto mój dom zniszczony! Stał się pośmiewiskiem całego Nazaretu, a ja jestem 

tu sam, bez pomocy, ze zranionym sercem, pozbawiony szacunku, w potrzebie! 

Oto, co ci pozostało, Alfeuszu, po tym, jak się zestarzałeś jako prawdziwy 

wierny! I dlaczego? Dlaczego? Z powodu jednego wariata! Wariata, który robi 

szaleńców z moich głupich synów. Ach! A! Co za boleść!» 

I głos Marii Alfeuszowej, która błaga ze łzami: 

«Bądź dobry, Alfeuszu, bądź dobry! Czy nie widzisz, że siebie krzywdzisz? 

Chodź pomogę ci się położyć... zawsze byłeś dobry, zawsze sprawiedliwy... 

Dlaczego teraz jesteś taki wobec siebie, wobec mnie, wobec twoich biednych 
dzieci?...» 

«Nie! Nie! Nie dotykaj mnie! Nie chcę! Dobrzy synowie? A! Tak, naprawdę! 

Dwóch niewdzięczników! Przynoszą mi miód po napojeniu mnie piołunem! 

Przynoszą mi jajka i owoce, po rozszarpaniu mi serca! Odejdź, mówię ci. Wynoś 

się! Nie chcę cię. Chcę, żeby przyszła Maryja. Ona potrafi to zrobić. Gdzie Ona 

teraz jest, ta kobieta pozbawiona energii, która nie potrafi sprawić, by Syn Ją 
posłuchał?» 

Maria Alfeuszowa, przepędzona, wchodzi do kuchni. W tym samym momencie 

Jezus podchodzi do izby Alfeusza. Maria chwyta Go kurczowo, ze szlochem, 



 273 

zrozpaczona. Tymczasem Maryja Dziewica podchodzi, pokorna i cierpliwa, do 

wzburzonego starca. 

«Nie płacz, ciociu, teraz Ja tam idę» [– mówi Jezus.] 

«Nie! Nie pozwól, by Cię znieważał! Wydaje się, że oszalał. Ma kij. Nie, Jezu, 

nie. Pobił nawet swoich synów.» 

«Nic Mi nie zrobi» – Jezus stanowczo, choć też i łagodnie odsuwa ciocię i 

wchodzi [ze słowami:] «Pokój tobie, Alfeuszu.» 

Starzec właśnie się kładzie, cały czas uskarżając się i czyniąc Maryi tysiąc 

wyrzutów za to, że nie wie, jak z Nim postępować, (chociaż przed chwilą 

powiedział, że jedynie Ona umie to zrobić). Odwraca się gwałtownie: «Tu? 

Tutaj, żeby się ze mnie wyśmiewać? Jeszcze i to?» 

«Nie. Aby ci przynieść pokój. Dlaczego jesteś tak wzburzony? Robisz sobie 

krzywdę. Zostaw, Mamo. Ja go podniosę. Nie będziesz czuł bólu, ani nie 

będziesz się męczyć. Mamo, podnieś nakrycia.» 

Jezus bierze delikatnie tę małą wynędzniałą kupkę kości, utyskującą, bezsilną, 

złośliwą, płaczącą. Kładzie Alfeusza na łóżku, jakby to był noworodek.  

«Tak. Tak jak robiłem to dla Mojego ojca. Wyżej poduszkę! Dzięki niej będzie 

podniesiony i będzie lepiej oddychał. Mamo, podłóż mu pod krzyże tę małą 

poduszkę. Tak będzie wygodniej. Teraz trochę światła... aby nie raziło oczu, ale 

tak, by wchodziło świeże powietrze. Tak, już gotowe. Cały jesteś spocony i 

zaraz się zaziębisz. Widziałem wywar na ogniu. Przynieś go, Mamo. Jest słodki. 

To mu dobrze zrobi.» 

Maryja wychodzi posłusznie. 

«Ale ja... ale ja... dlaczego jesteś dla mnie dobry?» 

«Ponieważ cię kocham, wiesz o tym.» 

«A ja Cię nie chciałem... a teraz...» 

«Teraz też Mnie nie chcesz. Wiem o tym. Ja cię bardzo kocham i to Mi 

wystarczy. Potem będziesz Mnie kochał...» 

«A więc.. aj... aj... jakie cierpienie! A więc, skoro prawdą jest, że mnie kochasz, 

dlaczego obrażasz moje siwe włosy?» 

«Nie obrażam cię, Alfeuszu, w żaden sposób. Szanuję cię.» 

«Ty mnie szanujesz? Jestem pośmiewiskiem Nazaretu, tak!» 

«Alfeuszu, dlaczego tak mówisz? W jaki sposób uczyniłem z ciebie pośmiewisko 

Nazaretu?» 

«Z powodu moich synów. Dlaczego się zbuntowali? Z powodu Ciebie. Skąd 

kpiny? Z powodu Ciebie.» 

«Powiedz mi, czy gdyby Nazaret chwalił cię za los twoich synów, odczuwałbyś 

takie samo cierpienie?» 

«O, nie! Jednak Nazaret mnie nie chwali. On by mnie pochwalił, gdybyś Ty był 

rzeczywiście kimś, kto udaje się na podbój. Jednak zostawić mnie dla kogoś, kto 

idzie przez świat ściągając nienawiść i drwiny, ubogi pomiędzy ubogimi. A! 
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Któżby się nie śmiał! O, mój biedny dom! Biedny Domu Dawida, jakiż jest twój 

kres! A ja muszę jeszcze żyć, aby patrzeć na to nieszczęście! Widzieć Ciebie, 

ostatniego potomka chwalebnego szczepu, widzieć, jak pogrążasz się w 

szaleństwie z powodu zbytniej uległości! O! Biada nam od tego dnia, kiedy Mój 

uległy brat [Józef] pozwolił się połączyć z tą niewiastą, niby słabą, a jednak tak 

autorytarną, że miała nad nim wszelką władzę. A ja to mówiłem: “Józef nie 

nadaje się do małżeństwa. Będzie nieszczęśliwy!”. I był nieszczęśliwy. On 

wiedział, jaka Ona była, i nie chciał nic słyszeć o zaślubinach. Przeklęte prawo o 

dziedziczącej sierocie! Przeklęty los! Przeklęte to małżeństwo!»  

“Dziewica dziedziczka” powróciła z wywarem – akurat na czas, by usłyszeć 

lamenty szwagra. Jeszcze bardziej przybladła, lecz Jej cierpliwa uprzejmość jest 
niewzruszona. Podchodzi do Alfeusza i ze słodkim uśmiechem pomaga mu pić. 

«Jesteś niesprawiedliwy, Alfeuszu, ale tak bardzo cierpisz, że wszystko ci się 

wybacza» – mówi Jezus, podnosząc mu głowę. 

«O, tak! Tak wiele cierpię! Mówisz, że jesteś Mesjaszem! Czynisz cuda. Tak 

mówią. A więc – odpłacając mi za zabranych przez Ciebie synów – przynajmniej 
uzdrów mnie. Uzdrów mnie, a ja... Ci wybaczę.» 

«Wybacz synom, zrozum ich dusze, a Ja przyniosę Ci ulgę. Dopóki chowasz 

urazę, nic nie mogę uczynić.» 

«Przebaczyć?! – Starzec podskakuje, co oczywiście powiększa jego ból i na 

nowo go rozwściecza. – Przebaczyć? Nigdy! Wynoś się! Odejdź stąd, jeśli musisz 
mi to mówić! Odejdź! Chcę umrzeć i więcej mi nie przeszkadzaj.» 

Jezus robi gest rezygnacji. 

«Żegnaj, Alfeuszu. Odchodzę... Czy rzeczywiście mam odejść? Wujku... Czy 

naprawdę mam odejść?» 

«Skoro mnie nie zadowalasz, tak, odejdź i powiedz tym dwom wężom, że stary 

ojciec umiera w urazie.» 

«Nie, nie to! Nie gub swojej duszy. Nie kochaj Mnie, jeśli chcesz. Nie wierz, że 

jestem Mesjaszem, ale nie możesz nienawidzić. Nie wolno ci nienawidzić, 

Alfeuszu. Ośmiesz Mnie, powiedz, że jestem szaleńcem, ale nie żyw 

nienawiści.» 

«Ale dlaczego mnie kochasz, skoro ja Cię znieważam.» 

«Bo Ja jestem Tym, którego nie chcesz uznać. Ja jestem Miłością. Mamo, idę do 

domu.» 

«Dobrze, Mój Synu. Przyjdę za chwilę.» 

«Zostawiam ci Mój pokój, Alfeuszu. Jeśli chcesz, poślij po Mnie. Przyjdę o 

każdej porze.» 

Jezus wychodzi, spokojny, jak gdyby nic się nie stało. Jest tylko bledszy. 

«O, Jezu, Jezu! Przebacz mu...» – jęczy Maria Alfeuszowa. 

«Ależ tak, Mario. Nie trzeba tego nawet robić. Temu, kto cierpi, wszystko się 

wybacza. Teraz jest już spokojniejszy. Łaska pracuje nawet bez wiedzy serca. 

Poza tym są twoje łzy i z pewnością cierpienie Judy i Jakuba oraz ich wierność 
powołaniu. Pokój dla twego zatroskanego serca, ciociu.» 



 275 

Jezus całuje ją i wchodzi do ogrodu, aby przejść do domu. Gdy wychodzi na 

ulicę, zbliża się Piotr i za nim Jan, zasapani po biegu.  

«O! Nauczycielu, czy coś się stało? Jakub powiedział mi: “Biegnij do mego 

domu. Kto wie, jak Jezus został potraktowany.” Nie, pomyliłem się... To Alfeusz 

– ten, [którego spotkaliśmy] koło źródła – przyszedł i powiedział do Judy: 

“Jezus jest u ciebie”, i to właśnie wtedy Jakub tak powiedział... Twoi kuzyni są 
przygnębieni. Ja nic z tego nie rozumiem, ale widzę Cię i... uspokajam się.» 

«Nic [się nie stało], Piotrze. Biedny chory, którego cierpienia wywołują brak 

wyrozumiałości. Teraz wszystko się skończyło.» 

«O! Jestem zadowolony! A ty, dlaczego tutaj?» – Piotr pyta nadbiegającego 

Iskariotę. Nie ma zbyt łagodnego tonu głosu. 

«Ty też tu jesteś, tak mi się zdaje» [– odpowiada Judasz.]  

«Proszono mnie, abym tu przyszedł, więc przyszedłem.» 

«Ja też przyszedłem. Skoro Nauczyciel jest w niebezpieczeństwie, i to w Swojej 

ojczyźnie, to ja, który broniłem Go już w Judei, mogę Go też obronić w Galilei.» 

«Jest nas tu dosyć. Jednak w Galilei nie ma potrzeby [Go bronić].» 

«Cha! Cha! Cha! Rzeczywiście! Jego ojczyzna odrzuca Go jak niestrawny 

pokarm. Dobrze. Jestem zadowolony ze względu na ciebie. Zgorszył cię mały 

incydent, który zdarzył się w Judei, gdzie On nie jest znany. A tu, 
przeciwnie!...»  

Judasz kończy, pogwizdując z kpiącym wyrazem twarzy. 

«Posłuchaj, chłopcze. Nie jestem w nastroju, aby cię znosić, zatem przestań, 

jeśli ci zależy na... czymś. Nauczycielu, czy Cię skrzywdzili?» 

«Ależ nie, Mój Piotrze. Zapewniam cię. Śpieszmy się pocieszyć kuzynów.» 

Odchodzą. Wchodzą do przestronnej pracowni. Juda i Jakub są blisko wielkiego 

stolarskiego stołu. Jakub stoi, Juda siedzi na stołku, łokcie wspiera na ławie i 

podpiera rękami głowę. Jezus podchodzi do nich z uśmiechem, aby od razu 
zapewnić ich o Swoim uczuciu: 

«Alfeusz jest teraz spokojniejszy. Ból się uśmierza i spokój powraca całkowicie. 

Bądźcie i wy spokojni.» 

«Widziałeś go? A mama?» 

«Widziałem wszystkich.» 

Juda pyta: «Nawet braci?» 

«Nie, ich tam nie było.» 

«Byli tam. Nie chcieli Ci się pokazywać, ale nam – tak! O! Gdybyśmy popełnili 

jakąś zbrodnię, nie potraktowaliby nas w ten sposób. A my wracaliśmy z Kany, 

uskrzydleni radością ujrzenia go i przyniesienia mu rzeczy, które lubi! Kochamy 

go, a... a on nas nie rozumie... Nie wierzy nam.» 

Juda spuszcza głowę na ramię i płacze oparty o ławę. Jakub jest silniejszy, lecz i 

na jego twarzy maluje się prawdziwe wewnętrzne męczeństwo. 

«Nie płacz, Judo. A ty nie poddawaj się cierpieniu.» 
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«O! Jezu! Jesteśmy synami, a... on nas przeklął. Jednak pomimo naszego 

rozdarcia nie cofamy się! Należymy do Ciebie i to z Tobą pozostaniemy, nawet 
gdyby, chcąc nas odłączyć, grożono nam śmiercią!» – woła Jakub. 

«A mówiłeś, że nie jesteś zdolny być bohaterem. Ja o tym wiedziałem i 

powiedziałem to o tobie. Zaprawdę będziesz wierny nawet w obliczu śmierci. I 
ty również.» 

Jezus głaszcze ich, lecz oni cierpią. Łkanie Judy rozlega się pod kamiennym 

sklepieniem. I tu mam okazję lepiej zobaczyć dusze uczniów. Piotr ze swą 
uczciwą zasmuconą twarzą woła: 

«Tak! To jest cierpienie!... Jaki smutek! Ale, moje dzieci, (ściska ich z uczuciem) 

nie wszystkim jest dane zasłużyć na takie słowa... Ja... ja wiem, że jestem 

szczęśliwcem dzięki wezwaniu Jezusa. Moja dzielna małżonka nie przestaje mi 

mówić: “To tak jakbym była odtrącona, bo ty już do mnie nie należysz. Jednak 

ja mówię: „Błogosławione odrzucenie‟!”. I wy to powiedzcie. Tracicie ojca, lecz 
zyskujecie Boga.» 

Zaskoczony pasterz Józef – sierota, który nie wie, że ojciec może wywoływać 

smutek – mówi: «Sądziłem, że jestem najbardziej nieszczęśliwy, bo nie mam 
ojca. Ale widzę, że lepiej opłakiwać go jako zmarłego niż – nieprzyjaciela.» 

Jan pochyla się, by ich pocałować i pogłaskać. Andrzej wzdycha i milczy. Płonie 

pragnieniem mówienia, lecz jego nieśmiałość ściska mu gardło. 

Tomasz, Filip, Mateusz i Natanael rozmawiają cicho w kącie – z szacunku, jaki 

odczuwają w obliczu prawdziwej boleści. Jakub, syn Zebedeusza, modli się 

cicho, aby Bóg zesłał Swój pokój.  

Szymon Zelota – o! jakże mi się podoba jego postawa – wychodzi z kąta i 

podchodzi do zasmuconych uczniów. Kładzie rękę na głowie Judy, a drugą 

obejmuje w pasie Jakuba i mówi: 

«Nie płacz, synu. On nam to powiedział, tobie i mnie: “Jednoczę was: ciebie, 

który ze względu na Mnie tracisz ojca, i ciebie, który masz serce ojca, choć nie 

masz syna.” Nie pojęliśmy, jak bardzo słowa te były prorocze. Ale On wiedział. 

Teraz proszę was, jestem starszy i zawsze marzyłem, aby mnie nazywano 

„ojcem‟. Przyjmijcie mnie jako takiego, a ja, jak ojciec, będę was błogosławił o 

świcie i o zmierzchu. Proszę was, weźcie mnie za ojca.» 

Dwaj [bracia] potakują z jeszcze silniejszym szlochem. Maryja wchodzi i 

podbiega do przygnębionych. Głaszcze hebanowe włosy Judy i policzek Jakuba. 
Jest biała jak lilia. Juda bierze Jej rękę, całuje i pyta: 

«Co robi ojciec?» 

«Śpi, synu. Mama posyła wam swój pocałunek.» 

Maryja całuje obydwu. Ochrypły głos Piotra wybucha: 

«No, chodź tu na chwilę, chcę ci coś powiedzieć.» 

Widzę Piotra, który pochwycił krzepką dłonią ramię Iskarioty i wyprowadza go 

na zewnątrz, na drogę. Powraca sam. 

«Gdzie go wysłałeś?» – pyta Jezus. 

«Gdzie? Zaczerpnąć powietrza. Bo jeśli powietrze go nie uspokoi, to ja to zrobię 

w inny sposób... Jedynie przez wzgląd na Ciebie nie zrobiłem tego. O! Teraz już 
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lepiej. Kto się śmieje w obliczu cierpienia, jest żmiją, a ja przeganiam węże... 

Tak. Na szczęście Ty tu jesteś... Wysłałem go tylko, by obejrzał światło księżyca. 

Może... ale to ja wcześniej zostanę uczonym w Piśmie, rzecz, którą jedynie Bóg 

może zrobić ze mną, bo wiem jasno, na co mnie stać na tym świecie. 

Tymczasem on, nawet z pomocą Boga, wątpię, czy stanie się dobry. Szymon, 

syn Jony, Cię o tym zapewnia. Ja się nie mylę. Nie! Nie przejmuj się! Był 

zadowolony, że może wyjść i nie musi współczuć smutkowi. On jest bardziej 

suchy niż krzemień w sierpniowym słońcu. Chodźcie, chłopcy! Jest tutaj Matka 

łagodniejsza niż ta, którą moglibyśmy mieć w Niebie. Jest tu Nauczyciel lepszy 

niż cały Raj. Jest tu tyle serc uczciwych, które was szczerze kochają. Ulewy są 

pożyteczne, bo obmywają kurz. Jutro będziecie bardziej odświeżeni niż kwiaty, 
lżejsi niż ptaki, aby iść za naszym Jezusem.» 

Wszystko kończy się na prostych i pełnych dobroci słowach Piotra. 

Jezus mówi następnie: «Po tej wizji, umieścisz tę, którą ci dałem na wiosnę 

1944 roku. To wizja, w której prosiłem Moją Matkę, by powiedziała, co sądzi o 

Apostołach. Teraz ich sylwetka moralna została dostatecznie naświetlona, aby 

można było umieścić tu tę wizję, nie wywołując w nikim oburzenia. Nie 

potrzebowałem niczyich rad. Jednak kiedy byliśmy sami, podczas Moich 

pobytów w Nazarecie, gdy uczniowie rozpraszali się po zaprzyjaźnionych 

rodzinach lub sąsiednich miasteczkach, miło Mi było porozmawiać z Moją 

cudowną Przyjaciółką. Pytałem Mamę o radę, aby znaleźć potwierdzenie – Jej 

ustami pełnymi łaski i mądrości – wszystkiego, co sam już widziałem. Przy Niej 

nigdy nie byłem nikim innym, jak tylko “Synem”. A pośród dzieci i niewiast nie 

było nigdy matki bardziej „matczynej‟ niż Ona – w całej doskonałości cnót 

macierzyńskich, ludzkich i moralnych – i nie było nigdy syna bardziej 
„synowskiego‟ niż Ja, w szacunku, ufności i miłości. 

A wśród was – którzy posiadacie minimum wiadomości o Dwunastu, o ich 

cnotach, wadach, charakterach, o ich wysiłkach – czy znajdzie się jeszcze ktoś, 

kto Mi powie, że z łatwością mogłem ich połączyć, wychować i uformować? Czy 

jest jeszcze ktoś, kto myśli, że życie apostoła jest łatwe? Albo może ktoś, będąc 

apostołem – to znaczy, uważając, że nim jest – sądzi, że ma prawo do życia 

łatwego, bez cierpień, bez wstrząsów i bez niepowodzeń? Czy jest ktoś, kto – z 

tej racji, że Mi służy – uważa, że Ja mam być jego sługą i czynić dla niego cały 

potok cudów, i że mam z jego życia uczynić dywan usłany kwiatami, przyjemny, 

napełniony ludzką chwałą? Moja droga, praca, służba to krzyż, cierpienie, 

wyrzeczenie, ofiara. Ja przez to przeszedłem. Niech ci, którzy nazywają siebie 

“Moimi” idą nią. To nie [jest uwaga] dla “Janów”, lecz dla doktorów 

niezadowolonych i wymagających. 

I jeszcze do zaczepnych doktorów mówię, że użyłem słów ”wujek” i “ciocia”, 

które nie istniały w językach Palestyny. Uczyniłem to, by wyjaśnić i ostatecznie 

odpowiedzieć na pozbawione szacunku pytanie o to, czy byłem jedynym Synem 

Maryi oraz o to, czy Moja Matka była Dziewicą przed i po urodzeniu Mnie, a 

także o duchową naturę i Boski związek, dzięki któremu otrzymałem życie. 

Mówię to jeszcze raz: Moja Matka nie znała innych związków i nie posiadała 

innych dzieci. To Ciało nienaruszone, którego nawet Ja nie rozdarłem, 
zamknięte w tajemnicy łona-tabernakulum, Tronu Trójcy i Słowa Wcielonego.» 
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66. JEZUS PYTA MATKĘ O SWOICH UCZNIÓW 

Napisane 13 lutego 1944. A, 1801-1805 

Widzę dom w Nazarecie około dwie godziny po uprzednio opisanej scenie. 

Rozpoznaję pomieszczenie, w którym nastąpiło pożegnanie. Wychodzi ono na 

mały ogród, w którym wszystkie drzewa są pokryte liśćmi. 

Jezus jest z Maryją. Siedzą blisko siebie na kamiennej ławie przysuniętej do 

domu. Wydaje się, że jest po kolacji. Wszystkie inne osoby, ktokolwiek to był, 

już odeszły i nikogo nie widzę. Matka i Syn rozkoszują się miłą rozmową. Głos 

wewnętrzny mówi mi, że jest to jedna z pierwszych wizyt Jezusa w Nazarecie, 

po [Jego] Chrzcie, poście na pustyni i przede wszystkim po zgromadzeniu 

apostołów. Jezus opowiada Matce o pierwszych dniach głoszenia Dobrej 

Nowiny, o pierwszych zdobytych sercach. Maryja chłonie każde słowo z ust 

Swego Jezusa. Jest bledsza, szczuplejsza, tak jakby w ostatnim czasie cierpiała. 

Pod Jej oczyma rysują się dwie sine obwódki jak u kogoś, kto wiele rozmyślał i 

płakał. Teraz jednak jest szczęśliwa i uśmiechnięta. Uśmiecha się, głaszcząc 

rękę Swego Jezusa. Jest szczęśliwa, że ma Go u siebie, że trwa tak z sercem 
przy sercu w ciszy zapadającej nocy. 

Jest chyba lato, bo na figowcu są pierwsze dojrzałe owoce, zwisające aż do 

domu. Jezus zrywa kilka z nich, stając na palcach, i daje Matce najpiękniejsze. 

Obiera je starannie i podaje. Ich skórkę wywraca, tworząc rodzaj korony. 

Wyglądają jak białe pączki w czerwone paski, w koronie z płatków – białych w 

środku, a fioletowych na zewnątrz. Podaje je w dłoni i uśmiecha się widząc, że 
Mama się częstuje. 

Potem nagle pyta Maryję: 

«Mamo, widziałaś uczniów. Co o nich myślisz?» 

Maryja, która właśnie miała włożyć do ust trzecią figę, podnosi głowę, 

zatrzymuje rękę, wzdryga się i patrzy na Jezusa. 

«Co myślisz o nich teraz, kiedy już Ci wszystkich pokazałem?» – pyta Jezus. 

«Myślę, że Cię kochają i że będziesz mógł wiele z nich wydobyć. Jan... Kochaj 

Jana tak, jak potrafisz kochać. To anioł. Jestem spokojna, kiedy myślę, że on 

jest z Tobą. Piotr także... jest dobry. Bardziej twardy, bo starszy, lecz szczery i 

przekonany. Tak samo jego brat. Kochają Cię na tyle, na ile są do tego w tej 

chwili zdolni. Potem będą Cię bardziej kochać. Nasi kuzyni teraz, gdy są 

przekonani, będą Ci wierni. Ale człowiek z Kariotu... ten Mi się nie podoba, Synu. 
Jego oczy nie są przejrzyste, a serce – jeszcze mniej. Budzi we Mnie lęk.» 

«Do Ciebie odnosi się z szacunkiem.» 

«Ze zbyt wielkim szacunkiem. Nawet do Ciebie odnosi się z całym szacunkiem. 

Ty nie jesteś dla niego Nauczycielem, lecz – przyszłym Królem, dzięki któremu 

ma nadzieję osiągnąć korzyści i świetność. Był niczym, kimś nieco większym niż 

inni w Kariocie. Ma nadzieję przy Tobie spełniać ważną rolę i... O! Jezu! Nie 

chciałabym uchybić miłości, ale myślę – nawet gdy nie chcę o tym myśleć – że w 

przypadku, gdybyś go rozczarował, on nie zawahałby się zająć Twego miejsca 

lub usiłowałby to zrobić. Jest ambitny, chciwy i pełen wad. Nadaje się raczej na 

dworzanina ziemskiego króla niż na Twojego apostoła, Mój Synu. On budzi we 

Mnie lęk!» 

Mama patrzy na Swego Jezusa przerażonymi oczyma, ma pobladłe oblicze. 

Jezus wzdycha. Zastanawia się. Patrzy na Matkę. Uśmiecha się do Niej, by Jej 



 279 

na nowo dodać otuchy: «Nawet tego nam trzeba, Mamo. Jeśli to nie byłby on, 

byłby ktoś inny. Grono Moich apostołów musi reprezentować świat, a na świecie 

nie wszyscy są aniołami i nie wszyscy mają hart Piotra i Andrzeja. Gdybym 

wybrał samych doskonałych, jakże biedne chore dusze ośmieliłyby się zostać 

Moimi uczniami? Przyszedłem ocalić to, co zginęło, Mamo. Jan jest ocalony 
dzięki swemu postępowaniu. Iluż jednak nie jest!» 

«Nie boję się Lewiego. On wybawił się, bo chciał się ocalić. Porzucił grzech 

równocześnie z komorą celną i uczynił sobie nową duszę, by iść z Tobą. Ale 

Judasz z Kariotu – nie. Przeciwnie. Pycha bierze coraz bardziej w posiadanie 

jego starą złą duszę. Ale Ty wiesz o tym, Synu. Dlaczego Mnie o to pytasz? Mogę 

dla Ciebie jedynie modlić się i płakać. Ty jesteś Nauczycielem, nawet dla Twojej 
biednej Mamy.» 

Tu wizja się kończy. 

67. «NATURA LUDZKA APOSTOŁÓW – JAKŻE ONA CIĄŻYŁA!» 

Napisane 13 lutego 1944. A, 1813-1818 

Jezus mówi: 

«Mały Janie, dziś jest wiele pracy. Jednak jesteśmy spóźnieni o jeden dzień, a 

nie możemy działać powoli. Udzieliłem ci siły na tę dzisiejszą pracę. Dałem ci 

cztery rozmyślania, abyś mogła mówić o cierpieniach Maryi i Moich, które 

przygotowywały Mękę. Miałem mówić o tym wczoraj, w sobotę, w dniu 

poświęconym Mojej Matce. Ale miałem nad tobą litość. Dziś nadrabiamy 

stracony czas. Po cierpieniach, jakie dałem ci już poznać, Maryja miała i te 
[cierpienia]. A Ja wraz z Nią. 

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

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

Mojej Matce, trzeba nam go było. Biada mu za to, że był zdrajcą! Jednak był to 

zdrajca, który – powtarzam to – był nam potrzebny. On nie był szczery. Był 

przebiegły, chciwy, rozwiązły, był złodziejem. Z drugiej jednak strony – był 

inteligentny i bardziej wykształcony niż inni i potrafił się wszystkim narzucić. 

Był śmiały, wyrównywał przede Mną drogę, nawet jeśli była trudna. Podobało 

mu się ponad wszystko to, by wyjść z szeregu, ukazać swoje miejsce zaufanego 

człowieka przy Mnie. Nie było u niego usłużności ze spontanicznej miłości, lecz 

był jednym z tych ludzi, których nazwalibyście “działaczami”. To pozwalało mu 

mieć pieczę nad trzosem i być blisko niewiast. Te dwie rzeczy umiłował w 
sposób niepohamowany wraz z trzecią – swą ludzką pozycją.  

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

wstrętu przed tym wężem. Również we Mnie wywoływał odrazę. I jedynie Ja 

sam, Ojciec i Duch wiemy, jakim brzemieniem było znoszenie jego towarzystwa. 
Jednak to wyjaśnię ci innym razem.  

Podobnie wiedziałem o wrogości kapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie i 

saduceuszy. To były przebiegłe lisy, które usiłowały wepchnąć Mnie do swej 

nory, aby Mnie rozszarpać. Spragnieni byli Mojej krwi. Usiłowali wszędzie 

zastawiać na Mnie pułapki, aby Mnie pochwycić, aby mieć broń przeciwko Mnie, 

sprawić, że zniknę. Przez trzy lata nie przestawali wznosić przede Mną 

przeszkód. Uspokoili się dopiero wtedy, gdy wiedzieli, że umarłem. W tę noc 

spali szczęśliwi. Głos ich oskarżyciela został na zawsze uciszony. Tak sądzili. 

Nie. On nie został uciszony. On nigdy nie ucichnie, będzie grzmiał, grzmi i 

przeklina tych, którzy przypominają ich w obecnej godzinie. Jakież cierpienie 
zniosła Moja Matka z ich powodu! A Ja również nie zapominam tej boleści.  
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Nie jest niczym nowym zmienność tłumu. To dzikie zwierzę, które liże dłoń 

poskramiacza, jeśli jest ona uzbrojona w pejcz albo gdy ofiarowuje kawał mięsa 

dla zaspokojenia głodu. Jednak wystarczy, że poskramiacz upadnie i nie może 

już posłużyć się pejczem albo nie ma już więcej jedzenia dla zaspokojenia 

[głodu], wtedy to samo zwierzę rzuca się na niego i rozrywa go na kawałki. 

Wystarczy powiedzieć prawdę i być dobrym, aby skierować na siebie nienawiść 

tłumu po pierwszych chwilach jego entuzjazmu. Prawda jest wyrzutem i 

ostrzeżeniem. Dobroć pozbawia pejcza i prowadzi tych, którzy nie są dobrzy, do 

porzucenia lęku. Stąd: “Ukrzyżuj Go!” po “Hosanna!”. Moje życie Nauczyciela 

było przesycone tymi dwoma okrzykami, a ostatnim był: “Ukrzyżuj Go!” 

Hosanna to tylko oddech wykonywany przez śpiewaka, aby nabrać powietrza 

dla zaśpiewania wyżej. Maryja, w wieczór Wielkiego Piątku, usłyszała ponownie 

w Swoim wnętrzu [wszystkie] kłamliwe “Hosanna”, które [potem] stały się 

okrzykami śmierci dla Jej Dziecka i przeszyły Jej Serce. Tego też nie 
zapominam.  

Natura ludzka apostołów! Jakże ona ciążyła! Niosłem na Moich ramionach, aby 

wznieść je ku Niebu, masy, których ciężar przygniatał do ziemi. Nawet ci, którzy 

nie uważali się za ministrów ziemskiego króla – jak Judasz Iskariota – nawet ci, 

którzy nie myśleli jak on o tym, by się wspiąć, przy jakiejś okazji na Moje 

miejsce na tronie, zawsze z niepokojem szukali chwały. Nadszedł dzień, w 

którym nawet Mój Jan i jego brat, zapragnęli tej chwały, oszukującej was jak 

miraż, nawet w rzeczach niebieskich. To nie święte dążenie do Nieba – jakiego 

od was pragnę – lecz ludzkie pragnienie, by wasza świętość była znana, [może 

was ogarnąć]. I nie tylko to, lecz także chciwość wymieniającego pieniądze, 

lichwiarza, aby za niewiele miłości – danej Temu, któremu, jak wam mówiłem, 

macie oddać siebie bez reszty – domagać się miejsca po Jego prawicy w 
Niebiosach. 

Nie, dzieci, nie. Trzeba najpierw wypić cały kielich, jaki Ja wypiłem. Cały: miłość 

dać w zamian za nienawiść, czystość przeciwstawić waszym zmysłom, okazać 

heroizm w doświadczeniach, złożyć z siebie samego ofiarę całopalną z miłości 

do Boga i braci. Potem, kiedy spełni się obowiązek, powiedzieć jeszcze: “Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy” i oczekiwać, aż Mój i wasz Ojciec przyzna wam, ze Swej 

dobroci, miejsce w Swoim Królestwie. Trzeba się ogołocić – tak jak widziałaś, że 

Mnie odarto z szat w Pretorium – z wszystkiego, co ludzkie. Trzeba zachować 

jedynie to, co niezbędne, czyli szacunek dla daru Bożego, którym jest życie, 

szacunek dla braci, którym możemy być bardziej przydatni na wysokościach 

Nieba niż na ziemi. Bogu mamy pozostawić troskę o przyodzianie nas szatą 
nieśmiertelności, wybieloną we krwi Baranka. 

Ukazałem ci cierpienia, które przygotowywały Mękę. Inne ci ukażę. Chociaż były 

to cierpienia, jednak dla twej duszy ich kontemplacja była odpoczynkiem. To 

wystarczy na teraz. Trwaj w pokoju.» 

68. UZDROWIENIE JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY, W POBLIŻU KANY  

[por. Łk 8,2-3] Napisane 8 lutego 1945. A, 4426-4437 

Uczniowie są na tyłach domu, w trakcie wieczerzy, spożywanej w wielkiej 

pracowni Józefa. Warsztat służy za stół i wszystko, co potrzebne, znajduje się 

na nim. Widzę, że pracownia służy także za pomieszczenie do spania. Na dwóch 

innych stołach stolarskich, zmienionych na posłania, są maty. Wzdłuż murów 
postawiono niskie łóżka (maty na drewnianych listwach).  

Apostołowie rozmawiają ze sobą i z Nauczycielem.  

«A więc to prawda, że udajesz się na Liban?» – dopytuje się Iskariota. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-08.htm#2
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«Nigdy nie czynię obietnic, aby ich potem nie wypełnić. A to obiecałem dwa 

razy: pasterzom i piastunce Joanny, małżonki Chuzy. Czekałem pięć dni, jak 

powiedziałem, i dla pewności dorzuciłem jeszcze dzisiejszy dzień. Jednak teraz 

odchodzę. Pójdziemy po wschodzie księżyca. Droga będzie długa, nawet jeśli 

przepłyniemy łodzią do Betsaidy. Jednak chcę dać tę radość Memu sercu 

pozdrawiając także Beniamina i Daniela. Widzisz, co to za dusze, pasterze! O, 

zasługują na to, by iść ich uczcić. Sam Bóg nie pomniejsza się czcząc jednego ze 
Swoich sług, a nawet przeciwnie, ukazuje Swą sprawiedliwość.» 

«W tym upale! Uważaj na to, co robisz. To ze względu na Ciebie to mówię...» [– 

odpowiada Judasz.] 

«Noce są już mniej duszne. Słońce będzie jeszcze przez krótki czas w 

[konstelacji] Lwa, a burze łagodzą upał. Poza tym powtarzam: nikogo nie 

zobowiązuję do tej wędrówki. Wszystko jest dobrowolne we Mnie [i tak niech 

też będzie] wokół Mnie. Jeśli macie jakieś sprawy lub czujecie zmęczenie, 
pozostańcie. Spotkamy się później.» 

«Właśnie... tak jak mówisz... [– odzywa się Judasz. –] Muszę pomyśleć o 

sprawach rodziny. Nadchodzi czas żniw i matka prosiła, abym zobaczył się z 

przyjaciółmi... Widzisz, w końcu jestem głową rodziny, to znaczy – mężczyzną w 
rodzinie.» 

Piotr szepcze: «Na szczęście przypomniał sobie, że pierwsza po ojcu jest 

zawsze matka...» 

Judasz nie daje poznać, czy doszedł do niego szept Piotra: albo nie usłyszał, 

albo nie chciał usłyszeć. Zresztą Jezus powstrzymuje Piotra spojrzeniem, a 
Jakub, syn Zebedeusza, ciągnie go za ubranie, żeby milczał. 

«Idź, Judaszu. Nawet musisz iść. Nie należy uchybiać posłuszeństwu 

[należnemu] matce.» 

«Zatem zaraz idę, jeśli pozwolisz. Dotrę na czas do Nain, by jeszcze znaleźć 

nocleg. Żegnaj, Nauczycielu, żegnajcie, przyjaciele.» 

«Bądź przyjacielem pokoju i zasługuj na to, by Bóg był zawsze z tobą. 

Żegnaj...» – mówi Jezus, podczas gdy pozostali uczniowie żegnają go wspólnie. 

Nie widać żalu z tego powodu, że odchodzi i nawet... Piotr – być może lękając 

się, że Judasz się rozmyśli – pomaga mu zawiązać rzemienie torby i przełożyć ją 

przez ramię. Towarzyszy mu aż do drzwi pracowni. Są już otwarte – jak i 

drugie, wychodzące na ogród – z pewnością po to, by przewietrzyć 

pomieszczenie. Powietrze jest duszne po skwarnym dniu. Piotr stoi przy 

drzwiach i patrzy, jak [Judasz] odchodzi. Widząc, że faktycznie się oddala, robi 

do niego radosny grymas ironicznego pożegnania, po czym powraca, zacierając 

ręce. Nic nie mówi... ale już wszystko powiedział. 

Kto go widział... śmieje się pod nosem. Jednak Jezus nie zwraca na niego uwagi, 

bo obserwuje kuzyna Jakuba, który całkiem się zaczerwienił i posmutniał. 
Odsunął oliwki. Pyta go: «Co ci jest?» 

«Powiedziałeś: “Nie należy uchybiać posłuszeństwu [należnemu] matce...” Co 

więc z nami?» 

«Nie miej skrupułów. Taka jest ogólna zasada, kiedy jest się jedynie 

człowiekiem i cielesnym synem. Kiedy jednak przyjęło się inną naturę i inne 

ojcostwo – nie. Ta jest wyższa i trzeba iść za tym, co ona nakazuje i czego 

pragnie. Judasz przybył przed tobą i przed Mateuszem... jednak jest jeszcze 
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spóźniony. Musi się uformować, a będzie to robił bardzo powoli. Darzcie go 

miłością. Miej miłość [do niego], Piotrze! Ja rozumiem... lecz mówię ci: miej 

miłość. Znosić osoby nieprzyjemne to cnota, która nie jest pozbawiona wartości. 
Praktykuj ją.» 

«Tak, Nauczycielu... jednak kiedy widzę go takim... takim... Dobrze, zamilcz, 

Piotrze, bo On rozumie bardzo dobrze... Wydaje mi się, że jestem żaglem zbyt 

nadętym przez wiatr... Trzeszczę, trzeszczę pod naporem i zawsze coś we mnie 

się łamie... jednak Ty wiesz – albo raczej nie wiesz, bo nie masz doświadczenia 

przewoźnika i dlatego właśnie to mówię – że jeśli żagiel z powodu nadmiernego 

naporu wiatru zrywa umocowania, zapewniam Cię, że to takie uderzenie dla 

niewprawnego przewoźnika, iż go ogłusza... I właśnie czuję, że... grozi mi 

zerwanie wszystkich wiązań... a wtedy... Lepiej jest w takim wypadku, aby 

sobie poszedł. Wtedy żagiel uspokaja się od wiatru, a ja akurat nadążam 
umocnić wszystkie wiązania.» 

Jezus się uśmiecha i kiwa głową – pełen wyrozumiałości dla sprawiedliwego i 

wrzącego Piotra.  

Od ulicy dochodzi wielki stukot podbitych żelazem kopyt i okrzyki mężczyzn: 

«To tutaj! To tutaj! Zatrzymaj się, mężu!» 

Zanim Jezus i Jego uczniowie sobie uświadamiają, [co się dzieje], przed 

otworem zewnętrznych drzwi pojawia się ciemny kształt konia całkiem 

dymiącego od potu. Schodzi z niego jeździec. Spieszy do środka jak meteor i 

rzuca się do stóp Jezusa, całując je ze czcią. Wszyscy patrzą zaskoczeni. 

«Kim jesteś? Czego chcesz?» 

«Jestem Jonatan.» 

Odpowiada mu okrzyk Józefa, który siedzi na końcu wielkiego stołu. Z powodu 

gwałtowności nadejścia nie rozpoznał przyjaciela. Pasterz spieszy do męża 
znajdującego się jeszcze przy ziemi: 

«Ty? To naprawdę ty!» 

«Tak. Adoruję mego uwielbianego Pana! Trzydzieści lat nadziei, o! Długie 

oczekiwanie! Teraz oto [lata te] obsypują się kwieciem jak samotna agawa i 

bardziej od niej ukwiecone są w tej szczęśliwej ekstazie – jeszcze szczęśliwszej 
niż tamta, tak odległa! O! Mój Zbawicielu!» 

Niewiasty, dzieci i kilku mężczyzn – pomiędzy nimi: dobry Alfeusz, syn Sary – 

trzymając jeszcze w ręce kawałek chleba i serca, tłoczą się przy wejściu i stoją 
nawet we wnętrzu. 

«Wstań, Jonatanie. Właśnie miałem iść ciebie szukać, a z tobą Beniamina i 

Daniela...» 

«Wiem...» 

«Podnieś się, abym ci dał pocałunek, który dałem już twoim towarzyszom.» 

[Jezus] zmusza go do wstania i całuje go. 

«Wiem... – odpowiada krzepki starzec, dobrze się trzymający i dobrze odziany. 

– Wiem. Ona miała rację. To nie było majaczenie umierającej! O! Panie Boże! 
Jakże dusza widzi i słyszy, kiedy Ty ją wzywasz!»  
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Jonatan jest wzruszony. Opanowuje się. Nie traci czasu. Adorujący, a jednak 

aktywny, szybko zmierza do celu: 

«Jezu, nasz Zbawco i Mesjaszu, przybyłem prosić Cię, abyś poszedł ze mną. 

Rozmawiałem z Esterą i ona powiedziała mi... Jednak wcześniej, wcześniej 

Joanna rozmawiała z Tobą i powiedziała mi... O! Nie śmiejcie się z człowieka 

szczęśliwego, wy, którzy mnie słuchacie... szczęśliwego i niespokojnego aż do 

otrzymania Twej [odpowiedzi:] “Idę”. Wiesz, że byłem w podróży z umierającą 

panią. Co za podróż! Z Tyberiady do Betsaidy poszło dobrze. Jednak potem 

zostawiłem łódź i wziąłem wóz. Choć go wyposażyłem najlepiej jak mogłem, to 

była męczarnia. Posuwaliśmy się powoli nocą, a ona cierpiała. W Cezarei 

Filipowej wydawało się, że umrze, tak upływała z niej krew. Zatrzymaliśmy 

się... Trzeciego dnia rano, siedem dni temu, przywołała mnie. Wydawała się już 

umarła, tak była blada i wyczerpana. Jednak kiedy się do niej odezwałem, 

otwarła swe słodkie oczy umierającej gazeli i uśmiechnęła się do mnie. Dała mi 

znak lodowatą ręką, abym się pochylił, bo ledwo już mówiła. Powiedziała mi: 

“Jonatanie, zabierz mnie do domu, ale natychmiast.” Nakazała mi to z tak 

wielką mocą – ona, zawsze bardziej łagodna od dziecka – że jej policzki się 

zaróżowiły, a jakiś błysk zalśnił w jej oczach. Mówiła dalej: “Śnił mi się mój dom 

w Tyberiadzie. W jego wnętrzu był Ktoś, kto miał oblicze jak gwiazda. Był 

wysoki, jasnowłosy, miał niebiańskie oczy, a głos łagodniejszy od dźwięku 

harfy. Mówił mi: „Ja jestem Życiem. Pójdź, wracaj. Czekam na ciebie, aby ci je 

dać.‟ Chcę wrócić.” Powiedziałem jej: “Ależ, pani! Nie możesz! Źle się czujesz! 

Jak tylko ci się polepszy, wtedy zobaczymy”. Sądziłem, że to było majaczenie 

umierającej. Jednak ona płakała i potem... O! Powiedziała to po raz pierwszy od 

sześciu lat, czyli odkąd jest moją panią... Tak, nawet usiadła, wzburzona – ta, 

która nie może się poruszyć – i powiedziała mi: “Sługo, chcę tego! Jestem twoją 

panią. Bądź posłuszny!” Potem upadła, cała we krwi. Sądziłem, że umiera... 

Powiedziałem: “Zróbmy jej przyjemność. I tak umrze!... Nie będę miał 

wyrzutów sumienia, że ją zawiodłem na koniec. Przecież zawsze chciałem 

sprawiać jej radość”. Co za podróż! Odpoczywała jedynie pomiędzy trzecią a 

szóstą godziną. Zamęczałem konie, by jechać szybciej. Przybyliśmy do 

Tyberiady o dziewiątej godzinie, dziś rano... I Estera powiedziała mi... Wtedy 

zrozumiałem, że to Ty ją wezwałeś. Bo to było o godzinie i w dniu, kiedy 

obiecałeś Esterze cud! Wtedy ukazałeś się mojej pani. Ona chciała natychmiast 

tu przyjechać, o nocnej godzinie, i wysłała mnie, aby jechał przodem... O! 
Chodź, mój Zbawicielu!» 

«Już idę. Wiara wymaga nagrody. Kto Mnie pragnie, ten Mnie posiądzie. 

Chodźmy.» 

«Poczekaj. Rzuciłem sakiewkę pewnemu młodzieńcowi, prosząc: “Trzy, pięć, ile 

tylko posiadacie osłów... skoro nie macie koni! Szybko pod dom Jezusa!” Zaraz 

przybędą. Będziemy szybciej. Mam nadzieję spotkać ją w pobliżu Kany. O ile 
jeszcze...» 

«Co, Jonatanie?» 

«O ile jeszcze żyje...» 

«Żyje. A nawet gdyby umarła – Ja jestem Życiem. Oto Moja Matka.» 

Dziewica, z pewnością przez kogoś powiadomiona, właśnie nadbiega, a za Nią 

Maria Alfeuszowa. 

«Synu, odchodzisz?» 

«Tak, Mamo. Idę z Jonatanem. Dotarł. Wiedziałem, że będę Ci go mógł 

przedstawić. To dlatego zaczekałem jeden dzień dłużej.» 
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Jonatan najpierw głęboko się skłonił, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach. 

Teraz pada na kolana, lekko podnosi kraj szaty Maryi i całuje go ze słowami: 
«Witaj, Matko mojego Pana!» 

Alfeusz, syn Sary, mówi ciekawskim: «Tak... Co na to powiecie? Czy wam nie 

wstyd, że my jesteśmy jedynymi bez wiary?» 

Hałas licznych kopyt daje się słyszeć na drodze. To osły. Sądzę, że to wszystkie 

osły z Nazaretu. Są tak liczne, że wystarczyłoby ich dla oddziału kawalerii. 

Jonatan wybiera najlepsze. Ustala cenę. Płaci hojnie. Z osłami zabiera też 

dwóch Nazarejczyków, na wypadek gdyby jakieś zwierzę straciło podkowę w 

drodze i po to, aby odprowadzili całą tę hałaśliwą gromadę. W tym czasie 

obydwie Marie pomagają przypiąć torby i manierki. Maria, żona Alfeusza, mówi 
do synów: 

«Pozostawię wasze posłania na miejscu i będę je głaskać... Będzie mi się 

wydawać, że to was obsypuję pieszczotami. Bądźcie dobrzy, godni Jezusa, 
dzieci... a ja... ja będę szczęśliwa.»  

Płacze łzami pełnymi serdeczności. 

Maryja pomaga Swemu Jezusowi, głaszcząc Go z miłością. Udziela tysiąca rad i 

prosi o przekazanie pozdrowień dwom pasterzom na Libanie, bo Jezus 
oświadczył, że nie powróci, zanim ich nie odnajdzie. 

Odjeżdżają. Zapada noc i właśnie wschodzi księżyc w pierwszej kwadrze. Na 

czele jest Jezus i Jonatan. Za nimi – wszyscy inni. W mieście posuwają się 

stępa, bo zgromadzili się ludzie. Jednak zaraz po opuszczeniu [miasta] kłusują. 

Grupa rozbrzmiewa odgłosem kopyt i dzwonków.  

«Ona jest w wozie z Esterą – wyjaśnia Jonatan. – O! Moja pani! Co za radość 

sprawić ci przyjemność! Przyprowadzić ci Jezusa! O, mój Panie! Mieć Cię przy 

sobie! Posiadać Ciebie! Ty masz naprawdę blask gwiazdy na obliczu, tak jak to 

ona widziała. Masz jasne włosy i oczy w kolorze nieba, a głos Twój jest jak 
dźwięk harfy... O! A Twoja Matka! Czy zabierzesz Ją kiedyś do mojej pani?» 

«Pani Ją ujrzy. Będą przyjaciółkami.»  

«Tak? O!... Tak, ona może być przyjaciółką. Joanna jest małżonką i była matką. 

Duszę ma jednak czystą jak dziewica. Ona może być przy boku Maryi, 
Błogosławionej.» 

Jezus odwraca się, słysząc świeży wybuch śmiechu Jana, którego wszyscy 

naśladują. Odzywa się Piotr: «To ja, Nauczycielu, wywołuję ich wesołość. Na 

łodzi czuję się swobodnie jako kot... ale na tym! Wydaje mi się, że jestem 

beczką, która toczy się swobodnie po pokładzie statku, poruszanego 

południowo-zachodnim wiatrem!» 

Jezus uśmiecha się do niego i dodaje mu otuchy, obiecując, że kłus wkrótce się 

skończy. 

«O! To nic. Jeśli chłopcy się śmieją, nie ma w tym nic złego. Jedźmy, jedźmy 

sprawić radość tej dzielnej kobiecie.» 

Jezus znów się odwraca słysząc nowy wybuch śmiechu.  

Piotr woła: «Nie, tego Ci nie powiem, Nauczycielu! A zresztą, dlaczego nie? 

Powiedziałem: “Nasz wielki minister pogryzie sobie ręce, kiedy się dowie, że 

stracił okazję zagrania pawia przed damą.” Oni się śmieją, ale tak to jest. 
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Jestem pewien, że gdyby to przewidział, zapomniałby zatroszczyć się o 

ojcowskie winnice.» 

Jezus nie odpowiada. Szybko przemierzają drogę na dobrze wykarmionych 

osłach. Przy świetle księżyca mijają Kanę. 

«Jeśli pozwolisz, wyprzedzę was. Zatrzymam wóz. Jego kołysanie zadaje jej tak 
wielki ból.» 

«Jedź!» 

Jonatan galopuje na koniu. [Przebywają jeszcze] dość długi odcinek przy 

świetle księżyca i oto wyłania się ciemny kształt otwartego wozu, zatrzymanego 

na skraju drogi. Jezus pogania osła, który rusza lekkim galopem. Oto jest przy 

wozie. Zsiada. 

«Mesjasz!» – ogłasza Jonatan. 

Stara piastunka biegnie od strony wozu ku drodze i pada na ziemię:  

«O! Ocal ją! Ona właśnie umiera!» 

«Oto jestem!» 

Jezus wchodzi na wóz, na którym ułożono wielką ilość poduszek. Na nich 

spoczywa delikatne ciało. W kącie stoi latarnia, kubki, amfory. Z boku młoda, 

zapłakana służąca ociera zimny pot z umierającej. Jonatan przybiega z jedną z 
latarni wozu. 

Jezus pochyla się nad niewiastą, która rzeczywiście umiera. Nie ma różnicy 

pomiędzy bielą jej lnianej szaty i bladością lekko lazurową jej rąk i wychudłej 

twarzy. Jedynie szerokie brwi i długie, bardzo czarne rzęsy nadają koloru tej 

śnieżnej twarzy. Nie ma już nawet tej złowróżbnej czerwieni na odbarwionych 

policzkach, jak u chorych na płuca. Widać różowofioletowy cień. To wargi lekko 
otwarte z powodu trudności w oddychaniu. 

Jezus klęka przy niej i obserwuje ją. Piastunka chwyta ją za rękę i woła. Jednak 

dusza, stojąca na progu wieczności, nie ma już świadomości. Przybyli uczniowie 

i dwaj młodzieńcy z Nazaretu. Otoczyli wóz. Jezus kładzie rękę na czole 

umierającej, która na chwilę otwiera zamglone i błędne oczy, a potem je 
zamyka.  

«Straciła przytomność» – jęczy piastunka [Estera]. I płacze jeszcze głośniej. 

Jezus odzywa się: «Matko, ona to usłyszy. Miej ufność.» 

Potem woła ją: «Joanno! Joanno! To Ja! Wzywam cię. Ja jestem Życiem. Popatrz 

na Mnie, Joanno.» 

Umierająca otwiera wielkie czarne oczy, patrząc wzrokiem żywszym, i widzi 

pochyloną nad sobą twarz. Porusza się radośnie i uśmiecha. Lekko porusza 

wargami, by wypowiedzieć słowo, jednak nie słychać jej. [Jezus mówi:] «Tak, 

to Ja. Przybyłaś i Ja przyszedłem, aby cię ocalić. Czy możesz we Mnie 

uwierzyć?» 

Umierająca daje znak głową. Cała jej żywotność skupia się w spojrzeniu, które 

mówi wszystko, czego nie może wyrazić inaczej – słowem. Jezus – pozostając 

cały czas na kolanach i z prawą ręką na jej czole – prostuje się i przybiera taką 
postawę jak w czasie cudów: 

«Dobrze! Chcę tego. Bądź uzdrowiona. Wstań.» 
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[Jezus] odsuwa rękę i wstaje. Po minucie Joanna, żona Chuzy, bez 

czyjejkolwiek pomocy siada, wydaje okrzyk i rzuca się do stóp Jezusa, wołając 
silnym, pełnym szczęścia głosem: 

«O! Chcę kochać Ciebie, o moje Życie! Na zawsze! Dla Ciebie! Na zawsze dla 

Ciebie! Piastunko! Jonatanie! Jestem uzdrowiona! O! Szybko! Biegnijcie donieść 

o tym Chuzie. Niech przybędzie uwielbić Pana! O! Pobłogosław mnie jeszcze, 
jeszcze, jeszcze! O! Mój Zbawicielu.» 

Płacze i śmieje się, całując szaty i ręce Jezusa. 

«Błogosławię cię, tak. Cóż chcesz, abym jeszcze uczynił?» 

«Nic, Panie. Jedynie, żebyś mnie kochał i pozwolił mi kochać Ciebie.» 

«A nie chcesz dziecka?» 

«O! Dziecko!... Uczyń, co Ty chcesz, Panie. Oddaję Ci wszystko: przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość. Wszystko Tobie zawdzięczam i wszystko Ci oddaję. 
Ty daj Twojej służebnicy to, co uznasz za najlepsze.» 

«A więc – życie wieczne. Bądź szczęśliwa. Bóg cię kocha. Odchodzę. 

Błogosławię cię i was błogosławię.» 

«Nie, Panie. Zatrzymaj się w moim domu, który teraz, o, teraz jest naprawdę 

jak kwitnący krzak róży. Pozwól mi wejść do niego z Tobą... O! Jestem 
szczęśliwa!» 

«Przyjdę, ale mam ze Sobą uczniów.» 

«Moich braci, Panie. Joanna będzie miała dla nich – tak jak dla Ciebie – posiłek i 

napój, i wszystko, czego trzeba. Spraw mi radość!» 

«Chodźmy! Odeślijcie osły i idźcie za nami pieszo. Pozostało już niewiele drogi. 

Pojedziemy powoli, abyście mogli nadążyć. Żegnaj, Izmaelu i Aserze. 

Pozdrówcie ode Mnie Moją Matkę i przyjaciół.» 

Dwaj Nazarejczycy, zaskoczeni, odchodzą z hałaśliwym oddziałem, a wóz 

powraca – z rozradowanymi teraz pasażerami. Za nim idą uczniowie w grupie, 
komentując wydarzenie.  

Wszystko się kończy. 

69. JEZUS NA LIBANIE U PASTERZY BENIAMINA I DANIELA 

Napisane 10 lutego 1945. A, 4438-4449 

Jezus idzie u boku Jonatana zieloną i cienistą ścieżką. Za nimi [kroczą] 

apostołowie, rozmawiając ze sobą. Piotr odłącza się, idzie naprzód i – szczery 

jak zawsze – pyta Jonatana: 

«Czy jednak nie jest krótsza droga wiodąca przez Cezareę Filipową? Poszliśmy 
tą drogą... a kiedy dojdziemy? Ty z twoją panią szedłeś inną drogą?» 

«Z chorą wszystko ryzykowałem. Jednak musisz pamiętać, że należę do służby 

dworzanina Antypasa, a Filip po tym haniebnym kazirodztwie nie patrzy dobrym 

okiem na dworzan Heroda... To nie ze względu na mnie się obawiam. Lecz 

chodzi o was, a w szczególności o Nauczyciela. Nie chcę przydawać wam 

kłopotów i stwarzać wrogów. W Tetrarchii Filipa potrzeba Słowa tak samo jak w 
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Tetrarchii Antypasa... A jeśli was znienawidzą, jak będzie to możliwe? W drodze 

powrotnej pójdziecie tamtędy, jeśli uznacie to za lepsze.» 

«Pochwalam cię za ostrożność, Jonatanie, lecz w drodze powrotnej mam zamiar 

przejść przez Fenicję» – mówi Jezus. 

«Ona jest ogarnięta mrokami błędu.» 

«Dojdę do granic, aby przypomnieć im, że istnieje Światłość» [– mówi Jezus.]  

«Sądzisz, że Filip zemściłby się na słudze za grzech, którego dopuścił się jego 

brat?» [– pyta Piotr Jonatana] 

«Tak, Piotrze. Jeden wart drugiego. Opanowani najniższymi instynktami, nie 

czynią różnic. Wydają się zwierzętami, a nie – ludźmi, wierz mi.» 

«A jednak, my, to znaczy On, krewny Jana, powinien mu być drogi. W końcu 

Jan, przemawiając w Imię Boga, przemawiał także w jego imieniu i w jego 

obronie» [– mówi Piotr.] 

«On nawet by was nie zapytał, skąd przychodzicie ani kim jesteście. Gdyby 

zobaczono was ze mną i gdybym został rozpoznany – albo gdyby doniósł na 

mnie jakiś nieprzyjaciel domu Antypasa jako na sługę jego Prokuratora – zaraz 

by was uwięziono. Gdybyście wiedzieli, jakie bagno kryje się za tym odzieniem z 

purpury! Zemsta, niesprawiedliwość, donosy, rozwiązłość i kradzieże to pokarm 

ich dusz. Dusz?... Tak się mówi, lecz sądzę, że nie mają już nawet dusz. 

Zobaczcie. To się dobrze skończyło, ale dlaczego Jan został uwolniony? Stało się 

to po kłótni dwóch oficerów dworskich i jako wynik zemsty. Jeden z nich, aby 

się pozbyć drugiego – którego Antypas wyróżniał, dając mu straż nad Janem – 

za pewną sumę otwarł w nocy więzienie... Myślę, że musiał upić rywala 

zaprawionym winem i rano... nieszczęśliwiec został ścięty zamiast uciekiniera - 
Chrzciciela. To obrzydliwe, mówię ci.» 

«I twój pan tam pozostaje? Wydaje mi się dobry.» 

«Tak. Nie może postąpić inaczej. Jego ojciec i dziad należeli do dworu Heroda 

Wielkiego i syn musi tam zostać. Nie pochwala tego, lecz może jedynie 
ograniczyć się do strzeżenia małżonki z dala od tego zepsutego dworu.» 

«I nie mógłby powiedzieć: “Brzydzę się tym”, i odejść?» 

«Mógłby. Jednak będąc tak dobrym, nie jest do tego zdolny. To z pewnością 

oznaczałoby śmierć. A któż chce umierać wynosząc szlachetność duchową na 
najwyższy poziom? Święty – jak Chrzciciel. Ale my, biedacy!» 

Jezus, który pozwolił im rozmawiać ze sobą, włącza się: 

«Niebawem we wszystkich częściach poznanej ziemi ujrzy się licznych – jak 

kwiaty w kwietniu – świętych, szczęśliwych, że mogą umrzeć przez wierność 

Łasce i z miłości do Boga.» 

«Naprawdę? O! Cieszyłbym się, gdybym mógł pozdrowić tych świętych i 

powiedzieć im: “Módlcie się za biednego Szymona, syna Jony”!» – mówi Piotr. 

Jezus patrzy mu prosto w oczy i uśmiecha się. 

«Dlaczego tak na mnie patrzysz?» 

«Bo ich ujrzysz, towarzysząc im, i oni ciebie ujrzą, towarzysząc ci.» 
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«W czym, Panie?» 

«W stawaniu się poświęconym Kamieniem Ofiarnym, na którym będzie się 

świętować i budować Moje Świadectwo.» 

«Nie rozumiem.» 

«Zrozumiesz.» 

Inni uczniowie, którzy podeszli i słyszeli, rozmawiają ze sobą. Jezus odwraca 

się: «Zaprawdę powiadam wam: przez takie czy inne męczarnie wszyscy 

zostaniecie poddani próbie. Obecnie [polega ona na] odrzuceniu wygód, uczuć, 

własnych korzyści. Potem będzie to ofiara coraz większa – aż do najwyższej 

ofiary, która włoży wam na głowę nieśmiertelny diadem. Bądźcie wierni. 

Wszyscy tacy będziecie. To czekający was los.» 

«Może zostaniemy zabici przez żydów, przez Sanhedryn za miłość do Ciebie?» 

«Jerozolima obmywa progi Świątyni krwią swych proroków i świętych. Jednak 

świat także czeka na obmycie... Znajduje się na nim wiele świątyń obrzydliwych 

bóstw. W przyszłości staną się one świątyniami prawdziwego Boga i trąd 

pogaństwa zostanie oczyszczony przejrzystą wodą krwi męczenników.» [– 
mówi Jezus.] 

«O! Boże Najwyższy! Panie! Nauczycielu! Ja nie jestem godzien podobnego 

losu! Jestem słaby! Boję się, że coś źle zrobię! O, Panie!... Raczej odeślij 

nieużytecznego sługę albo udziel mu siły. Nie chciałbym Ci zaszkodzić, 
Nauczycielu, z powodu tchórzostwa.»  

Piotr rzuca się do stóp Nauczyciela, błagając Go całym sercem. 

«Wstań, Mój Piotrze. Nie lękaj się. Masz jeszcze długą drogę do przebycia... 

Przyjdzie godzina, w której zechcesz jedynie dopełnić ostatniej ofiary. Wtedy 

będziesz miał całą moc pochodzącą z Nieba i od ciebie. Będę tam pełen podziwu 
patrzał na ciebie.» 

«Tak mówisz... wierzę Ci. Jednak jestem tak biednym człowiekiem!» 

Idą dalej. 

...Po dość długiej przerwie ponownie widzę ich, jak opuszczają równinę, aby 

wspiąć się na górę porośniętą drzewami – drogą, która nie przestaje się 

wznosić. Jednak to nie jest chyba ten sam dzień, bo wcześniej był upalny 

poranek, a teraz – to piękny wstający świt, który na wszystkich łodygach traw 

zapala płynne diamenty. Przeszli przez las i teraz znowu drzewa iglaste 

dominują na szczycie i jak zielone sklepienia przyjmują między pnie 
niestrudzonych pielgrzymów. 

Liban naprawdę jest wspaniałym łańcuchem. Nie wiem, czy Liban to cały ten 

zespół lub raczej jedna góra. Widzę zadrzewione masywy, wznoszące się w 

plątaninie grzbietów i stoków, kotlin i równin, wzdłuż których płyną, a 

następnie wpadają w doliny strumienie wydające się srebrnymi wstęgami, lekko 

zielonymi i lazurowymi. Ptaki wszelkiego gatunku latają i wypełniają śpiewami 

iglaste lasy. Wdycha się o tej porannej godzinie cały zapach żywicy. Patrząc w 

stronę doliny lub raczej w kierunku zachodnim, dostrzega się morze – śmiejące 

się z dala, wielkie, spokojne, nasłonecznione. [Widać] całe wybrzeże 

rozciągające się ku północy i ku południowi, z miastami, portami i nielicznymi 

rzekami, wpadającymi do morza, ledwie zaznaczającymi się jak błyszczące 
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przecinki na wyschłej ziemi, z tą odrobiną wody – którą wysusza letnie słońce – 

i żółtawą smugę na lazurze morza.  

«Piękne widoki» – zauważa Piotr. 

«Nie jest już tak ciepło...» – mówi Szymon. 

«Dzięki drzewom słońce nam nie przeszkadza...» – dorzuca Mateusz. 

«Czy to stąd wzięto cedry na Świątynię?» – pyta Jan. 

«Tak, stąd. To są lasy dające najpiękniejsze drzewa. Pan Daniela i Beniamina 

posiada ich wielką liczbę, a ponadto – bogate stada. Przepiłowuje się drzewa na 

miejscu i transportuje w doliny, kanałami lub rękami. To trudna praca, gdy pień 

ma być użyty w całości, tak jak w przypadku Świątyni. Jednak pan płaci wiele i 

ma dużo ludzi na usługach. W dodatku jest dość dobry. Nie jest okrutny jak 
Doras... Biedny Jonasz!» – mówi Jonatan. 

«Jak to się dzieje, że jego słudzy są prawie niewolnikami? Powiedziałem do 

Jonasza: “Ależ zostaw go i chodź z nami. U Szymona, syna Jony, zawsze 

znajdzie się chleb dla ciebie”. A on odpowiedział: “Nie mogę, dopóki się nie 

wykupię”. Co to za historia?» 

«Tak właśnie działa Doras i nie jest jedyny w Izraelu: kiedy odkrywa dobrego 

sługę prowadzi go przez zręczny podstęp do stania się niewolnikiem. Na jego 

konto zapisuje niesłuszne długi, których biedak nie może zapłacić. Gdy dochodzi 
do określonej sumy, mówi mu: “Teraz jesteś niewolnikiem za długi”.» 

«O, co za hańba! I to jest faryzeusz!» 

«Tak. I Jonasz dopóki miał oszczędności, dopóty płacił... potem... W jednym 

roku był grad, potem susza. Zboże i winorośle przyniosły niewielki plon i Doras 

pomnożył straty przez dziesięć i jeszcze przez dziesięć... Potem Jonasz się 

rozchorował z powodu nadmiernej pracy. Doras pożyczył mu pewną sumę, aby 

się leczył. Domagał się dwanaście razy tyle. Jonasz, nie mogąc mu oddać, 

dorzucił [ten dług] do reszty. Krótko mówiąc, przed kilku laty stał się 

niewolnikiem za długi. On go nigdy nie puści... Zawsze znajdzie powody i nowe 
długi...» 

Jonatan jest smutny myśląc o przyjacielu.  

«A twój pan nie mógłby...» 

«Co? Sprawić, że go potraktują jak człowieka? A któż może się przeciwstawić 

faryzeuszom? Doras jest jednym z najpotężniejszych. Myślę, że jest krewnym 

Arcykapłana... Przynajmniej tak się mówi. Kiedyś Jonasz otrzymał śmiertelne 

baty. Gdy się o tym dowiedziałem, tak płakałem, że Chuza powiedział mi: 

“Wykupię go, by ci sprawić radość”. Jednak Doras zaśmiał mu się w twarz i nie 

chciał o tym słyszeć. Ech! Ten człowiek... ma najbogatsze ziemie w Izraelu... ale 

przysięgam ci, że są obsiane krwią i łzami jego sług.» 

Jezus patrzy na Zelotę, a Szymon Zelota patrzy na Niego. Obydwaj są 

zasmuceni. 

«A pan Daniela jest dobry?» 

«Jest przynajmniej ludzki. Wymaga, lecz nie gnębi. A ponieważ pasterze są 

uczciwi, traktuje ich przyjaźnie. Zajmują się stadami. Co do mnie, zna mnie i 

szanuje, bo jestem sługą Chuzy... i mógłbym przydać mu się w interesach... 

Jednak dlaczego, Panie, człowiek jest tak samolubny?» 
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«Bo miłość została zaduszona w ziemskim Raju. Jednak Ja przyszedłem 

odwiązać sznur i przywrócić życie miłości.» 

«Oto jesteśmy na ziemiach Elizeusza. Pastwiska są jeszcze daleko, lecz o tej 

porze, z powodu słońca, stada są prawie zawsze w owczarni. Idę zobaczyć, czy 
tam są.» 

Jonasz oddala się prawie biegiem. Powraca po pewnym czasie z dwoma 

pasterzami, krzepkimi i siwiejącymi, którzy dosłownie rzucają się ze zbocza, 
aby dotrzeć do Jezusa. 

«Pokój wam.» 

«O! O, nasze Niemowlę z Betlejemu!» – mówi jeden, a drugi:  

«Pokoju Boży, który przyszedłeś do nas, bądź błogosławiony!» 

Dwaj mężczyźni leżą na trawie. Nie pozdrawia się równie głęboko ołtarza, jak 

oni witają Nauczyciela. 

«Wstańcie! Oddaję wam błogosławieństwo i jestem szczęśliwy, że mogę to 

uczynić, bo ono powraca radośnie do tych, którzy są go godni.» 

«O! Godni, my?» 

«Tak, wy. Zawsze wierni.» 

«A któż by nie był wierny? Kto mógłby zapomnieć tę godzinę? Kto mógłby 

powiedzieć: “To, co widzieliśmy, nie jest prawdą”? Kto mógłby zapomnieć, że 

uśmiechałeś się do nas przez całe miesiące, gdy – powracając wieczorem ze 

stadami – wołaliśmy Ciebie. Uderzałeś w rączki na dźwięk naszych fletów?... 

Pamiętasz, Danielu? Prawie zawsze ubrany na biało w ramionach Matki 

wydawałeś się nam promykiem słońca na łące Anny albo w oknie, jak kwiat 
złożony na śniegu matczynej szaty.» 

«A raz przyszedłeś, gdy robiłeś pierwsze kroki, pogłaskać jagniątko mniej 

kędzierzawe od Ciebie. Jakże byłeś szczęśliwy! A my nie wiedzieliśmy, co my, 

wieśniacy, mamy robić. Chcieliśmy być aniołami, by Ci się wydać mniej 

grubiańskimi...» 

«O! Moi przyjaciele! Widziałem wasze serca i je właśnie widzę teraz.» 

«I uśmiechasz się do nas jak wtedy!» 

«I przyszedłeś aż tutaj, do biednych pasterzy!» 

«Do Moich przyjaciół. Teraz jestem zadowolony. Wszystkich was odnalazłem i 

już was nie utracę. Czy możecie udzielić gościny Synowi Człowieczemu i Jego 

przyjaciołom?» 

«O! Panie! Pytasz o to? Nie brak nam chleba ani mleka, jednak nawet gdybyśmy 

mieli jeden kęs chleba, oddalibyśmy go Tobie, aby zatrzymać Cię z nami. 

Prawda, Beniaminie?» 

«Serca dalibyśmy Ci na pokarm, Panie nasz upragniony!» 

«Chodźmy więc. Porozmawiamy o Bogu...» 

«...i o Twoich rodzicach, Panie, o Józefie, tak dobrym! O Maryi... O, Matka! 

Widzicie, tam, ten kwitnący narcyz? Jego główka jest piękna i czysta, można by 
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powiedzieć – diamentowa gwiazda. Jednak Ona... O! Ten narcyz jest jedynie 

brudem w porównaniu z Nią! Jej uśmiech to było oczyszczenie, a spotkanie z 

Nią – święto. Jej słowo nas uświęcało. Ty też pamiętasz Jej słowa, 
Beniaminie?» 

«Tak, mogę Ci je powtórzyć, Panie, bo wszystko, co nam powiedziała – w 

miesiącach, kiedy mogliśmy Jej słuchać – jest tu zapisane (uderza się w pierś). 

To słowo naszej mądrości i rozumiemy je, nawet my, bo jest to słowo miłości. A 

miłość... O! Miłość to rzecz, którą wszyscy rozumieją! Chodź, Panie, wejdź do 
tego szczęśliwego domu i pobłogosław go.» 

Wchodzą do pomieszczenia blisko obszernej owczarni. 

70. JEZUS ODBIERA W MIEJSCOWOŚCI NADMORSKIEJ LISTY DOTYCZĄCE 

JONASZA 

Napisane 11 lutego 1945. A, 4450-4465 

Jezus znajduje się we wspaniałej nadmorskiej osadzie. Widać ją jak na mapie 

nad naturalną, wielką zatoką, dobrze chronioną, zdolną do przyjęcia licznych 

statków, umocnioną jeszcze bardziej przez portowy wał. Musi też służyć 

oddziałom wojska, bo widzę triery rzymskie z żołnierzami na pokładzie. 

Wysiadają na ląd dla zmiany albo dla wzmocnienia garnizonu. Port, to znaczy 

portowa osada, przypomina mi nieco Neapol, nad którym dominuje Wezuwiusz.  

Jezus siedzi w ubogim domu, blisko portu, z pewnością w domu rybaków. Być 

może są to przyjaciele Piotra lub Jana, bo widzę, że czują się swobodnie w 

domu, jakby zaprzyjaźnieni z jego mieszkańcami. Nie widzę pasterza Józefa ani 

wciąż nieobecnego Iskarioty. Jezus rozmawia serdecznie z mieszkańcami domu 

i z innymi osobami, przybyłymi, aby Go słuchać. Nie jest to przemawianie, lecz 

słowa zawierające rady, pociechę, której tylko On potrafi udzielić.  

Wchodzi Andrzej. Wydaje się, że poszedł wcześniej coś kupić, bo niesie w 

rękach bochny chleba. Cały się czerwieni, kiedy podchodzi, gdyż przyciąganie na 

siebie uwagi wszystkich musi być dla niego prawdziwą męką. Szepcze raczej niż 
mówi: 

«Nauczycielu, czy mógłbyś pójść ze mną? Byłoby coś dobrego do zrobienia. Ty 

jeden możesz to uczynić.» 

Jezus wstaje, nie pytając nawet, o jakie dobro chodzi.  

Piotr natomiast pyta: «Gdzie Go prowadzisz? Jest tak zmęczony. To godzina 

wieczerzy. Czy oni nie mogą poczekać do jutra?» 

«Nie... To trzeba zrobić zaraz. To jest...» 

«Mówże, wylękniona gazelo! Popatrzcie, czyż mężczyzna dorosły i wielki jak on 

musi się tak zachowywać!... Można by powiedzieć, że to mała rybka zaplątana w 
sieć!» 

Andrzej czerwieni się jeszcze bardziej. Jezus broni go, przyciągając do Siebie: 

«Podoba Mi się taki, jaki jest. Zostaw go. Twój brat jest jak woda korzystna dla 

zdrowia. Pracuje w głębinach i bez hałasu. Wychodzi z ziemi jak mały 
strumyczek, ale kto się do niego zbliży, jest uzdrowiony. Chodźmy, Andrzeju.» 

«Ja też idę. Chcę widzieć, dokąd Cię prowadzi» – odpowiada Piotr. Andrzej 

błaga: «Nie, Nauczycielu. Tylko Ty i ja. Jeśli będzie ktoś jeszcze to nie będzie 
możliwe... To sprawa serca...» 
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«Cóż to jest? Teraz bawisz się w swata?» 

Andrzej nie odpowiada bratu. Mówi do Jezusa: 

«Chodzi o męża, który chce oddalić małżonkę i... ja mówiłem, ale nie robię tego 

dobrze. A jeśli Ty przemówisz, Ty... o! Tobie się powiedzie, bo mężczyzna nie 
jest zły. To... to jest... on Ci wyjaśni.» 

Jezus wychodzi z Andrzejem nic nie mówiąc. Piotr waha się trochę, potem 

mówi: 

«A jednak pójdę. Chcę przynajmniej wiedzieć, dokąd idą.» 

Wychodzi, choć inni mówią mu, aby tego nie robił. Andrzej skręca w uliczkę. 

Piotr idzie za nim. Znowu skręca na mały plac targowy. Piotr cały czas idzie za 

nimi, przechodzi przez wrota wychodzące na obszerny dziedziniec otoczony 

domkami, niskimi i ubogimi. Mówię wrota, bo ponad nimi jest łuk, ale to tylko 

brama. Piotr ciągle idzie za nimi. Jezus wchodzi z Andrzejem do jednego z 

domków. Piotr zatrzymuje się na zewnątrz. Jakaś niewiasta widzi go i pyta: 

«Jesteś krewnym Aawy? A ci dwaj także? Przyszliście ją zabrać?» 

«Milcz, gadatliwa kokoszko! Nie powinni mnie widzieć.» 

Uciszyć niewiastę! To trudna sprawa. Piotr może ją piorunować wzrokiem, a ona 

i tak idzie porozmawiać z innymi kumoszkami. W jednej chwili Piotra otacza 

krąg niewiast, dzieci, a nawet mężczyzn. Nawzajem nakazują sobie milczenie, 

czynią jednak zgiełk ujawniający ich obecność. Piotra ogarnia gniew... ale na 

nic. 

Ze środka dochodzi głęboki, wspaniały, pełen pokoju głos Jezusa, a 

równocześnie złamany głos niewiasty i twardy, ochrypły głos mężczyzny. 

«Skoro była dla ciebie zawsze dobrą małżonką, to po co ją oddalać? Czy 

kiedykolwiek w czymś ci uchybiła?» 

«Nie, Nauczycielu – jęczy niewiasta. – Kochałam go jak źrenicę mojego oka.» 

Mężczyzna [odpowiada] krótko i twardo: 

«Nie. W niczym mi nie uchybiła poza bezpłodnością. A ja chcę mieć dzieci. Nie 

chcę przekleństwa Bożego nad moim imieniem.» 

«To nie wina twej małżonki, jeśli tak jest» [– mówi Jezus.] 

«On mnie oskarża, że to moja wina i wina rodziny. Widzi w tym oszustwo...» [– 

mówi kobieta.] 

«Niewiasto, bądź szczera. Czy wiedziałaś o tym?» 

«Nie. Jestem jak wszystkie inne kobiety. Nawet sam lekarz to powiedział. Ale 

nie mam dzieci.» 

«Widzisz, że cię nie oszukała. Nawet ona cierpi z tego powodu. Odpowiedz mi 

szczerze: gdyby była matką, czy byś ją oddalił?» [– pyta Jezus] 

«Nie. Przysięgam ci. Nie mam powodów. Jednak rabin powiedział tak i również 

pewien uczony w Piśmie: “Bezpłodna jest w domu przekleństwem Bożym. Masz 

prawo i obowiązek dać jej pismo rozwodowe i nie niszczyć swej płodności, 
pozbawiając siebie dzieci.” Robię więc to, co nakazuje Prawo.» 
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«Nie. Posłuchaj. Prawo mówi, że nie wolno popełniać cudzołóstwa, a ty je 

popełnisz. Przykazanie dane na początku jest takie, a nie inne. Jeśli – przez 

wzgląd na zatwardziałość waszych serc – Mojżesz pozwolił wam na rozwód, to 

stało się tak, by zapobiec związkom niemoralnym i konkubinatom, ohydnym w 

oczach Boga. Potem wasza rozwiązłość coraz bardziej poszerzała mojżeszowe 

zezwolenie, aż przyjęło formę bezlitosnych łańcuchów i morderczych kamieni. 

Taka jest aktualna sytuacja kobiety, będącej ciągle ofiarą waszej dominacji, 

kaprysów, głuchoty, waszego uczuciowego zaślepienia. Powiadam ci: Nie wolno 

ci uczynić tego, co masz zamiar zrobić. Akt ten jest obrazą Boga. Czy Abraham 

oddalił Sarę? A Jakub – Rachelę? A Elkana – Annę? A Manoach – swą małżonkę? 

Czy znasz Chrzciciela? Tak? Czyż jego matka nie była bezpłodna aż do starości, 

kiedy to poczęła świętego Bożego, podobnie jak żona Manoacha, która zrodziła 

Samsona; a Anna, małżonka Elkany, Samuela; a Rachela – Józefa i Sara – 

Izaaka? Bóg udzielił nagrody, widząc czystość małżonków, litując się nad 

bezpłodną i okazując wierność Swoim przyrzeczeniom. Udzielił nagrody 

świętowanej przez wieki. On daje uśmiech zapłakanej bezpłodnej, która nie jest 

już ani bezpłodną, ani pogardzaną, lecz matką, radosną i otoczoną chwałą. Nie 

wolno ci znieważać miłości twej małżonki. Bądź sprawiedliwy i uczciwy. Bóg da 
ci nagrodę, która przewyższy twe zasługi.» 

«Nauczycielu, jesteś jedynym, który tak mówi... Ja nie wiedziałem. Pytałem 

uczonych i powiedzieli mi: “Uczyń to”. Nie usłyszałem jednak ani słowa o tym, 

że Bóg wynagradza Swymi darami dobre postępowanie. Jesteśmy w ich 

rękach... i zamykają nam oczy i serce żelazną ręką. Nie jestem zły, Nauczycielu. 
Nie pogardzaj mną.» 

«Nie gardzę tobą. Budzisz we mnie więcej litości niż ta zapłakana niewiasta, bo 

jej boleść skończy się wraz z jej życiem. Twój [ból] rozpocznie się wtedy i to na 
wieki. Myśl o tym.» 

«Nie, nie rozpocznie się. Ja tego nie chcę. Czy przysięgasz mi na Boga 

Abrahama, że to, co mi mówisz, jest prawdą?» 

«Ja jestem Prawdą i Mądrością. Kto we Mnie wierzy, będzie miał w sobie 

sprawiedliwość, mądrość, miłość i pokój.» 

«Chcę Ci wierzyć. Tak, chcę Ci wierzyć. Czuję, że jest w Tobie coś, czego nie ma 

w innych. Oto idę teraz do kapłana i powiem mu: “Nie oddalę jej. Zatrzymam ją i 

proszę tylko Boga, by mi pomógł odczuwać mniejszy ból z tego powodu, że nie 

mam dzieci”. Aawo, nie płacz. Powiemy Nauczycielowi, by jeszcze [do nas] 
przyszedł, abym był dobry, a ty... kochaj mnie nadal.» 

Kobieta płacze jeszcze głośniej z powodu kontrastu pomiędzy przeszłym 

cierpieniem a aktualną radością. Jezus natomiast uśmiecha się. 

«Nie płacz. Popatrz na Mnie. Popatrz na Mnie, niewiasto.» 

Kobieta podnosi głowę i patrzy poprzez łzy na promienne oblicze Jezusa. 

«Mężu, podejdź tutaj. Uklęknij przy twej małżonce. Teraz was pobłogosławię i 

uświęcę wasz związek. Słuchajcie:  

“Panie, Boże naszych ojców, który z prochu ziemi uczyniłeś Adama i dałeś mu 

Ewę jako towarzyszkę, aby zaludniali dla Ciebie ziemię, wychowując [dzieci] w 

świętej bojaźni! Zstąp z Twoim błogosławieństwem i miłosierdziem, otwórz i daj 

płodność wnętrznościom, które Nieprzyjaciel trzymał zamknięte, by 

doprowadzić do podwójnego grzechu: cudzołóstwa i rozpaczy. Miej litość nad 

tym dwojgiem dzieci, Ojcze Święty, Najwyższy Stworzycielu. Uczyń ich 

szczęśliwymi i świętymi: ją – płodną jak szczep winny; jego – jej obrońcą, jak 
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podtrzymującą podporę. Zstąp, o Życie, aby dać życie. Zstąp, o Ogniu, aby 

ogrzać. Zstąp, Mocny, aby działać. Zstąp! Przedwieczny, błogosławiący tych, 

którzy w Tobie pokładają nadzieję, spraw, żeby na przyszłe doroczne święto 

płodów rolnych ofiarowali Ci żyjący kiełek – pierworodnego, syna poświęconego 

Tobie”.» 

Jezus modlił się donośnym głosem, z rękami na dwóch pochylonych głowach. 

Ludzie nie wytrzymują dłużej i otaczają ich. Piotr [stoi] w pierwszym rzędzie. 

«Wstańcie. Miejcie wiarę i bądźcie święci.» 

«O! Pozostań, Nauczycielu» – prosi dwoje pojednanych. 

«Nie mogę. Powrócę. Wiele, wiele razy.» 

«Pozostań. Zostań. Mów do nas!» – prosi tłum. 

Jezus błogosławi ich bez zatrzymywania się. Obiecuje wkrótce powrócić i – z 

idącym w ślad za Nim małym zgromadzeniem – udaje się do domu, który udzielił 
Mu gościny. 

«Mężu ciekawski, co mam ci uczynić?» – pyta w drodze Piotra. 

«Co chcesz, jednak uczestniczyłem...» 

Wchodzą do domu, odprawiając ludzi komentujących usłyszane słowa. Siadają 

za stołem. Piotr jest dalej ciekawy. 

«Nauczycielu, czy oni naprawdę będą mieli syna?» 

«Czy widziałeś, żebym obiecywał rzeczy, które się nie spełniają? Wydaje ci się, 

że mogę budzić ufność do Ojca, aby kłamać i sprawiać zawód?» 

«Nie... ale... czy dla wszystkich małżonków mógłbyś to uczynić?» 

«Mógłbym, jednak czynię to tam, gdzie widzę, że dziecko może spowodować 

uświęcenie. Tam, gdzie stałoby się przeszkodą, nie robię tego.» 

Piotr przesuwa rękę po siwiejących włosach i milknie. 

Wchodzi pasterz Józef. Cały pokryty kurzem jak po długim marszu. 

«Ty? Jak to się stało?» – pyta Jezus, całując go na powitanie. 

«Mam dla Ciebie listy. Twoja Matka mi je dała. Jeden jest od Niej. Oto one.» 

Józef pokazuje trzy rulony z cienkiego pergaminu, obwiązane wstęgą. 

Największy jest zamknięty pieczęcią. Drugi jest tylko zawiązany. Trzeci ma 

pieczęć złamaną. 

«Ten jest od Twojej Matki» – mówi Józef, wskazując na list, na którym jest 

węzeł. 

Jezus odwija go i czyta, najpierw po cichu, a potem głośno: 

«Mojemu umiłowanemu Synowi pokój i błogosławieństwo. Przyszedł do mnie, o 

pierwszej godzinie w pierwszym dniu miesiąca Elul, posłaniec z Betanii. Był to 

pasterz Izaak, któremu dłużna byłam w Twoim Imieniu pocałunek pokoju i 

pociechy oraz Moją wdzięczność. Przyniósł Mi te dwa listy, które Ci przesyłam. 

Ustnie powiedział mi, że przyjaciel, Łazarz z Betanii, prosi, byś uległ jego 

prośbie. Umiłowany Jezu, Mój błogosławiony Synu i Panie, chciałabym Cię teraz 
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prosić o dwie rzeczy. Pierwsza, abyś przypomniał Sobie, że Mi obiecałeś wezwać 

Twą biedną Mamę dla pouczenia Jej Twoim Słowem. Druga – abyś nie przybywał 
do Nazaretu, zanim ze Mną nie porozmawiasz...”» 

Jezus nagle przestaje czytać i wstaje. Podchodzi do Jakuba i Judy. Ściska ich 

mocno w ramionach i kończy, powtarzając z pamięci słowa: «”Alfeusz powrócił 
na łono Abrahama w czasie ostatniej pełni i wielka była żałoba w mieście...”» 

Dwaj synowie [Alfeusza] płaczą na piersi Jezusa, który kończy: 

«“W swej ostatniej godzinie wzywał Ciebie, jednak Ty byłeś daleko. Mimo to 

jest to pociecha dla Marii, która widzi w tym pewność przebaczenia Bożego i to 

powinno dać pokój także Moim dwom krewnym.” Słyszycie? To mówi Ona, a 
Ona wie, co mówi.» 

«Daj mi list» – błaga Jakub. 

«Nie, to sprawi ci ból.» 

«Dlaczego? Czy może być coś straszniejszego niż śmierć ojca?...» 

«To, że nas przeklął...» – wzdycha Juda. 

«Nie, nie to» – mówi Jezus. 

«Mówisz tak... żeby nas nie zasmucać. Ale tak właśnie jest.» 

«Czytaj więc» [– mówi Jezus.] 

Juda czyta: «”Jezu, proszę Cię i prosi o to Maria [Alfeuszowa], abyś nie 

przychodził do Nazaretu przed końcem żałoby. Miłość Nazarejczyków wobec 

Alfeusza sprawia, że nie są sprawiedliwi wobec Ciebie i Twoja Matka płacze nad 

tym. Nasz dobry przyjaciel Alfeusz pociesza Mnie i uspokaja osadę. Było tu wiele 

hałasu z powodu opowiadania Asera i Izmaela o małżonce Chuzy. Jednak 

obecnie Nazaret jest jak wzburzone przeciwnymi wiatrami morze. Błogosławię 

Cię, Mój Synu, i proszę Cię o pokój i błogosławieństwo dla Mojej duszy. Pokój 
kuzynom. Mama”.» 

Apostołowie rozmawiają i pocieszają zapłakanych braci.  

Piotr mówi: «A tego nie przeczytasz?» 

Jezus daje znak, że przeczyta, i otwiera list Łazarza. Przywołuje Szymona Zelotę 

i razem, w kącie, czytają. Potem otwierają inny rulon i także go czytają. Widzę, 
że Zelota usiłuje przekonać Jezusa o czymś, ale Mu się nie udaje. 

Jezus z rulonami w rękach idzie na środek pokoju i mówi: 

«Posłuchajcie, przyjaciele. Wszyscy tworzymy jedną rodzinę i między nami nie 

ma tajemnic. Litość każe trzymać zło w tajemnicy, jednak słuszne jest dać 
poznać to, co dobre. Posłuchajcie, co pisze Łazarz z Betanii: 

“Do Pana Jezusa. Pokój i błogosławieństwo. Pokój i pozdrowienie memu 

przyjacielowi, Szymonowi. Otrzymałem Twój list i jako sługa oddałem na Twoje 

potrzeby moje serce, słowo i wszystkie środki, aby Ci sprawić radość i mieć 

zaszczyt bycia dla Ciebie sługą, który nie jest bezużyteczny. Poszedłem do 

Dorasa, do jego pałacu w Judei, prosić o sprzedanie mi jego sługi Jonasza, jak 

tego pragnąłeś. Zapewniam, że gdyby nie prośba Szymona, Twego wiernego 

sługi, nie stanąłbym przed tym szakalem, pełnym szyderstwa, okrutnym i 

szkodliwym. Jednak dla Ciebie, Mojego Nauczyciela i Przyjaciela, czułem się 
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zdolny stanąć przed uosobieniem Mamony. Myślę, że kto pracuje dla Ciebie, 

temu jesteś całkiem bliski i w rezultacie bronisz go. Z pewnością była mi 

udzielona pomoc, bo wbrew wszelkim przewidywaniom, zwyciężyłem. Twarda 

była to rozmowa i upokarzające pierwsze odmowy. Trzy razy musiałem się 

pochylać przed tym wszechmocnym argusem. Potem grał na zwłokę. Następnie 

[przysłał] ten oto list, godny żmii. A ja z ledwością mam odwagę powiedzieć Ci: 

„Ustąp, aby osiągnąć cel‟, bo nie jest on godzien posiadania Ciebie. Jednak w 

przeciwnym razie nic się nie zdziała. W Twoim imieniu zgodziłem się i 

podpisałem. Jeśli źle uczyniłem, udziel mi nagany. Jednak wierz mi, że 

próbowałem jak najlepiej Ci służyć. Wczoraj przyszedł do mnie jeden z Twoich 

uczniów, Judejczyk. Mówił, że przychodzi w Twoim imieniu dowiedzieć się, czy 

są nowiny do zaniesienia Tobie. Nazywa się Judasz z Kariotu. Jednak wolałem 

czekać na Izaaka, aby Ci przekazać list. Zdziwiło mnie, że wysłałeś kogoś 

innego. Przecież wiesz, że w każdy szabat Izaak przychodzi do mnie odpocząć. 

Nie mam nic innego do powiedzenia Ci. Całuję jedynie Twe święte stopy. Proszę 

Cię, byś je skierował do Twego sługi i przyjaciela, Łazarza, jak obiecałeś. 

Pozdrowienie dla Szymona. Tobie, Nauczycielu i Przyjacielu, pocałunek pokoju i 
prośba o błogosławieństwo. Łazarz.” 

A teraz oto drugi list: 

“Do Łazarza. Pozdrowienie. Zdecydowałem. Będziesz miał Jonasza za podwójną 

cenę. Jednakże stawiam warunki i nie zmienię ich z żadnego powodu. Chcę, aby 

Jonasz najpierw zakończył doroczne zbiory, to znaczy, abym go zatrzymał aż do 

miesiąca Tisri – do końca tego miesiąca. Chcę, aby Jezus z Nazaretu sam 

przyszedł go odebrać. Domagam się, aby wszedł do mego domu, bo chcę Go 

poznać. Chcę zapłaty natychmiastowej po podpisaniu kontraktu. Żegnaj. 
Doras”.» 

«Co za zaraza! – woła Piotr. – Ale kto płaci? Któż wie, ile on żąda, a my... my nie 

mamy ani denara!» 

«To Szymon płaci, aby sprawić radość Mnie i biednemu Jonaszowi. Nabywa 

jedynie cień człowieka, który na nic mu nie będzie służył. Jednak zdobywa 
wielką zasługę dla Nieba.» 

«Ty? O!» – wszyscy są zaskoczeni.  

Zaskoczenie łagodzi [nawet] smutek synów Alfeusza. 

«Dobrze byłoby dowiedzieć się, dlaczego Judasz z Kariotu udał się do Łazarza. 

Kto go tam wysłał? Ty?» 

Jezus nie odpowiada Piotrowi. Jest bardzo zmartwiony i zamyślony. Porzuca 

rozmyślanie jedynie, by powiedzieć: «Dajcie wieczerzę Józefowi, potem 

pójdziemy wypocząć. Przygotuję zaraz odpowiedź dla Łazarza... Czy Izaak jest 

jeszcze w Nazarecie?» 

«Czeka na mnie» [– mówi pasterz Józef.] 

«Wszyscy tam pójdziemy» [– mówi Jezus.] 

«O, nie! Twoja Matka powiedziała...» – wszyscy są wstrząśnięci. 

«Uciszcie się. Taka jest Moja wola. U Matki przemawia jej kochające serce. Ja 

oceniam Moim rozumem. Wolę to uczynić, zanim nie ma Judasza. Chcę 

wyciągnąć przyjazną dłoń do kuzynów, Szymona i Józefa, i płakać wraz z nimi 

przed końcem żałoby. Potem powrócimy do Kafarnaum, w okolice jeziora 

Genezaret, oczekując na koniec miesiąca Tisri. Weźmiemy ze sobą Marie. Wasza 
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matka potrzebuje miłości. Damy jej ją. A Moja [Matka] potrzebuje pokoju. Ja 

jestem Jej pokojem.» 

«Sądzisz, że w Nazarecie...» – odzywa się Piotr. 

«Nic nie sądzę.» 

«A, to dobrze! Bo gdyby Ją skrzywdzili lub zadali Jej ból... wtedy mieliby ze mną 

do czynienia!» – mówi Piotr całkiem wzburzony. 

Jezus głaszcze go, jednak jest pochłonięty [myślami]. Wydaje się smutny. 

Potem idzie usiąść pomiędzy Judą a Jakubem i obejmuje ich ramionami, aby ich 
pocieszyć.  

Inni rozmawiają po cichu, z szacunku dla ich bólu. 

71. JEZUS W DOMU MARII ALFEUSZOWEJ ZAWIERA POKÓJ Z KUZYNEM 

SZYMONEM 

Napisane 12 lutego 1945. A, 4470-4476 

Zapada wieczór pośród czerwonej zorzy zmierzchu, która zapala się jak ogień. 

Staje się coraz ciemniejsza – aż do przybrania koloru rubinowego fioletu. 

Wspaniały, rzadki kolor barwi zachód. Zaciera się powoli aż do zaniknięcia w 

ciemnym kobalcie nieboskłonu, tam skąd coraz bardziej zbliża się wschód 

gwiazd i księżyca, którego rożek dochodzi już do drugiej kwadry. Rolnicy 

spieszą, by dotrzeć do domów, w których rozpalone paleniska roztaczają w 
powietrzu kłęby dymu ponad niskimi domami Nazaretu.  

Jezus idzie w stronę miasta. Wbrew oczekiwaniom uczniów nie chce, aby 

ktokolwiek uprzedzał Matkę. Mówi: 

«Nic się nie stanie. Po co Ją wcześniej niepokoić?»  

Jezus znajduje się już pomiędzy domami. Kilka pozdrowień, jakieś szepty z tyłu, 

grubiańskie wzruszenie ramionami, trzaśnięcie drzwi, kiedy przechodzi grupa 

apostołów. 

Mimika Piotra to prawdziwy poemat, jednak i inni są trochę zaniepokojeni. 

Synowie Alfeusza wydają się dwoma skazańcami. Idą ze spuszczonymi 

głowami, u boku Jezusa, jednak wszystko obserwują i od czasu do czasu patrzą 

z przerażeniem i obawą na Jezusa. On, jakby nic się nie stało, odpowiada na 

pozdrowienia ze zwyczajną serdecznością. Pochyla się, by pogłaskać dzieci, 

które w swej prostocie nie biorą strony tego czy tamtego i są zawsze 
przyjaciółmi Jezusa, tak je kochającego. 

Jedno z nich – mały, tłuściutki i krągły człowieczek, który ma najwyżej cztery 

lata – biegnie na Jego spotkanie, puszczając matczyną suknię. Wyciąga do 
Jezusa małe rączki i woła: «Weź mnie [na ręce]!» 

Jezus bierze malca, by mu sprawić radość. Wtedy chłopiec całuje Go buzią całą 

wysmarowaną gryzioną figą. Potem dochodzi w swej miłości aż do ofiarowania 
Jezusowi kawałka figi, mówiąc: 

«Weź! To dobre!» 

Jezus przyjmuje dar i śmieje się z otrzymania całusa od tego małego 

mężczyzny. Izaak, obarczony konwiami, podchodzi do źródła. Widzi Jezusa, 
stawia konwie i woła: «O! Mój Pan!» 
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Biegnie Mu na spotkanie, [mówiąc]: «Twoja Matka powróciła akurat do domu. 

Była u szwagierki. Ale... czy nie otrzymałeś listu?» – pyta. 

«To dlatego tu jestem. Na razie nic nie mów Mamie. Idę najpierw do domu 

Alfeusza.» 

Roztropny Izaak mówi tylko: «Będę Ci posłuszny.» 

Bierze konwie i idzie do domu. [Jezus mówi:] «Teraz tam pójdziemy. Wy, Moi 

przyjaciele, zaczekajcie tu na nas. Będę tam krótko.» 

«O, nie. Oczywiście, nie wejdziemy do domu w żałobie, ale zaczekamy na 

zewnątrz. Dobrze?» – mówi Piotr. 

«Piotr ma rację. Pozostaniemy na drodze, ale blisko Ciebie.» 

Jezus poddaje się woli większości, uśmiecha się i mówi: 

«Nic Mi nie zrobią. Wierzcie w to. Nie są źli. Ogarniają ich tylko silne ludzkie 

uczucia. Chodźmy.» 

Znajdują się na ścieżce [wiodącej] do domu. Teraz są przy wejściu do ogrodu. 

Jezus idzie pierwszy. Za Nim Juda i Jakub. Jezus staje na progu kuchni. Przy 

palenisku znajduje się Maria Alfeuszowa. Gotuje i płacze. W kącie siedzą w 

kręgu: Szymon i Józef oraz inni mężczyźni. Między nimi znajduje się Alfeusz, 
syn Sary. Milczą jak posągi. Czy taki jest zwyczaj? Nie wiem. 

«Pokój temu domowi i pokój duchowi, który go opuścił.» 

Wdowa wydaje okrzyk i czyni taki ruch [jakby] instynktownie [chciała] 

wypchnąć Jezusa. Staje pomiędzy Nim a pozostałymi osobami. Szymon i Józef 

wstają, ponurzy i bardzo zaskoczeni. Jednak Jezus nie daje poznać, że zauważył 

ich wrogą postawę. Idzie ku dwom mężom (Szymon ma już pięćdziesiąt lat, a 

może więcej, sądząc z twarzy). Wyciąga do nich ręce w życzliwym geście. 

Obydwaj są nadzwyczaj zmieszani, lecz nie ośmielają się wykonać żadnego 

nikczemnego gestu. Alfeusz, syn Sary, drży i cierpi w widoczny sposób. Inni 
mężczyźni – w oczekiwaniu na to, co nastąpi – mają postawę nieprzeniknioną. 

«Szymonie, jesteś odtąd głową rodziny, dlaczego więc Mnie nie przyjmujesz? 

Przychodzę płakać z tobą. Tak bardzo chciałem być z wami w godzinie żałoby! 

Byłem daleko nie z Mojej winy. Jesteś sprawiedliwy, Szymonie, i musisz to 
przyznać.» 

Mężczyzna nadal stoi, cały czas z rezerwą. 

«A ty, Józefie, noszący tak drogie Mi imię, dlaczego nie przyjmujesz Mnie 

pocałunkiem? Czy nie pozwolicie Mi płakać wraz z wami? Śmierć stanowi więź 

umacniającą prawdziwe uczucia. A my się kochamy. Dlaczego teraz mielibyśmy 
nie być zjednoczeni?» 

Józef odpowiada twardo: 

«To z powodu Ciebie nasz ojciec umarł udręczony.» 

Szymon mówi: «Powinieneś był zostać. Wiedziałeś, że był umierający. Dlaczego 

nie zostałeś. Wzywał Cię...» 

«Nie mógłbym uczynić dla niego więcej niż to, co już uczyniłem. Dobrze o tym 
wiecie...» 
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Szymon, bardziej sprawiedliwy, odpowiada: «To prawda. Wiem, że przyszedłeś i 

że Cię przegonił. Jednak był chory i zasmucony.» 

«Wiem o tym i powiedziałem to twojej matce i braciom: “Nie mam urazy, bo 

rozumiem jego serce.” Ponad wszystkim jest Bóg. I Bóg chciał tego cierpienia 

ze względu na wszystkich. Chciał go ze względu na Mnie i wierzcie, że 

cierpiałem tak, jakby Mi wyrywano kawałek żywego ciała. Chciał ze względu na 

waszego ojca, który w cierpieniu zrozumiał wielką prawdę, zakrytą przed nim 

przez całe życie. Chciał ze względu na was, bo dzięki temu cierpieniu możecie 

złożyć ofiarę bardziej zbawczą niż zabicie młodego wołu. Chciał ze względu na 

Jakuba i Judę, którzy są teraz dwoma mężami równie uformowanymi jak ty, Mój 

Szymonie, gdyż wielce za to zapłacili licznymi cierpieniami. To ich starło jak 

kamień młyński. Sprawiło, że dorośli i doszli do wieku doskonałego w oczach 
Boga.» 

«Jaką prawdę dojrzał ojciec? Jedną: że jego krew w ostatniej godzinie była mu 

wroga» – odpowiada ostro Józef. 

«Nie. Ponad krwią jest duch. On zrozumiał ból Abrahama, i dlatego Abraham mu 

dopomógł» – odpowiada Jezus.  

«Oby to było prawdą, lecz kto nas o tym upewni?» 

«Ja, Szymonie. I więcej niż Ja – śmierć twego ojca. Czyż Mnie nie szukał? Sam 

to powiedziałeś.» 

«Powiedziałem to. To prawda. Chciał Jezusa. I mówił: “Oby przynajmniej mój 

duch nie umarł. On może to uczynić. Odrzuciłem Go i już nie przyjdzie. O! 

Umieranie bez Jezusa! Co za koszmar! Dlaczego Go wygoniłem?” Tak, mówił to i 

jeszcze powiedział: “On mnie tyle razy pytał: „Czy mam odejść?‟, a ja Go 

odesłałem... Teraz już nie przyjdzie”. Chciał Ciebie, chciał Ciebie. Twoja Matka 

wysłała kogoś na poszukiwanie Ciebie, lecz nie znaleźli Cię w Kafarnaum i ojciec 

tak płakał. Zbierając ostatnie siły, wziął rękę Twej Matki i chciał, żeby Ona była 

blisko Niego. Mówił już z trudnością, ale powiedział: “Matka to trochę jak Syn. 

Trzymam rękę Matki, by mieć coś z Niego, bo boję się śmierci.” Mój biedny 
ojciec!» 

Potem następuje scena wschodnich lamentów i gestów. Włączają się w to 

wszyscy, nawet Jakub i Juda, którzy ośmielili się wejść. Najspokojniejszy jest 

Jezus, który tylko płacze. 

«Płaczesz? Więc go kochałeś?» – pyta Szymon. 

«O! Szymonie, ty pytasz o to? Gdybym mógł [mu pomóc], czy sądzisz, że 

pozwoliłbym na jego ból? Jednak Ja jestem z Ojcem, ale nie – ponad Ojcem.» 

«Uzdrawiasz umierających, ale jego nie uzdrowiłeś» – mówi cierpko Józef. 

«On we Mnie nie wierzył» [– odpowiada Jezus.] 

«To prawda, Józefie» – zauważa jego brat, Szymon. 

«Nie wierzył i nie odsuwał niechęci. Nie mogę nic [zdziałać] tam, gdzie znajduje 

się niewiara i nienawiść. Dlatego też mówię wam: nie nienawidźcie waszych 

braci. Oto oni. Niech wasza niechęć nie pogłębia ich rozdarcia. Wasza matka jest 

bardziej rozdarta przez tę ciągle żywą nienawiść, niż przez umieranie, które 

samo się kończy. Wasz ojciec zgasł w pokoju, bo pragnienie Mnie, jakie 

posiadał, wyjednało mu przebaczenie Boże. Ja nie mówię wam o Sobie i nie 

proszę was o nic dla Mnie. Jestem na świecie, lecz nie należę do świata. Ten, 
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który żyje we Mnie, wynagradza Mi wszystko, czego świat Mi odmawia. Cierpię 

w Mojej ludzkiej naturze, lecz wznoszę ducha ponad ziemię i cieszę się 

rzeczywistościami niebiańskimi. Jednak oni!... Nie uchybiajcie prawu miłości i 

prawu krwi. Miłujcie się. Nie było ani w Jakubie, ani w Judzie zniewagi zadanej 

więzom krwi. A nawet gdyby była – przebaczcie. Patrzcie na rzeczy okiem 

sprawiedliwym. Wtedy ujrzycie, że to oni byli najbardziej przygnębieni z 

powodu niezrozumienia ich zobowiązań, jakie nałożyło na ich dusze Boże 

wezwanie. A jednak w nich nie ma urazy, a jedynie – pragnienie miłości. 

Prawda, kuzyni?» 

Juda i Jakub, których matka trzyma przytulonych do siebie, potakują przez łzy. 

«Szymonie, jesteś najstarszy, daj przykład...» 

«Ja... co do mnie... ale ludzie... ale Ty...» 

«O! Ludzie! Zapominają i zmieniają zdanie o każdym wschodzie słońca... A Ja! 

Chodź. Daj Mi braterski pocałunek. Kocham cię. Wiesz o tym. Spraw, niech 

opadną łuski, czyniące cię twardym. One nie są twoje. Nakładają ci je obcy, 
mniej sprawiedliwi niż ty. Ty osądzaj zawsze z prawością serca.» 

Szymon otwiera ramiona, jeszcze z odrobiną niechęci. Jezus całuje go i potem 

prowadzi do braci. [Szymon] całuje ich pośród płaczu i lamentów. 

«Teraz twoja kolej, Józefie.» 

«Nie. Nie nalegaj. Ja pamiętam boleść ojca.» 

«Zaprawdę przedłużasz ją przez tę niechęć.» 

«To nie ma znaczenia. Jestem wierny.» 

Jezus nie nalega. Zwraca się do Szymona: 

«Zapada wieczór, lecz gdybyś chciał... Nasze serce płonie, by uczcić jego grób. 

Gdzie jest Alfeusz? Gdzie go złożyliście?» 

«Za domem. W końcu ogrodu oliwnego, przy skarpie. Godny grobowiec.» 

«Proszę cię, zaprowadź Mnie. Mario, odwagi. Twój małżonek cieszy się, widzi 

bowiem synów na twojej piersi. Pozostańcie. Ja idę z Szymonem. Trwajcie w 

pokoju! Józefie, tobie mówię to, co powtarzałem twemu ojcu: “Nie chowaj 

urazy. Kocham cię. Wezwij Mnie, kiedy będziesz chciał. Przyjdę płakać wraz z 
tobą.” Żegnajcie.» 

Jezus wychodzi z Szymonem. Apostołowie spoglądają skrycie, zaciekawieni. 

Widzą obydwu w zgodzie, więc się cieszą. 

«Chodźcie, wy także! – mówi Jezus. – To Moi uczniowie, Szymonie. Oni także 

pragną uczcić twego ojca. Chodźmy.» 

Przechodzą przez ogród oliwny i wszystko się kończy. 
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72. «ŁASKA DZIAŁA ZAWSZE TAM, GDZIE JEST PRAGNIENIE BYCIA 

SPRAWIEDLIWYM» 

Napisane 13 lutego 1944. A, 4476-4478 

Jezus mówi: «Tu umieścicie trzecią i czwartą wizję z 13 lutego 1944. 

Jak widzisz, Szymon, mniej uparty, poddał się sprawiedliwości ze świętą 

gotowością – jeśli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo. On nie stał się od 

razu Moim uczniem, a jeszcze mniej apostołem, jak nazwałaś go – z niewiedzy – 

rok temu. Był przynajmniej neutralnym obserwatorem po tym spotkaniu po 

śmierci Alfeusza. [Stał się też] obrońcą swej matki i Mojej w momentach, w 

których mężczyzna powinien ich bronić przed szyderstwami ludzi. Nie był na 

tyle odważny, by się przeciwstawić tym, którzy traktowali Mnie jak “szaleńca”. 

Był jeszcze zbytnio “człowiekiem”, by się trochę nie czerwienić z powodu Mnie, 

żeby się nie niepokoić z powodu niebezpieczeństw dla całej rodziny, z powodu 

Mojego apostolatu przeciwnego różnym sektom. Był już jednak na dobrej 

drodze. Po Ofierze potrafił nią kroczyć coraz pewniej, aż do wyznania Mnie 

przez męczeństwo. Łaska działa czasem jak uderzenie pioruna, a czasem – 

powoli. Jednak działa wszędzie tam, gdzie znajduje się pragnienie bycia 
sprawiedliwym.  

Idź w pokoju. Trwaj w pokoju pośród cierpień. Oto przygotowuje się czas 

świętowania Paschy i dla Mnie niesiesz Krzyż. Błogosławię cię, Mario od Krzyża 

Jezusowego.» 

Później powiedział mi:  

«Wcale nie. Z bezgraniczną miłością i roztropną ostrożnością musisz 

przyjmować wszystkich. Zamykać się oznaczałoby wzbudzać ciekawość. 

Odrzucić – oznaczałoby sprzeciwić się miłości. Powiedziałem ci: “Staniesz się 

poszukiwanym miastem”. Nie wszyscy przychodzą z czystą intencją? Cóż z 

tego? Jesteś ostrożna i to wystarczy. Obawiasz się tracenia czasu? A kto jest 

Panem czasu? Ja. A więc? Chodźmy, chodźmy bez lęku, bez niepokoju, bez 

niecierpliwości. Widzisz, ile razy musiałem zmieniać Mój program? A to byłem 

Ja... Pokój, pokój i miłość wobec wszystkich. I potem, na trzecim miejscu była 
ostrożność. I to wystarczy.» 

Sama opowiem ojcu ustnie przyczynę tego pouczenia. 

73. ZŁE PRZYJĘCIE JEZUSA W NAZARECIE 

[por. Mt 13,53-58; Łk 4,16-20]    

Napisane 13 lutego 1944. A, 1800-1801 i 1805-1813 

Widzę wielkie czworokątne pomieszczenie. Mówię tak rozumiejąc, że jest to 

synagoga w Nazarecie (jak mówi mi ten, kto poucza mnie wewnętrznie). Są tu 

nagie mury pomalowane na żółto, a na boku – rodzaj siedzenia na 

podwyższeniu. Jest też pulpit z rulonami na wierzchu. Pulpit czy półka? Sami 

wybierzcie nazwę. Jest to bowiem rodzaj pochylonego stołu, stojącego na 
jednej nodze, na którym poukładane są zwoje. 

Ludzie modlą się inaczej niż my: wszyscy są zwróceni na bok, nie mają 

złożonych rąk, lecz [trzymają je] trochę tak, jak kapłan przy ołtarzu. Ponad 
siedzeniem i pulpitem są lampy. 

Nie rozumiem powodu tej wizji. Przez jakiś czas nie zmienia się. Jezus mówi mi, 

że mam ją opisać, więc opisuję. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-13.htm#53
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-04.htm#16
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Teraz czyta rabin. Słyszę jego głos, monotonny i nosowy, jednak nie rozumiem 

słów wymawianych w języku, którego nie znam. W tłumie znajduje się Jezus z 

kuzynami - apostołami i innymi, którzy też są zapewne krewnymi, ale ich nie 
znam. 

Po lekturze rabin patrzy na tłum jakby z niemą zachętą. Jezus podchodzi i prosi 

o możliwość poprowadzenia dzisiejszego spotkania. Słyszę Jego piękny głos, 
czytający fragment Izajasza, cytowany w Ewangelii: «Duch Pański nade Mną...» 

Słyszę, jak komentuje te słowa nazywając Siebie: 

«...niosącym Dobrą Nowinę prawa miłości, zastępującego dawną surowość 

miłosierdziem, aby przynieść zbawienie wszystkim tym, u których wina Adama 

czyni chorym ich ducha, a w następstwie – ciało. Grzech bowiem rodzi złą 

skłonność, a zła skłonność – chorobę, nawet fizyczną. I aby wszyscy ci, którzy 

są więźniami ducha zła, otrzymali uwolnienie. Przyszedłem rozerwać te 

łańcuchy i otworzyć drogę do Nieba, dać światło duszom zaślepionym i słuch – 

duszom głuchym. Nadszedł czas Łaski Pana. Ona jest pomiędzy wami, to Ona do 

was mówi. Patriarchowie pragnęli ujrzeć ten dzień, którego istnienie ogłosił 

głos Najwyższego i którego czas przepowiedzieli Prorocy. I oto już poznali – 

dzięki nadprzyrodzonemu działaniu – i wiedzą, że wstała jutrzenka tego dnia i 

że wejście do Raju jest odtąd bliskie. Cieszą się tym w duchu święci, którym 

brak jedynie Mojego błogosławieństwa, aby mogli się stać mieszkańcami Nieba. 

Widzicie to. Przyjdźcie do Światłości, która wzeszła. Porzućcie namiętności, aby 

mieć lekkość potrzebną do podążania za Chrystusem. Miejcie dobrą wolę, by 

wierzyć, stać się lepszymi, pragnąć zbawienia, a zbawienie zostanie wam dane. 

Ono jest w Moich rękach. Udzielam go tylko tym, którzy mają szczerą chęć 

posiadania go. Byłoby obrazą Łaski dawać zbawienie temu, kto chce nadal 
służyć Mamonie.» 

Szept podnosi się w synagodze. Jezus spogląda na obecnych. Czyta na ich 

twarzach i w sercach. Mówi dalej: «Rozumiem waszą myśl. Jestem z Nazaretu, 

zatem chcielibyście mieć szczególne względy. Wynika to jednak z egoizmu z 

waszej strony, a nie z mocy waszej wiary. Powiadam wam: zaprawdę, żaden 

prorok nie jest dobrze przyjmowany w swej ojczyźnie. Inne krainy przyjęły Mnie 

i jeszcze przyjmą, z większą wiarą – nawet te, których nazwa jest dla was 

zgorszeniem.  

Tam znajdę urodzaj uczniów, gdy tymczasem na tej ziemi nie mogę nic uczynić, 

bo jest dla Mnie zamknięta i wroga. Przypominam wam Eliasza i Elizeusza. 

Pierwszy znalazł wiarę u Fenicjanki, a drugi – u Syryjczyka. I dla tej kobiety i 

dla tego mężczyzny mogli dokonać cudu. Ludzie umierający z głodu w Izraelu 

nie mieli chleba, a trędowaci – oczyszczenia, bo nie było w ich sercach dobrej 

woli, delikatnej perły, którą Prorok odkrył gdzie indziej. To was również spotka, 
jeśli będziecie wrodzy wobec Słowa Bożego i nie będziecie Mu wierzyć.» 

Tłum burzy się i grozi, złorzecząc. Usiłuje podnieść rękę na Jezusa, lecz 

apostołowie - kuzyni: Juda, Jakub i Szymon, bronią Go. Nazarejczycy z 

wściekłością wyrzucają Jezusa poza miasto. Ścigają go aż na szczyt wzgórza, 

grożąc nie tylko słowami. Wtedy Jezus odwraca się i paraliżuje ich Swym 

niezwykłym spojrzeniem. Przechodzi bez szwanku pomiędzy nimi i znika, 
wspinając się ścieżką na pagórek... 

 

Widzę małą, bardzo małą mieścinę: skupisko domów. Dziś nazwalibyśmy to 

osadą. Jest położona wyżej niż Nazaret, widoczny w odległości kilku 
kilometrów. Mała nędzna osada. 
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Jezus rozmawia z Maryją siedzącą na murku, blisko jakiegoś domku. Być może 

jest to dom zaprzyjaźnionej osoby albo po prostu – gościnny, zgodnie ze 

wschodnim prawem gościnności. Jezus schronił się tu po wyrzuceniu Go z 

Nazaretu. [Może oczekuje] na apostołów, którzy z pewnością rozproszyli się po 

okolicy, a Jezus był blisko Matki. 

Z Nim są tylko trzej kuzyni - apostołowie, którzy w tej chwili znajdują się w 

kuchni. Rozmawiają ze starszą niewiastą, którą Juda Tadeusz nazywa “matką”. 

Z tego powodu pojmuję, że chodzi o Marię, [córkę] Kleofasa. Jest to niewiasta 

raczej w starsza. Rozpoznaję w niej tę, która towarzyszyła Najświętszej Maryi 

na weselu w Kanie. Pewnie ona i synowie odeszli, aby pozostawić Jezusowi i 

Maryi swobodę rozmowy. 

Maryja jest przygnębiona. Dowiedziała się o wydarzeniu w synagodze i to 

ogromnie Ją martwi. Jezus Ją pociesza. Maryja błaga Syna, aby trzymał się z 

dala od Nazaretu, w którym wszyscy są do Niego źle ustosunkowani, nawet 

krewni. Patrzą na Niego jak na szaleńca, usiłującego wzniecić nieporozumienia i 
zatargi. 

Jednak Jezus macha ręką z uśmiechem. Wydaje się mówić: “Tu czy gdzie 

indziej, wszędzie to samo. Nie martw się!” 

Jednak Maryja nalega [by się oddalił]. Wtedy Jezus mówi: 

«Mamo, jeśli Syn Człowieczy miałby iść tylko tam, gdzie jest kochany, musiałby 

się oddalić z ziemi i powrócić do Nieba. Wszędzie mam wrogów. Prawda bowiem 

jest znienawidzona, a Ja jestem Prawdą. Nie przyszedłem znaleźć łatwej 

miłości. Przyszedłem czynić wolę Ojca i odkupić człowieka. Miłością Ty jesteś, 

Mamo. Ty jesteś Moją miłością, wynagradzającą Mi całą resztę. Ty i ta mała 

trzódka, powiększająca się każdego dnia o kilka owiec, które wyrywam wilkowi 

namiętności i prowadzę do owczarni Bożej. Co do reszty – to obowiązek. 

Przyszedłem spełnić ten obowiązek i muszę go wypełnić – aż do roztrzaskania 

Siebie o kamienne serca, uchylające się od dobra. I dopiero gdy upadnę – 

kąpiąc te serca we krwi – zmiękczę je i naznaczę Moim Znamieniem, 

usuwającym znak Nieprzyjaciela. Mamo, po to zstąpiłem z Niebios. Tylko to 
pragnę wypełnić.» 

«O! Synu! Mój Synu!»  

Maryja ma rozdzierający głos. Jezus Ją głaszcze. Zauważam, że Maryja ma na 

głowie, oprócz poły płaszcza, jeszcze welon. Jest okryta bardziej niż zwykle, 
niemalże jak kapłanka. 

«Na jakiś czas się oddalę, aby uczynić zadość Twej prośbie. Kiedy będę w 

okolicy, dam Ci znać.» 

«Przyślij Jana. Wydaje Mi się, że widzę trochę Ciebie, kiedy patrzę na niego. 

Jego matka także okazuje Mi wielkie względy. To prawda, że spodziewa się 

uprzywilejowanych miejsc dla synów. To niewiasta i matka, Jezu. Trzeba jej 

wybaczyć. Będzie także z Tobą o tym mówić. Jednak jest Ci szczerze oddana. 

Kiedy zostanie uwolniona z tego, co tylko ludzkie – a co fermentuje w niej, w jej 

synach, w wielu innych, we wszystkich, Mój Synu – wtedy stanie się wielka w 

wierze. To bolesne, że wszyscy oczekują od Ciebie tylko tego, co dobre z 

ludzkiego punktu widzenia, a dobra “ponad-ludzkiego” pragną w sposób 

egoistyczny. Jednak jest w nich grzech wraz ze swą pożądliwością. Jeszcze nie 

nadeszła godzina błogosławiona i tak bardzo, tak bardzo przerażająca, której 

miłość do Boga i do człowieka każe Mi pragnąć, w której Ty zniweczysz Grzech. 

O! Ta godzina! Jakże drży serce Twej Mamy przed tą godziną! Co oni Ci zrobią, 
Synu? Synu, Odkupicielu, któremu Prorocy przepowiadali takie męczeństwo!» 
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«Nie myśl o tym, Mamo. Bóg dopomoże Ci w tej godzinie. Bóg nam dopomoże, 

Mnie i Tobie. A potem będzie pokój. Mówię Ci to jeszcze raz. Teraz idź. Noc 
zaraz zapadnie, a droga jest długa. Błogosławię Cię.» 

74. JEZUS ZE SWOJĄ MATKĄ W DOMU JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY 
Napisane 13 lutego 1945. A, 4478-4481 

Widzę Jezusa udającego się do domu Joanny, małżonki Chuzy. Gdy odźwierny 

rozpoznaje, kto przybył, wydaje taki okrzyk radości, że cały dom jest poruszony. 
Jezus wchodzi, uśmiecha się i błogosławi. 

Joanna biegnie z ogrodu całego w kwiatach i spieszy się, by ucałować stopy 

Nauczyciela. Również Chuza przychodzi. Najpierw pochyla się głęboko, a potem 
całuje brzeg szaty Jezusa.  

Chuza jest pięknym mężczyzną, mającym około czterdzieści lat. Nie jest zbyt 

wysoki, lecz dobrze zbudowany, z czarnymi włosami. Na skroniach znać już 

kilka siwych pasemek. Ma żywe i ciemne oczy, bladą cerę i brodę kwadratową, 

czarną, zadbaną. 

Joanna jest wyższa od męża. Z minionej choroby zachowała jedynie 

charakterystyczną smukłość, jednak jest mniej wychudzona niż dawniej. 

Wydaje się strzelistą i giętką palmą, którą wieńczy pełna wdzięku głowa o 

głębokich oczach, czarnych i bardzo łagodnych. Jej bujne włosy o barwie gagatu 

są starannie uczesane. Pod ich ciemnym kolorem jeszcze bielsze wydaje się 

czoło, gładkie i odkryte. Małe, dobrze zarysowane usta odbijają się kolorem 

naturalnej czerwieni pomiędzy policzkami o delikatnej białości jak płatki 

niektórych kamelii. To bardzo piękna kobieta.... To ona dała na Kalwarii 

sakiewkę Longinowi. Tam – zapłakana, wstrząśnięta i cała zakryta; tu – 

uśmiecha się i ma odkrytą głowę. Ale to ona. 

«Czemu zawdzięczam radość przyjmowania Ciebie jako gościa?» – pyta Chuza. 

«Potrzebie postoju, bo czekam na Moją Matkę. Przybywam z Nazaretu... i muszę 

sprowadzić Moją Matkę na jakiś czas. Pójdę z Nią do Kafarnaum.» 

«Dlaczego nie do mnie? Nie jestem godna, ale...» – odzywa się Joanna. 

«Jesteś godna, lecz Moja Matka ma ze Sobą szwagierkę, wdowę od kilku dni.» 

«Dom jest dość duży, by móc przyjąć więcej niż jedną osobę. Dałeś mi tyle 

radości, że jest on cały otwarty dla Ciebie. Rozkazuj, Panie, Ty, który oddaliłeś 

śmierć od tego domostwa i przywróciłeś mojej róży kwitnienie i rozwój» – 

mówi Chuza, popierając prośbę żony. Musi ją bardzo kochać. Zdaję sobie z tego 
sprawę, widząc jego spojrzenie. 

«Ja nie rozkazuję, lecz przyjmuję. Ona jest bardzo zmęczona i wiele cierpiała 

ostatnimi czasy. Obawia się o Mnie i chcę Jej pokazać, że jest ktoś, kto Mnie 
kocha» [– mówi Jezus.] 

«O! Przyprowadź Ją więc tutaj. Będę Ją kochać jak Jej córka i służąca» – woła 

Joanna. 

Jezus się zgadza. Chuza zaraz wychodzi wydać polecenia.  

Wizja się zaciera. Jezus pozostaje we wspaniałym ogrodzie Chuzy zajęty 

rozmową z nim i jego żoną.  
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Widzę w tym czasie przybycie do Nazaretu wozu wygodnego i szybkiego, 

którym Jonatan przyjechał po Maryję. Oczywiście miasteczko jest poruszone z 

tego powodu. Poruszenie wzrasta, gdy Maryja i jej szwagierka – traktowane 

przez Jonatana z szacunkiem należnym dwóm królowym – wchodzą do wozu, po 

powierzeniu kluczy domu Alfeuszowi, synowi Sary. Wóz się oddala. W tym 

czasie Alfeusz mści się za podłość wyrządzoną Jezusowi w synagodze mówiąc: 

«Samarytanie są lepsi niż my! Czy widzicie, jak sługa Heroda traktuje Matkę 
Jezusa?... A my? Wstydzę się, że jestem Nazarejczykiem.» 

Wtedy dochodzi do prawdziwej walki dwóch stronnictw. Są tacy, którzy 

opuszczają wrogą grupę, by podejść do Alfeusza i postawić mu tysiąc pytań: 

«Ależ oczywiście! – odpowiada Alfeusz. – Goście domu Prokuratora! Czy 

słyszeliście, co powiedział jego zarządca? “Mój pan prosi Cię, byś zaszczyciła 

jego dom”. Zaszczycić, rozumiecie? A to jest bogaty i potężny Chuza i jego żona 

– księżniczka! Zaszczycić! A my czy raczej wy rzucaliście w Niego kamieniami. 

Jaki wstyd!» 

Nazarejczycy nie odpowiadają. Alfeusz mówi z większą mocą: 

«Oczywiście, kiedy ma się Jego, ma się wszystko! I można obejść się bez 

ludzkiego wsparcia. Jednak, czy wam wydaje się nieużyteczne mieć Chuzę za 

przyjaciela? Czy wydaje się wam korzystniejsze, że nami wzgardzi? To 

Prokurator Tetrarchy, wiecie o tym? Wydaje się wam to drobnostką? 

Zachowujcie się, zachowujcie się jak Samarytanie wobec Chrystusa! Ściągniecie 

na siebie nienawiść wielkich. I wtedy... O! Chcę was widzieć. Bez pomocy z 

Nieba i z ziemi! Głupcy! Źli! Niedowiarki!» 

Grad obelg i wyrzutów trwa. Nazarejczycy odchodzą, zbici z tropu jak 

zawiedzione psy. Alfeusz pozostaje sam, jak archanioł mściciel na progu domu 

Maryi... 

...Wieczór już zapada, kiedy wspaniałą drogą wzdłuż jeziora przybywa, kłusem 

mocnych koni, wóz Jonatana. Słudzy Chuzy, którzy czuwają już na progu, 
uprzedzają i biegną z lampami wzmacniającymi światło księżyca.  

Biegnie Joanna i Chuza. Jezus także pojawia się, uśmiechnięty, a za nimi – 

grupa apostołów. Gdy Maryja wysiada, Joanna upada, chyląc się aż do ziemi, i 

pozdrawia Ją: «Chwała kwiatowi królewskiego szczepu. Chwała i 
błogosławieństwo Matce Zbawczego Słowa.» 

Chuza czyni pokłon głębszy niż ten, który kiedykolwiek dane mu było uczynić na 

dworze Heroda i mówi: 

«Błogosławiona niech będzie ta godzina, która przywiodła Cię do mnie. Bądź 

błogosławiona Matko Jezusowa.» 

Maryja odpowiada słodko i pokornie: «Błogosławiony nasz Zbawca i 

błogosławieni dobrzy, kochający Mojego Syna.» 

Wszyscy wchodzą do domu, przyjmowani z oznakami największego szacunku. 

Joanna trzyma Maryję za rękę i uśmiecha się do Niej mówiąc: «Pozwolisz mi, 
abym Ci usługiwała, prawda?» 

«Nie Mnie. Jemu. Służ Jemu i kochaj Go zawsze. A wtedy już wszystko Mi dasz. 

Świat Go nie kocha... To Moje cierpienie.» 

«Wiem. Dlaczego ta obojętność jednej części ludzi, podczas gdy inni oddaliby za 

Niego życie?» 
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«Bo On jest znakiem sprzeciwu dla wielu, On jest Ogniem oczyszczającym 

metal. Złoto się oczyszcza. Zendra opada na dno i się ją wyrzuca. To 

powiedziano Mi, gdy był jeszcze całkiem mały... I dzień po dniu to proroctwo się 
wypełnia...» 

«Nie płacz, Maryjo. Będziemy Go kochać i bronić» – mówi Joanna, aby Ją 

pocieszyć. 

Jednak Maryja nadal wylewa ciche łzy. Widzi je tylko Joanna w ogarniętym 

półmrokiem kącie, w którym niewiasty usiadły.  

Wszystko się kończy. 

75. JEZUS W CZASIE WINOBRANIA W DOMU ANNY. CUD UZDROWIENIA 

SPARALIŻOWANEGO DZIECKA 

Napisane 14 lutego 1945. A, 4482-4491 

Wszystkie galilejskie wioski zajęte są radosną pracą winobrania. Mężczyźni 

wspinają się na wysokie drabiny i zrywają [kiście] w tunelach i z pni winorośli. 

Niewiasty, z koszami na głowach, odnoszą czerwone i złociste kiście do 

czekających na nie tłoczni. Śpiewy, śmiechy, żarty słychać od stoku do stoku, od 

ogrodu do ogrodu. Rozszerza się woń moszczu. Pszczoły w wielkiej liczbie 

brzęczą jak w jakimś upojeniu. Latają szybko, tańcząc ponad koszami i wokół 

pędów, na których wiele jest jeszcze małych kiści. Potem [fruną] do kadzi, w 

których znikają grona – nie do rozpoznania w mętnej papce moszczu. Dzieci 

wysmarowane sokiem jak fauny wydają jaskółcze krzyki, biegając po trawie, po 
podwórkach i po drogach.  

Jezus skierował się ku wsi leżącej nieopodal jeziora. To okolica równinna, 

tworząca rodzaj obniżenia pomiędzy dwoma łańcuchami gór, skierowanymi ku 

północy. Równina jest dobrze nawodniona, bo płynie nią rzeka. (Myślę, że to 

Jordan.) Jezus idzie główną drogą i wiele osób pozdrawia Go wołając: «Rabbi! 

Rabbi!» 

Jezus przechodzi i błogosławi. Przed wejściem do wsi jest bogate domostwo. 

Przy wejściu starsze małżeństwo oczekuje Nauczyciela.  

«Wejdź. Kiedy skończy się praca, wszyscy pośpieszą Cię słuchać. Jaką radość 

przynosisz! Wychodząc z Ciebie ona rozchodzi się jak sok w pędach winorośli i 

staje się winem rozweselającym serca. To Twoja Matka?» – pyta pan domu. 

«To Ona. Przyprowadziłem Ją, bo jest teraz w grupie Moich uczniów. Ostatnia w 

porządku przyjęcia, pierwsza w porządku wierności. To Apostoł. Głosiła Mnie już 

przed Moim narodzeniem... Mamo, podejdź. Pewnego dnia, było to w pierwszym 

okresie ewangelizacji, ta matka odjęła Mi smutek żalu za Tobą, tak była miła dla 
Twego zmęczonego Syna. » 

«Niech Pan udzieli ci Swej łaski, niewiasto współczująca» [– mówi Maryja do 

właścicielki domu.] 

«Posiadam łaskę, bo mam Mesjasza i Ciebie. Chodź. Dom jest chłodny i światło 

łagodniejsze. Będziesz mogła odpocząć. Musisz być zmęczona» [– mówi do 
Maryi niewiasta.] 

«Nie ma dla Mnie innego zmęczenia niż nienawiść świata. Iść za Nim i słuchać 

Go to było Moje pragnienie od Mego najwcześniejszego dzieciństwa» [– 

odpowiada Maryja.] 
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«Czy wiedziałaś, że będziesz Matką Mesjasza?» 

«O, nie! Jednak miałam nadzieję żyć wystarczająco długo, by móc Go słuchać i 

Mu służyć, ostatnia z ewangelizowanych, lecz wierna! O, wierna!» [– wspomina 

Maryja] 

«Słuchasz Go i Mu służysz, i jesteś pierwsza. Ja także jestem matką. Mam 

mądrych synów. Kiedy mówią, serce bije mi dumnie. Co Ty odczuwasz, kiedy Go 

słyszysz?» 

«Słodką ekstazę. Zatracam się w Mojej nicości, a Dobroć, która jest niczym 

innym jak Nim Samym, unosi Mnie wraz z Nim. Widzę wtedy, prostym 
spojrzeniem, Prawdę Wieczną i Ona staje się ciałem i krwią Mojego ducha.» 

«Niech będzie błogosławione Twe serce! Jest czyste i dlatego rozumie Słowo. 

My jesteśmy twardzi, bo wypełnieni grzechami...» 

«Chciałabym dać wszystkim ludziom Moje serce. Wtedy miłość byłaby dla nich 

światłem i zrozumieliby. Sądzę, wierz Mi, że to miłość czyni prostym każde 
przedsięwzięcie, a Ja jestem Matką i miłość jest we Mnie czymś naturalnym.» 

Dwie niewiasty rozmawiają dalej ze sobą. Starsza siedzi przy Matce Pana, jakże 

młodej, zawsze tak młodej. W tym czasie Jezus rozmawia z panem domu przy 

kadziach, do których liczne grupy pracujących przy winobraniu wrzucają wciąż 

nowe kiście. Apostołowie, siedząc w cieniu jaśminowej altany, jedzą z apetytem 

winogrona i chleb. 

Zbliża się zmierzch i praca powoli się kończy. Wszyscy wieśniacy znajdują się 

teraz na wielkim wiejskim podwórzu, na którym czuć zapach rozgniecionych 
winogron. Przychodzą jeszcze inni, z pobliskich domów. 

Jezus wchodzi na schody prowadzące do skrzydła z arkadami, pod którymi 

umieszczone są wory z zapasami i narzędzia rolnicze. Jakże jest uśmiechnięty, 

wchodząc po tych kilku stopniach! Zauważam ten uśmiech poprzez Jego 

delikatne włosy, które zakręca wieczorna bryza. Chciałabym znać przyczynę 

tego promiennego uśmiechu. Radość tego uśmiechu – jak wino, o którym mówił 

gospodarz domu – wchodzi do mojego serca, dziś bardzo smutnego, i przynosi 
mu ulgę. 

To nie pierwsza rzecz, która daje mi dziś ulgę. Dziś rano – a widział ojciec jak 

płakałam z powodu duchowego cierpienia, coraz żywszego, w chwili Komunii – 

On ukazał mi się, jak zawsze gdy ojciec mówi: “Oto Baranek Boży”. Jednak nie 

ograniczył się do popatrzenia na ojca z miłością i do uśmiechnięcia się do mnie. 

Podszedł do łóżka, przeszedł na prawą stronę Swym długim krokiem, lekko 

pochylony do przodu. Podszedł do mnie, głaszcząc mnie czule smukłymi dłońmi i 
mówiąc: “Nie płacz!” Teraz Jego uśmiech zalewa mnie pokojem. 

Jezus odwraca się. Siada na ostatnim stopniu, na szczycie schodów, które stają 

się trybuną dla najbardziej uprzywilejowanych słuchaczy. To znaczy dla pani i 

pana domu, dla apostołów i Maryi. Ona – zawsze pokorna – nie usiłowała wspiąć 

się na to honorowe miejsce, jednak została tam przyprowadzona przez panią 

domu. Siedzi na stopniu schodów, dokładnie u stóp Jezusa. Swą jasną głowę ma 

na wysokości kolan Syna. Siedząc bokiem, może obserwować Jego twarz – 

zakochanym gołębim spojrzeniem. Pełen łagodności profil Maryi odbija się 

wyraźnie jak marmur na ciemnym tle muru wiejskiej budowli. Niżej znajdują się 

apostołowie i właściciele. Na podwórzu – wszyscy wieśniacy. Jedni stoją, inni 

siedzą na ziemi, jeszcze inni wspinają się na kadzie i figowce w rogach 
podwórza.  
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Jezus mówi wolno, zanurzając dłoń w worku z ziarnem znajdującym się za 

Maryją. To tak jakby bawił się ziarnem albo dotykał go dla przyjemności. Prawą 
ręką wykonuje spokojne gesty. 

«Powiedziano Mi: “Przyjdź, Jezu, pobłogosław pracę człowieka”. I przyszedłem. 

W Imię Boga błogosławię ją. Wszelka bowiem praca, kiedy jest uczciwa, 

zasługuje na błogosławieństwo Przedwiecznego Pana. Jednak – jak 

powiedziałem – pierwszym warunkiem otrzymania błogosławieństwa Bożego 

jest to, by wszystko czynić uczciwie. 

Teraz popatrzmy razem, jakie warunki muszą spełnić czyny, by były uczciwe. 

Działanie jest uczciwe, gdy wypełniamy je mając w pamięci obecność Boga 
Przedwiecznego. 

Czy może kiedykolwiek zgrzeszyć ten, kto mówi: “Bóg patrzy na mnie, oczy 

Boga są nade mną i z moich czynów żaden drobiazg Mu się nie wymknie?” Nie. 

Nie może [grzeszyć]. Myśl bowiem o Bogu jest myślą chroniącą i bardziej niż 

wszelkie ludzkie groźby oddala człowieka od grzechu. Czy jednak należy się 

jedynie bać Przedwiecznego Boga? Nie. 

Posłuchajcie. Zostało wam powiedziane: “Lękaj się Pana, twego Boga”. I 

Patriarchowie drżeli, i Prorocy drżeli, gdy Oblicze Boga lub anioła Pańskiego 

ukazało się ich sprawiedliwym duchom. I rzeczywiście, w czasie Bożego gniewu 

objawienie nadprzyrodzoności musiało wywoływać drżenie serca. Kto – nawet 

jeśli jest czysty jak maleńkie dziecko – nie drży przed Mocnym, przed wiecznym 

blaskiem, przed którym trwają w adoracji aniołowie, pragnący powtarzać 

rajskie “Alleluja”? Bóg z litości tłumi zasłoną anielski blask nie do zniesienia, 

aby pozwolić ludzkiemu oku kontemplować go bez spalenia źrenic i ducha. A co 
dopiero oglądać Boga! 

Tak jest jednak dopóty, dopóki trwa gniew. Kiedy na jego miejsce przychodzi 

pokój, Bóg Izraela mówi: “Poprzysiągłem to i dotrzymam słowa. Oto Ten, 

którego wysyłam. To jestem Ja, lecz równocześnie On nie jest Mną, lecz Moim 

Słowem, które stało się ciałem dla Odkupienia.” Zatem lęk powinien ustąpić 

miejsca miłości. I to jedynie miłość trzeba okazywać Bogu Przedwiecznemu. 

[Trzeba dawać ją] radośnie, bo nastał czas pokoju na ziemi i między Bogiem a 

człowiekiem.  

Kiedy pierwsze wiosenne powiewy rozsiewają pyłek kwiatów winorośli, rolnik 

musi się jeszcze obawiać, bo tak wiele zasadzek czyha na owoce ze strony 

zmian pogody i owadów. Gdy jednak przychodzi radosny czas winobrania, 
wtedy ustaje wszelki lęk, a serce cieszy się pewnością zbioru. 

Zapowiedziany z wyprzedzeniem przez Proroków pojawił się Pączek na gałązce 

Jessego. Teraz jest między wami – cudowne grono, które przynosi wam sok 

Wiecznej Mądrości i prosi jedynie o zerwanie i ugniecenie, aby się stać Winem 

dla ludzi; Winem radości bez końca dla tych, którzy się Nim nasycą. Jednakże 

biada tym, którzy – mając to Wino w zasięgu ręki – odrzucą je. Po trzykroć zaś 

biada tym, którzy nasyciwszy się nim, odrzucą je lub pomieszają w sobie z 
pokarmem Mamony. 

Powracam teraz do Mojej pierwszej myśli. Pierwszym warunkiem dla 

otrzymania błogosławieństwa Boga – tak nad dziełami duchowymi jak i czysto 

ludzkimi – jest prawość intencji.  

Prawym jest ten, kto mówi: “Postępuję zgodnie z Prawem nie po to, by mnie 
ludzie chwalili, lecz z wierności Bogu”. 
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Prawym jest ten, kto mówi: “Idę za Chrystusem nie dla cudów, których 

dokonuje, lecz dla rad dotyczących życia wiecznego, jakich mi udziela.” 

Jest prawym także ten, kto mówi: “Pracuję nie dla chciwego szukania korzyści, 

lecz dlatego, że pracę ustanowił Bóg jako środek uświęcenia, bo w niej jest moc 

kształtowania, umartwienia, chronienia i formowania. Pracuję, aby móc 

wspomóc bliźniego. Pracuję, by rozbłysły cuda Boga, który z maleńkiego ziarna 

czyni kępkę kłosów; z ziarna winogronowego – wielką winorośl; z pestki – 

drzewo, a mnie, człowieka – biedne nic wydobyte z nicości – przez Swoją wolę 

czyni pomocnikiem w niestrudzonym dziele odtwarzania zboża, winorośli, 
owoców oraz w dziele zaludniania ziemi ludźmi.” 

Są osoby, które pracują jak zwierzęta pociągowe, jednak mają tylko jedną 

religię: pomnożyć swe bogactwa. Umiera przy tych ludziach – z powodu 

wyrzeczeń i wyczerpania – biedniejszy towarzysz? Dzieci jakiegoś biedaka 

umierają z głodu? Cóż to obchodzi tego, kto myśli tylko o gromadzeniu bogactw! 

Są inni, którzy – jeszcze twardsi – nie pracują, lecz nakazują pracę innym i 

gromadzą bogactwa wyzyskując pot innych. Jeszcze inni trwonią to, co poprzez 

chciwość wyciągają z trudu bliźniego. Zaprawdę, ci nie pracują uczciwie. I nie 

mówcie: “A jednak Bóg ich chroni”. Nie. On ich nie chroni. Dziś jest dla nich 

godzina tryumfu. Jednak wkrótce uderzy ich surowość Boga. I w tym czasie lub 

w wieczności On przypomni im przykazanie: “Jam jest Pan, Bóg twój. Miłuj Mnie 

ponad wszystko i miłuj bliźniego jak siebie samego”. O! Gdy słowa te zabrzmią 
w wieczności, będą bardziej przerażające niż błyskawice na Synaju! 

Wiele, zbyt wiele jest słów, które do was się mówi. Ja mówię wam tylko: 

“Miłujcie Boga. Miłujcie bliźniego.” Słowa te są jak praca czyniąca płodnym 

szczep winny, kiedy wkłada się go na wiosnę w pień winorośli. Miłość do Boga i 

do bliźniego to jak brona, która oczyszcza ziemię ze szkodliwych chwastów 

egoizmu i złych uczuć. To jak motyka, która żłobi koło wokół pnia winnego, aby 

go oddzielić od pasożytniczych chwastów i odżywić świeżymi wodami przy 

podlewaniu. To jak nóż ogrodniczy, wycinający zbędne kiełki, by skondensować 

soki i skierować je tam, gdzie ma się uformować owoc. [Miłość do Boga i do 

bliźniego] to jak sznur, przyczepiający roślinę do podtrzymującego ją palika. To 

wreszcie jak słońce sprawiające, że dojrzewają owoce dobrej woli i stają się 
dzięki niemu owocami życia wiecznego. 

Teraz jesteście radośni, bo rok był dobry, żniwa bogate i obfite winobranie. 

Jednak zaprawdę powiadam wam, że ta odczuwana radość jest czymś 

mniejszym niż ziarno piasku w porównaniu z radością bez granic, jaką mieć 

będziecie, gdy Ojciec Przedwieczny powie wam: “Pójdźcie, Moje płodne pędy, 

wszczepione w Prawdziwy Winny Krzew. Poddałyście się wszystkim działaniom, 

nawet jeśli były uciążliwe, by przynieść wiele owocu. Teraz pójdźcie do Mnie, 

bogaci w słodkie soki miłości do Mnie i do bliźniego. Rozwijajcie się w Moich 
ogrodach na całą wieczność.” 

Zwróćcie się ku tej radości wiecznej. Wiernie przywiążcie się do poszukiwania 

tego dobra. Błogosławcie z wdzięcznością Przedwiecznego, pomagającego wam 

je osiągnąć. Błogosławcie Go za łaskę Jego Słowa, błogosławcie Go za łaskę 

dobrych zbiorów. Kochajcie Pana, uznając Jego dobrodziejstwa, i nie lękajcie 

się. Bóg stokrotnie wynagradza tego, kto Go kocha.» 

Jezus skończył mówić. Wszyscy zaczynają wołać: 

«Pobłogosław, pobłogosław! Twoje błogosławieństwo dla nas!» 

Jezus wstaje, otwiera ramiona i mówi donośnym głosem: 
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«Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech wam ukaże Swe Oblicze i niech się 

nad wami zlituje. Niech Pan skłoni ku wam Swe Oblicze i da wam Swój pokój. 
Niech Imię Pańskie będzie w waszych sercach, nad waszymi domami i polami.» 

Tłum, ten mały zgromadzony tłum, wydaje okrzyk radości i pozdrawia Mesjasza. 

Potem milknie i rozstępuje się, by przepuścić matkę trzymającą w ramionach 

około dziesięcioletniego chłopca - paralityka. U stóp schodów pokazuje go, 
jakby chcąc go ofiarować Jezusowi. 

«To jedna z moich służących – wyjaśnia gospodarz domu. – Jej syn spadł w 

zeszłym roku z wysokości tarasu i stłukł sobie krzyże. Całe życie będzie musiał 

leżeć.» 

«W Tobie pokładała nadzieję całymi miesiącami...» – dodaje pani domu. 

«Powiedz jej, aby do Mnie podeszła.» 

Biedna kobieta jest tak wzruszona, że sama wydaje się jakby sparaliżowana. 

Drży na całym ciele i plącze się w długą szatę, wchodząc po wysokich schodach 
z synem w ramionach. 

Maryja wstaje, pełna współczucia, i schodzi jej na spotkanie: 

«Wejdź, nie lękaj się. Mój Syn cię kocha. Daj Mi dziecko, łatwiej będzie ci wejść. 
Chodź, córko. Ja także jestem matką.» 

I bierze od niej dziecko, lekko się do niego uśmiechając. Wchodzi [po schodach] 

z tym żałosnym brzemieniem w ramionach. Maryja jest teraz przed Jezusem. 

Klęka i mówi: «Synu! Dla tej matki!» 

Nic więcej. Jezus nie stawia stałego pytania: “Co chcesz, abym ci uczynił? Czy 

wierzysz, że mogę to zrobić?” Nie. Uśmiecha się i mówi: «Niewiasto, podejdź 
tutaj.» 

Kobieta jest tuż przy Maryi. Jezus kładzie jej rękę na głowie i mówi tylko: «Bądź 

radosna...» 

Jeszcze nie dokończył zdania, a dziecko – które spoczywało bezwładnie w 

ramionach Maryi z nieruchomymi nogami – siada nagle i z radosnym okrzykiem: 
«Mamo!», rzuca się, by schronić się na matczynej piersi. 

Wydaje się, że “Hosanna” przenikną niebiosa czerwieniejące zorzą. Niewiasta z 

synem przytulonym do serca nie wie, co powiedzieć, i pyta tylko Jezusa: «Co 
mam... co mam uczynić, aby Ci wyrazić, jak jestem szczęśliwa?» 

Jezus mówi, głaszcząc ją: «Bądź dobra, kochaj Boga i bliźniego i w tej miłości 

wychowaj syna.» 

Niewiasta nie jest jeszcze całkiem zadowolona. Chciałaby... chciałaby... i 

wreszcie prosi:  

«Twój pocałunek i pocałunek Twej Matki dla mego syna.» 

Jezus pochyla się i całuje go, Maryja również. I kiedy niewiasta, promieniejąc, 

oddala się pośród okrzyków pochodu wiwatujących przyjaciół, Jezus wyjaśnia 

pani domu: 

«Nie trzeba było więcej. On był w ramionach Mojej Matki. Nawet gdyby nie 

przemówiła, uzdrowiłbym go. Ona jest szczęśliwa, mogąc nieść pociechę w 

smutku, a Ja chcę sprawiać Jej radość.» 



 311 

Jezus wymienia z Maryją jedno ze spojrzeń, które pojąć może jedynie ten, kto je 

widział, tak głęboka jest jego wymowa. 

76. JEZUS U DORASA. ŚMIERĆ JONASZA 

Napisane 15 lutego 1945. A, 4491-4510 

Widzę ponownie równinę Ezdrelonu. To pochmurny dzień kończącej się jesieni. 

W nocy musiał padać jeden z pierwszych deszczy smutnych zimowych miesięcy, 

bo ziemia jest wilgotna, choć nie ma błota. Jest też wiatr – wilgotny, zrywający 
pożółkłe liście i przenikający aż do kości powiewem przesyconym wilgocią. 

Na polach jest tylko kilka par wołów przy orce. Przewracają z trudem tłustą 

ziemię tej żyznej równiny, przygotowując ją pod zasiew. Widzę jednak coś, co 

sprawia mi udrękę: w niektórych miejscach sami ludzie wykonują pracę wołów. 

Ciągną pługi całą siłą ramion, a nawet piersi, opierając się o już poruszoną 

ziemię. Są wyczerpani tą niewolniczą pracą, uciążliwą nawet dla potężnych 
wołów.  

Jezus także patrzy i zatrzymuje spojrzenie na tym widoku. Jego twarz staje się 

smutna aż do łez. Jedenastu uczniów – bo Judasz jest jeszcze nieobecny, a 

pasterzy już nie ma – rozmawia ze sobą i Piotr mówi: «Mała, biedna i męcząca 
łódź... ale to sto razy lepsze niż ta praca pociągowych zwierząt!» 

Potem pyta: «Nauczycielu, czy to są już słudzy Dorasa?» 

Odpowiada mu Szymon Zelota: «Nie sądzę. Jego pola są za tym sadem. Tak mi 

się wydaje. A jeszcze ich nie widać.» 

Piotr, jak zawsze ciekawy, schodzi z drogi i idzie wzdłuż skarpy między dwoma 

polami. Na skraju usiadło na chwilę czterech pracowników, chudych i 

spoconych. Zmęczenie sprawia, że są zasapani. Piotr pyta: «Należycie do 
Dorasa?» 

«Nie. Należymy do jednego z jego krewnych. Jesteśmy od Giokany. A ty, kim 

jesteś?» 

«Ja jestem Szymon, syn Jony, rybak z Galilei – do miesiąca Ziv. Teraz – Piotr 

Jezusa z Nazaretu, Mesjasza Dobrej Nowiny.» 

Piotr mówi to z takim szacunkiem i dumą, jak ktoś mówiący: “Należę do 

wielkiego i boskiego Cezara Rzymskiego” albo do kogoś jeszcze większego. 

Jego szczera twarz naprawdę rozpromienia się z radości ogłoszenia 

przynależności do Jezusa. 

«O! Mesjasz! Gdzie On jest?» – pyta czterech nieszczęśliwców. 

«To tamten wysoki, jasnowłosy, ubrany w ciemną czerwień. Ten, który patrzy 

tu teraz i uśmiecha się, czekając na mnie.» 

«O!... Gdybyśmy podeszli... czy by nas nie przegonił?» 

«Przegonić was? Dlaczego? To przyjaciel nieszczęśliwych, biednych, 

uciskanych, a wydaje mi się, że wy... że wy naprawdę do nich należycie...»  

«O, czy do nich należymy? Nie tak jak ci od Dorasa. Mamy przynajmniej chleba 

do woli i nie biczuje się nas, chyba że porzucamy pracę, ale...» 

«A więc gdyby ten piękny pan Giokana znalazł was teraz tu rozmawiających, 

to...» 
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«...dostalibyśmy baty takie, jakich nie daje swym psom!» 

Piotr gwiżdże znacząco, potem mówi: 

«Dobrze, lepiej więc tak zrobić...» 

Zwija dłonie w trąbkę, przykłada do ust i krzyczy głośno: 

«Nauczycielu, podejdź tu! To serca cierpiące, które Ciebie pragną.» 

«Ależ, co mówisz?! On?! Do nas?! Jesteśmy prostakami, sługami!» 

Czterech przeraża podobna śmiałość. [Piotr mówi:] 

«Przecież razy bicza nie są przyjemne. A gdyby ten piękny faryzeusz napadł na 

nas, nie chciałbym, żeby i mnie się dostało...» 

Piotr się śmieje i potrząsa wielką dłonią najbardziej wystraszonego z czterech. 

Jezus przybywa wielkimi krokami. Czterech [mężczyzn] nie wie, co robić. 

Chcieliby biec Mu naprzeciw, jednak szacunek ich paraliżuje. Biedne istoty, 

które ludzka niegodziwość napełniła wielkim strachem. Upadają na ziemię, 

adorując w tej pozycji Mesjasza, który do nich przychodzi. 

«Pokój wszystkim, którzy Mnie pragną. Kto Mnie pragnie, pragnie dobra, a Ja 

kocham go jak przyjaciela. Wstańcie. Kim jesteście?» 

Jednak czterej [wieśniacy] ledwie podnoszą twarze. Pozostają, klęcząc i 
milcząc. Mówi Piotr:  

«To czterej słudzy faryzeusza Giokany, krewnego Dorasa. Chcieli z Tobą mówić, 

ale... gdyby on nadszedł, wtedy dostaliby razy kijem. Powiedziałem więc: 

“Przyjdź”. Wstawać, chłopcy! On was nie zje! Miejcie ufność! Myślcie, że jest 
waszym Przyjacielem.» 

«My... Słyszeliśmy o Tobie... Jonasz nam opowiadał...» 

«Przychodzę z jego powodu. Wiem, że nauczał o Mnie. A co o Mnie wiecie?» 

«Że jesteś Mesjaszem... że Cię widział, gdy byłeś całkiem mały, że aniołowie 

śpiewali: “pokój dobrym” w chwili Twego przyjścia... że byłeś prześladowany... 

ale ocalałeś... i że teraz odszukałeś pasterzy i że ich kochasz. To ostatnie rzeczy, 

które nam powiedział. A my myśleliśmy: jeśli jest dość dobry, by kochać i 

szukać pasterzy, z pewnością miałby też trochę dobroci dla nas... Tak bardzo 
potrzebujemy, aby nas ktoś kochał...» 

«Ja was kocham. Czy bardzo cierpicie?» 

«O!... Jednak ci od Dorasa – jeszcze bardziej. Gdyby Giokana znalazł nas tu 

rozmawiających z Tobą!... Jednak dziś jest w Gergesie. Wróci po święcie 

Namiotów. Dziś wieczorem jego zarządca da nam jedzenie po sprawdzeniu 

naszej pracy. Ale nie szkodzi. Nadrobimy stracony czas, rezygnując z 
odpoczynku na jedzenie o szóstej godzinie.» 

«Powiedz, chłopcze, czy ja nie nadałbym się do przyspieszenia tej pracy? Czy to 

trudna praca?» – pyta Piotr. 

«Trudna – nie, ale męcząca. Ta praca wymaga siły.» 
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«Mam siłę. Pokaż mi. Jeśli dam radę, ty rozmawiaj, a ja będę robił za woła. 

Janie, Andrzeju i Jakubie, uczcie się! Przechodzimy od ryb z wody do robaków w 
ziemi. Chodźmy!» 

Piotr bierze do ręki drąg dyszla. Patrzy i naśladuje wszystkie ruchy wieśniaka. 

Jest silny i wypoczęty, dobrze wykonuje pracę i mężczyzna go chwali. 

«Jestem mistrzem orki! – wykrzykuje zadowolony, dobry Piotr. – Chodźcie! 

Janie, przyjdź tutaj. Jeden wół i byk do pługa. Do drugiego – Jakub i ten niemy 
cielak, mój brat. Mocniej! A!... Podnoście!» 

I tak zaprzężone dwa pługi oddalają się, przewracając ziemię i zostawiając 

bruzdy wzdłuż pola. Przy końcu odwracają pług i rozpoczynają nową bruzdę. 
Wydaje się, jakby zawsze wykonywali tę pracę wieśniaków. 

«Jakże dobrzy są Twoi przyjaciele!» – mówi najśmielszy ze sług Giokany. – To 

dzięki Tobie są tacy?» 

«Nadałem kierunek ich dobroci, tak jak ty czynisz to z rzeszotem. Jednak 

dobroć była w nich. Teraz się rozwija, bo jest Ktoś, kto nad nią czuwa.» 

«Są też pokorni. Twoi przyjaciele służą biednym sługom!» 

«Ze Mną mogą być tylko ci, którzy kochają pokorę, łagodność, 

wstrzemięźliwość, uczciwość i miłość: ponad wszystko – miłość. Ten bowiem, 

kto kocha Boga i bliźniego, posiada przez to wszystkie cnoty i osiąga Niebo.» 

«A czy my także moglibyśmy je mieć – my, którzy nie mamy czasu ani żeby się 

modlić, ani żeby iść do Świątyni, ani nawet żeby podnieść głowę znad pługa?» 

«Odpowiedzcie: czy jest w was nienawiść do tego, który traktuje was tak 

twardo? Czy jest w was bunt i pretensje do Boga, że umieścił was pomiędzy 
ostatnimi na ziemi?» 

«O, nie, Nauczycielu! To nasz los. Kiedy śmiertelnie zmęczeni upadamy na 

legowiska, mówimy: “Cóż, Bóg Abrahama wie, że nie mamy już siły, możemy Mu 

jedynie powiedzieć: “Bądź błogosławiony, Panie!” I mówimy jeszcze: “Znowu 

dziś przeżyliśmy [dzień] bez grzechu”... Wiesz... Moglibyśmy odrobinę ukraść i z 

chlebem zjeść owoc, a jarzyny ugotowane w wodzie – skropić oliwą. Jednak pan 

mówi: “Sługom wystarczy jeść chleb i gotowane jarzyny, a w czasie żniw – 

napić się nieco octu dolanego do wody, by zaspokoić pragnienie i wzmocnić 
siły”... i jesteśmy posłuszni. W końcu... mogłoby być gorzej.» 

«A Ja zapewniam was, że naprawdę Bóg Abrahama uśmiecha się do waszych 

serc. Równocześnie zwraca Swe surowe oblicze ku tym, którzy znieważają 

Świątynię obłudnymi modlitwami, bo nie miłują podobnych do siebie.» 

«O! Jednak pomiędzy sobą się kochają! Przynajmniej... tak się wydaje, bo 

okazują sobie szacunek przez ukłony i prezenty. To jedynie wobec nas nie mają 

miłości. Jednak różnimy się od nich. To słuszne.» 

«Nie. W Królestwie Mojego Ojca nie jest to słuszne i inny będzie sposób 

osądzania. To nie bogaci ani potężni dzięki majątkom i znaczeniu otrzymają 

zaszczyty, lecz jedynie ci, którzy zawsze będą kochać Boga, miłując Go bardziej 

niż samych siebie i bardziej niż wszystko inne: srebro, władzę, kobietę, stół; 

kochając równych sobie, jakimi są wszyscy ludzie, bogaci czy biedni, znani czy 

nieznani, wykształceni lub nie, źli lub dobrzy. Tak, nawet złych trzeba kochać. 

Nie z powodu ich zła, lecz z litości dla ich dusz, które są ranione śmiertelnie. 

Trzeba ich kochać miłością błagającą Ojca Niebieskiego, aby ich uzdrowił i 
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ocalił. W Królestwie Niebieskim błogosławieni będą ci, którzy będą czcić Pana 

prawdą i sprawiedliwością i będą dawać świadectwo miłości przez szacunek dla 

tych, którzy ich wydali na świat i również dla ich rodziców. Błogosławieni będą 

ci, którzy nie okradali w żaden sposób i w niczym, to znaczy ci, którzy dawali i 

wymagali tego, co sprawiedliwe – nawet w odniesieniu do pracy sług. [W 

Królestwie Niebieskim błogosławieni będą] ci, którzy nie zabili ani [dobrej] 

opinii, ani osoby i nie mieli ochoty zabijać, nawet jeśli inni są okrutni do tego 

stopnia, że zmuszają serce do pogardy i buntu. Błogosławieni będą ci, którzy 

fałszywie nie przysięgali, nie wyrządzali krzywdy bliźniemu i nie uchybili 

prawdzie. [W Królestwie Niebieskim błogosławionymi będą] ci, którzy nie 

popełnili ani cudzołóstwa, ani cielesnych grzechów, jakiekolwiek by nie były. 

Błogosławieni będą łagodni i poddani, którzy zawsze akceptowali swój los bez 

zazdroszczenia innym. To do tych należy Królestwo Niebieskie. Nawet żebrak 

może być tam, w górze, błogosławionym królem, podczas gdy Tetrarcha będzie 

w dziedzinie władzy pomniejszony do poziomu mniejszego niż nic, do losu 

gorszego niż nicość. Stanie się zdobyczą Mamony, jeśli działał niezgodnie z 
odwiecznym prawem Dekalogu.» 

Mężczyźni słuchają z otwartymi ustami. Przy Jezusie znajdują się Bartłomiej, 

Mateusz, Szymon, Filip, Tomasz, Jakub i Juda, synowie Alfeusza. Czterej 

pozostali nadal pracują, czerwoni, spoceni, lecz radośni. Wystarczy im Piotr, aby 
podtrzymywać u wszystkich radosny nastrój. 

«O! Ileż racji miał Jonasz, kiedy mówił: “Święty!” Wszystko w Tobie jest święte: 

słowa, spojrzenie, uśmiech. Nigdy nie mieliśmy takiej świadomości naszych 
dusz, jak obecnie!...» 

«Czy od dawna nie widzieliście Jonasza?» 

«Odkąd jest chory.» 

«Chory?» 

«Tak, Nauczycielu. On już nie ma sił. Niedomagał już [wcześniej]. Jednak od 

czasu letnich prac i winobrania nie może ustać na nogach. A jednak... on każe 

mu pracować, ten... O! Mówisz, że trzeba wszystkich kochać. Ale trudno kochać 

hienę! A Doras jest gorszy niż hiena.» 

«Jonasz go kocha...» 

«Tak, Nauczycielu. I ja mówię, że to jest święty jak ci, którzy przez wierność 

Panu, naszemu Bogu, umarli zamęczeni.» 

«Dobrze powiedziałeś. Jak się nazywasz?» 

«Micheasz, a ten tu – Saul, a on – Joel, a tamten – Izajasz.» 

«Przypomnę wasze imiona Ojcu. Mówicie, że Jonasz jest bardzo chory?» 

«Tak. Zaraz po skończonej pracy rzuca się na posłanie i już go nie widzimy. Tak 

mówią nam inni słudzy Dorasa.» 

«Czy o tej godzinie pracuje?» 

«Jeśli potrafi stać – tak. Powinien być za tym sadem jabłoniowym.» 

«Zbiory Dorasa były dobre?» 
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«O! Słyną w całej okolicy. Trzeba było podeprzeć drzewa z powodu owoców 

cudownej wielkości i Doras musiał postawić nowe kadzie, bo nie mógł pomieścić 
winogron w tych, które już posiadał. Tak wiele ich miał.» 

«Zatem Doras powinien był wynagrodzić swego sługę!» 

«Wynagrodzić! O! Panie, jakże źle go znasz!» 

«Przecież Jonasz powiedział, że przed paru laty został śmiertelnie pobity, z 

powodu straty kilku winnych gron, i stał się niewolnikiem za długi, bo pan 

oskarżył go o straty niewielkiej ilości plonów. Tego roku, kiedy była ich 

cudowna obfitość, powinien był go wynagrodzić.» 

«Nie. On go okrutnie ubiczował, oskarżając o to, że przez ostatnie lata nie 

otrzymał takiej samej obfitości, bo nie dbał o ziemię, jak należy.» 

«Ależ ten człowiek to dzikie zwierzę!» – krzyczy Mateusz. 

«Nie. On nie ma duszy – mówi Jezus. – Zostawiam was, synowie, z Moim 

błogosławieństwem. Macie chleb i pokarm na dziś?» 

«Mamy ten chleb» – sługa pokazuje bochen czarnego chleba, wyciągając go z 

torby rzuconej na ziemię. 

«Weźcie Moje jedzenie. Mam tylko to, ale jestem dziś u Dorasa i...» 

«Ty, u Dorasa?» 

«Tak, by wykupić Jonasza. Czy nie wiedzieliście o tym?» 

«Nikt nic tutaj nie wie, ale... uważaj, Nauczycielu. Będziesz jak owieczka w 

jaskini wilka.» 

«Nie będzie Mi mógł nic uczynić. Weźcie Moje jedzenie. Jakubie, oddaj to, co 

mamy, nawet wasze wino. Rozradujcie się trochę, również i wy, biedni 
przyjaciele. To dla duszy i ciała. Piotrze, chodźmy!» 

«Idę, Nauczycielu. Jest tylko ta bruzda do skończenia.» 

I biegnie do Jezusa, przekrwiony ze zmęczenia. Wyciera się płaszczem, który 

przedtem zrzucił z siebie. Wkłada go i śmieje się, szczęśliwy. Czterej 

[mężczyźni] nie przestają dziękować. 

«Będziesz tędy wracał, Nauczycielu?» 

«Tak. Czekajcie na Mnie. Pożegnacie Jonasza. Możecie to zrobić?» 

«O, tak! Pole powinno być zaorane na dziś wieczór. Jest już gotowe, więcej niż 

dwie trzecie. Tak dobrze i tak szybko! Twoi przyjaciele są silni! Niech Bóg was 

pobłogosławi. Dziś jest to dla nas coś więcej niż święto Przaśników. O! Niech 
was wszystkich Bóg błogosławi! Wszystkich! Wszystkich!» 

Jezus idzie prosto do sadu jabłoniowego. Przechodzą przez niego i dochodzą do 

pól Dorasa. Inni wieśniacy są przy pługach lub pochyleni, by wyciągać z bruzd 

powyrywane chwasty. Jednak Jonasza tam nie ma. Mężczyźni rozpoznają 

Jezusa i, nie porzucając pracy, pozdrawiają Go. 

«Gdzie jest Jonasz?» 
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«Przed dwoma godzinami upadł na ziemię i zanieśli go do domu. Biedny Jonasz. 

Już niedługo będzie cierpiał. Jest naprawdę u kresu. Nigdy więcej nie będziemy 
mieć lepszego przyjaciela.» 

«Będziecie mieć Mnie na ziemi, a jego – na łonie Abrahama. Umarli kochają 

żyjących podwójną miłością: swoją i tą, którą otrzymują będąc z Bogiem, a więc 
miłością doskonałą.» 

«O! Idź teraz do niego. Niech Cię ujrzy w cierpieniu!» 

Jezus błogosławi i odchodzi. 

«Co teraz zrobisz? Co powiesz Dorasowi?» – pytają uczniowie. 

«Pójdę tak, jakbym o niczym nie wiedział. Gdyby zauważył, że go przyłapałem, 

mógłby zemścić się na Jonaszu i na swoich sługach.» 

«Twój przyjaciel ma rację: to szakal» – mówi Piotr do Szymona. 

«Łazarz zawsze mówi tylko prawdę i nie jest oszczercą. Poznasz go i 

pokochasz» – odpowiada [Zelota]. 

Widać dom faryzeusza: przestronny, niski, ładnie zbudowany, pośrodku sadu – 

aktualnie po zbiorach. To dom wiejski, lecz bogaty i wygodny. Piotr i Szymon 

idą przodem, aby uprzedzić [właściciela]. 

Wychodzi Doras. To starzec o surowym profilu starego drapieżnika. Spojrzenie 

ironiczne, wężowe usta, które próbują [ułożyć się w] fałszywym uśmiechu 

pośród brody raczej białej niż czarnej. 

«Witaj, Jezusie!» – wypowiada powitanie, poufałe i jawnie lekceważące. Jezus 

nie mówi: “Pokój!”, lecz odpowiada: 

«Niech twoje powitanie do ciebie powróci.» 

«Wejdź. Dom Cię przyjmuje. Jesteś punktualny jak król.» 

«Jak człowiek uczciwy» – odpowiada Jezus. 

Doras śmieje się jak z żartu. Jezus odwraca się do uczniów, którzy nie zostali 

zaproszeni: «Wejdźcie. To są Moi przyjaciele.» 

«Niech wejdą... ale... ten, czy to nie urzędnik podatkowy, syn Alfeusza?» 

«To Mateusz, uczeń Chrystusa» – mówi Jezus takim tonem, że... [Doras] 

pojmuje i zaczyna się śmiać jeszcze bardziej. 

Doras chciałby przytłoczyć “biednego” galilejskiego nauczyciela przepychem 

domu, którego wnętrze jest naprawdę okazałe. Wspaniałe i lodowate. Słudzy 

wydają się niewolnikami. Chodzą pochyleni, szybko się uwijając, jakby wciąż 
obawiali się kary. Czuje się, że w tym domu króluje chłód i nienawiść. 

Na Jezusie nie robi wrażenia ani widok bogactw, ani powoływanie się na 

fortunę, ani na pokrewieństwo. Doras, pojmując obojętność Nauczyciela, 

prowadzi Go ze sobą do sadu. Pokazuje rzadkie drzewa. Ofiarowuje owoce. 

Słudzy przynoszą je na tacach i w złotych pucharach. Jezus kosztuje. Chwali ich 

niezwykły smak. Niektóre przechowuje się w syropie, są też świeże wspaniałe 
brzoskwinie i gruszki niezwykłej wielkości.  
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«Tylko ja sam posiadam je w Palestynie i sądzę, że nie ma ich na całym 

Półwyspie. Sprowadziłem je z Persji i z jeszcze dalszych stron. Karawana 

kosztowała mnie talent. Nawet Tetrarchowie nie mają tych owoców. Być może 

nawet Cezar. Liczę owoce i żądam wszystkich pestek. Gruszki spożywa się 

wyłącznie przy moim stole, bo nie chcę, żeby ktoś wziął mi pestkę. Wysłałem je 
Annaszowi, ale ugotowane, aby pestek nie można było już zasadzić.» 

«Jednakże to są drzewa Boga, a wszyscy ludzie są równi.» 

«Równi? O! Ja równy... Twoim Galilejczykom?» 

«Dusze pochodzą od Boga i zostały przez Niego stworzone jako równe.» 

«Jednak ja jestem Doras, wierny faryzeusz!...»  

Można by rzec: indor z napuszonym ogonem, kiedy to mówi. Jezus przeszywa go 

szafirowymi oczyma, coraz bardziej błyszczącymi. Ten znak zapowiada wylanie 

współczucia lub surowości. Jezus jest o wiele wyższy od Dorasa i góruje nad 

nim. Wygląda wspaniale w Swej purpurowej szacie, przy faryzeuszu małym, 

nieco przygarbionym, wysuszonym, w szacie obszernej i [obszytej] niezwykłą 
ilością frędzli. 

Doras po kilku chwilach samouwielbienia woła: 

«Jednakże, Jezu, po co wysyłać do domu Dorasa, czystego faryzeusza, Łazarza 

– brata nierządnicy? Łazarz jest Twym przyjacielem? To się nie godzi! Czy nie 
wiesz, że spoczywa na nim klątwa, bo jego siostra Maria jest prostytutką?» 

«Znam jedynie Łazarza, a jego zachowanie jest prawe.» 

«Jednak świat pamięta o grzechu tego domu i uważa, że skaza ogarnia 

przyjaciół... Nie chodź tam. Dlaczego nie jesteś faryzeuszem? Jeśli chcesz... 

Jestem potężny... Sprawię, że zostaniesz przyjęty do grona faryzeuszy, choć 

jesteś Galilejczykiem. Posiadam wszelką władzę w Sanhedrynie. Mam Annasza 
w ręku jak ten kawałek płaszcza. Będą się Ciebie bardziej bali.» 

«Chcę jedynie, by Mnie kochali.» 

«Ja będę Cię kochał. Widzisz, już Cię kocham, ulegając Twemu pragnieniu dania 

Ci Jonasza.» 

«Zapłaciłem za niego.» 

«To prawda. Zdziwiłem się, jak Ty możesz dysponować taką sumą.» 

«Nie Ja, lecz Mój przyjaciel [zrobił to] dla Mnie.» 

«Dobrze, dobrze. Nie prowadzę dochodzenia. Powiedziałem: Widzisz, że Cię 

kocham i że chcę Ci zrobić przyjemność. Będziesz miał Jonasza po posiłku. 
Trzeba było Ciebie, abym uczynił tę ofiarę...» – wybucha okrutnym śmiechem. 

Jezus, ze skrzyżowanymi ramionami, przeszywa go coraz surowszym wzrokiem. 

Znajdują się jeszcze w sadzie, oczekując na posiłek. 

«Jednak musisz mi sprawić przyjemność. Radość – za radość. Oddaję Ci 

najlepszego sługę. Pozbawiam się w ten sposób wyjątkowego dochodu. W tym 

roku Twoje błogosławieństwo – bo wiem, że przybyłeś tu z początkiem wielkich 

upałów – zapewniło mi zbiory, które rozsławiły moją posiadłość. Teraz 

pobłogosław moje stada i pola. W przyszłym roku nie będę żałował Jonasza... a 

w międzyczasie znajdę na jego miejsce dobrego następcę. Chodź, błogosław. 
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Spraw mi tę radość, że będę znany w całej Palestynie i że będę posiadał zagrody 

oraz spichlerze obfitujące we wszelkie dobro. Pójdź.» 

Chwyta Jezusa i usiłuje Go ciągnąć [ze sobą], ogarnięty gorączką bogactwa. Ale 

Jezus się opiera: «Gdzie jest Jonasz?» – pyta surowo. 

«Przy orce. Chciał jeszcze wykonać tę pracę dla swego dobrego pana. Jednak 

przybędzie przed końcem posiłku. W międzyczasie pobłogosław stada, pola, 

sady, winnice, tłocznie. Wszystko, wszystko!... O! Jaki będzie urodzaj w 
przyszłym roku! Chodźże!» 

«Gdzie jest Jonasz?» – pyta Jezus grzmiącym głosem. 

«Przecież Ci powiedziałem: kieruje orką. To pierwszy sługa, dlatego sam nie 

pracuje, lecz zarządza.» 

«Kłamca!» 

«Ja, kłamcą? Przysięgam na Jahwe!» 

«Krzywoprzysięzca!» 

«Ja, krzywoprzysięzcą? Ja, który jestem najwierniejszym pośród wiernych? 

Uważaj, co mówisz!» 

«Morderca!» – Jezus coraz bardziej podnosił głos i to ostatnie słowo to 

prawdziwy grzmot. 

Uczniowie skupiają się wokół Jezusa. Widać zalęknienie sług stojących przy 

drzwiach. Twarz Jezusa staje się wyjątkowo surowa. Wydaje się, że Jego oczy 
wydzielają fosforyzujące promienie. 

Dorasa przez chwilę ogarnia lęk. Kurczy się, jest jak pakunek wykwintnych 

tkanin przed ogromną sylwetką Jezusa, odzianego w ciężką szatę z 

ciemnoczerwonej wełny. Potem jednak znów ogarnia go pycha i krzyczy 

skrzekliwym głosem lisa: 

«W moim domu tylko ja rozkazuję. Wyjdź stąd, podły Galilejczyku!» 

«Wyjdę po przeklęciu ciebie wraz z twymi polami, stadami, winnicami na ten 

rok i na przyszłe lata.» 

«Nie, nie to! Tak, to prawda. Jonasz jest chory, lecz opiekują się nim, dobrze się 

opiekują. Cofnij Swe przekleństwo!» 

«Gdzie jest Jonasz? Niech Mnie do niego zaprowadzi jakiś sługa, natychmiast. 

Zapłaciłem za niego, a ponieważ dla ciebie to jest tylko towar, narzędzie, takim 
go przyjmuję. Zapłaciłem, więc wymagam.» 

Doras wyciąga złoty gwizdek z zanadrza i trzy razy gwiżdże. Chmara sług, z 

domu i z pól, wpada z wszystkich stron. Biegną tak pochyleni, że wydają się 
pełznąć do straszliwego pana. 

«Przyprowadźcie Jonasza do Tego tu i oddajcie Mu go! Dokąd idziesz?» 

Jezus nie odpowiada. Idzie za sługami, spieszącymi przez ogród ku wiejskim 

domom, do przygnębiających nor ubogich wieśniaków. Wchodzą do nędznego 

mieszkania Jonasza. Stał się szkieletem. Ciężko oddycha, na wpół rozebrany, 

trawiony gorączką. [Leży] na posłaniu z trzciny, na którym rolę materaca 



 319 

spełnia połatane ubranie, a przykryciem jest płaszcz w łachmanach. Młoda 

niewiasta, ta sama co poprzednim razem, troszczy się o niego, jak może. 

«Jonaszu! Mój przyjacielu! Przyszedłem po ciebie!» 

«Ty? Mój Panie! Ja umieram... lecz jestem szczęśliwy, że tu przybyłeś!» 

«Wierny przyjacielu, jesteś teraz wolny i nie umrzesz tutaj. Zabiorę cię do 

Mojego domu.» 

«Wolny? Jak to? Do Twojego domu? Ach! Tak! Obiecałeś mi, że ujrzę Twoją 

Matkę.» 

Jezus jest samą miłością. Pochyla się nad nędznym łożem nieszczęśliwca i 

wydaje się, że radość przywraca życie Jonaszowi. 

«Piotrze, jesteś silny. Podnieś Jonasza, a wy dajcie wasze płaszcze. To łóżko 
jest zbyt twarde dla kogoś, kto jest w jego stanie.» 

Uczniowie natychmiast zdejmują płaszcze. Składają je, łączą, rozciągają, a z 

kilku robią poduszkę. Piotr układa to wychudzone brzemię. Jezus okrywa go 

własnym płaszczem. 

«Piotrze, czy masz pieniądze?» 

«Tak, Nauczycielu, mam czterdzieści denarów.» 

«To dobrze, chodźmy. Odwagi, Jonaszu. Jeszcze trochę wysiłku, a potem – 

wielki spokój w Moim domu, przy Maryi...» 

«Maryja... tak... o! Twój dom!» 

Biedny Jonasz płacze wyczerpany. Potrafi jedynie płakać. 

«Żegnaj niewiasto. Pan wynagrodzi cię za miłosierdzie.» 

«Żegnaj, Panie. Żegnaj, Jonaszu. Módl się... módlcie się za mnie» – młoda 
niewiasta płacze. 

Kiedy są na progu, przybywa Doras. Jonasz wykonuje zalękniony ruch i ukrywa 

twarz. Jednak Jezus kładzie mu rękę na głowie i wychodzi, bardziej surowy niż 

sędzia. Żałosny pochód wychodzi na wiejskie podwórze i idzie w kierunku sadu. 

«Łóżko jest moje! Sprzedałem Ci sługę, ale nie łóżko!» 

Jezus rzuca mu do nóg sakiewkę, bez słowa. Doras bierze ją i opróżnia: 

«Czterdzieści denarów i dwie i pół drachmy. To mało!» 

Jezus patrzy na tego chciwego i odrażającego argusa. Nie można opisać tej 

sceny. Nic nie odpowiada. 

«Przynajmniej powiedz mi, że cofasz przekleństwo!» 

Jezus znowu rzuca w jego kierunku piorunujące spojrzenie i odpowiada krótko: 

«Oddaję cię Bogu Synaju!» 

I odchodzi, wyprostowany obok prymitywnej lektyki, niesionej ostrożnie przez 

Piotra i Andrzeja. Doras widząc, że wszystko na nic się nie zdało i klątwa jest 

pewna, krzyczy: 



 320 

«Jeszcze się zobaczymy, Jezusie! O! Będę Cię miał w moich szponach! Wydam ci 

śmiertelną wojnę! Weź Sobie ten cień człowieka. Na nic mi on już. 

Zaoszczędzisz mi kosztów grobowca. Idź, idź, przeklęty szatanie! Jednak cały 
Sanhedryn postawię przeciw Tobie. Szatan! Szatan!» 

Jezus zachowuje się, jakby nie słyszał. Uczniowie są przerażeni. Jezus zajmuje 

się wyłącznie Jonaszem, szuka najmniej wyboistych dróg – tych, które są w 

najlepszym stanie – aż dochodzą do skrzyżowania, w pobliżu pól Giokany. 

Czterej wieśniacy biegną pożegnać odchodzącego przyjaciela. Jezus ich 
błogosławi. 

Jednak droga z Ezdrelonu do Nazaretu jest długa i nie mogą iść zbyt szybko z 

tym żałosnym obciążeniem. Na wielkiej drodze nie ma żadnego wozu ani wózka. 

Nic. Idą naprzód w milczeniu. Wydaje się, że Jonasz śpi. Jednak jego ręka nie 
puszcza ręki Jezusa. Oto o zmierzchu mija ich rzymski wóz wojskowy. 

«W Imię Boga, zatrzymajcie się!» – mówi Jezus podnosząc rękę. 

Dwóch żołnierzy staje. Spod budy wozu – zaciągniętej, bo zaczyna padać – jakiś 

wystrojony podoficer wysuwa głowę.  

Pyta Jezusa: «Czego chcesz?» 

«Mam umierającego przyjaciela. Proszę jedynie o miejsce dla niego na wozie.» 

«Nie powinniśmy, ale... wchodź. Nie jesteśmy psami.» 

Podnoszą drążki. 

«Twój przyjaciel? A Ty kim jesteś?» 

«Jestem rabbim, Jezusem z Nazaretu.» 

«Ty? O!... – żołnierz przygląda Mu się ciekawie. – Jeśli to Ty, w takim razie... 

wchodźcie, ilu was wejdzie. Wystarczy, że nie będzie was widać... Taki jest 

nakaz... Ale ponad nakazem jest człowieczeństwo, prawda? Ty jesteś dobry. 

Wiem o tym. O, my, żołnierze, wiemy wszystko... Skąd to wiem? Nawet 

kamienie mówią o tym, co dobre i co złe, a my mamy uszy, by słuchać i służyć 

Cezarowi. Ty nie jesteś fałszywym Chrystusem, jak inni wcześniejsi – 

wichrzyciele i buntownicy. Ty jesteś dobry. Rzym wie o tym. Ten człowiek... jest 
bardzo chory.» 

«To dlatego zabieram go do Mojej Matki.» 

«Hmm! Nie będzie się nim zbyt długo opiekować! Daj mu trochę wina. Jest w tej 

manierce. Akilo, pogoń konie, a ty, Kwintusie, daj mu porcję miodu i masła. Jest 
moja, ale jemu dobrze zrobi. Bardzo kaszle, a miód jest dobry na kaszel.» 

«Jesteś dobry.» 

«Nie. Jestem mniej zły niż wielu. I jestem szczęśliwy, że mam Cię przy sobie. 

Pamiętaj o Publiuszu Kwintylianusie z legionu Italii. Jestem w Cezarei, ale teraz 

udaję się do Ptolemaidy, z nakazaną inspekcją.» 

«Nie jesteś do Mnie wrogo nastawiony.»  

«Ja? Wróg niegodziwych, ale nigdy – dobrych. Ja także chciałbym być dobry. 

Powiedz mi, jaką głosisz naukę nam, żołnierzom?» 
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«Jest tylko jedna nauka dla wszystkich. Sprawiedliwość, prawość, 

powściągliwość, współczucie. Wykonywanie zawodu bez oszukiwania. Nawet w 

twardym zawodzie wojskowego być ludzkim. I szukać poznania Prawdy, to 

znaczy Boga Jedynego i Wiecznego, bo bez tego poznania wszelkie działanie 

jest pozbawione łaski, a przez to – nagrody wiecznej.» 

«Co będzie, po mojej śmierci, z dobrem, które uczyniłem?» 

«Ten, kto przychodzi do Prawdziwego Boga, odnajduje to dobro w innym 

życiu.» 

«Urodzę się po raz drugi? Będę trybunem, a może nawet imperatorem?» 

«Nie. Będziesz podobny do Boga, zjednoczony z Jego wieczną szczęśliwością w 

Niebiosach.» 

«Jak? Na Olimpie? Ja pomiędzy bogami?» 

«Nie ma wielu bogów. Jest tylko jeden Bóg prawdziwy, Ten, którego Ja głoszę. 

Ten, który ciebie oczekuje i zauważa twą dobroć oraz pragnienie poznania 
Dobra.» 

«To mi się podoba! Nie wiedziałem, że Bóg może się zajmować biednym, 

pogańskim żołnierzem.» 

«To On cię stworzył, Publiuszu. On cię więc kocha i chciałby mieć cię przy 

Sobie.» 

«Ech... czemu nie? Ale... nikt nie mówi nam o Bogu... nigdy...»  

«Przybędę do Cezarei i usłyszysz Mnie.» 

«O! Tak, przyjdę Cię słuchać. Oto Nazaret. Chciałbym Ci jeszcze usłużyć, ale 

gdyby mnie zobaczono...» 

«Wysiadam i błogosławię cię za twą dobroć.» 

«Żegnaj, Nauczycielu.» 

«Niech Pan objawi Siebie wam, żołnierzom. Żegnaj.» 

Wychodzą i idą dalej. 

«Już wkrótce odpoczniesz, Jonaszu» – mówi Jezus, aby go pocieszyć. 

Jonasz uśmiecha się. Jest coraz spokojniejszy – w miarę jak zbliża się wieczór, 

a jego ogarnia pewność, że jest daleko od Dorasa. 

Jan i jego brat biegną naprzód, aby uprzedzić Maryję. Kiedy mały pochód 

przybywa do Nazaretu, prawie opustoszałego po zapadnięciu nocy, Maryja stoi 
już na progu, oczekując Syna. 

«Matko, oto Jonasz. Przybywa znaleźć schronienie w Twej słodyczy, by zacząć 

już kosztować Raju. Jesteś szczęśliwy, Jonaszu?» 

«Szczęśliwy... Szczęśliwy...» – szepcze jak w ekstazie wyczerpany człowiek. 

Zanoszą go do małego pokoju, w którym umarł Józef. 

«Jesteś na łóżku Mojego ojca. Tutaj jest Matka, a tu Ja jestem. Widzisz? 

Nazaret staje się Betlejemem. Ty jesteś teraz małym Jezusem, pomiędzy 
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dwojgiem kochających Cię osób, które oddają w tobie hołd wiernemu słudze. 

Aniołowie... Ty ich nie widzisz, lecz oni wzlatują ponad tobą ze świetlistymi 
skrzydłami i śpiewają słowa pieśni z [dnia] Narodzenia...» 

Jezus wylewa Swą słodycz na biednego Jonasza, słabnącego z minuty na 

minutę. Wydaje się, że wytrwał do tej chwili, ażeby tu umrzeć... ale jest 

szczęśliwy. Uśmiecha się, usiłuje pocałować rękę Jezusa i rękę Maryi i coś 

powiedzieć, powiedzieć... lecz wyczerpanie odbiera mu słowa. Maryja pociesza 

go jak matka. A on powtarza: «Tak... tak...», z uśmiechem szczęścia na 
wychudzonej twarzy. 

Uczniowie – [stojąc] w drzwiach wychodzących na ogród – obserwują w 

milczeniu, głęboko wzruszeni. 

«Bóg wysłuchał twego pragnienia, trwającego od dawna. Gwiazda twej długiej 

nocy stała się Gwiazdą twego Wiecznego Poranka. Znasz Jej Imię» – mówi 
Jezus. 

«Jezus. Twoje [Imię]! O, Jezu! Aniołowie... Kto śpiewa mi ten hymn anielski? 

Moja dusza słyszy to... ale moje ucho też chciałoby usłyszeć... tak, aby zasnąć w 

szczęściu... Tak mi się chce spać!... Tyle wytrzymałem! Tyle łez... Tyle zniewag... 

Dorasowi... przebaczam... ale nie chcę słyszeć jego głosu, a słyszę go... To jak 

głos szatana, blisko mnie, umierającego. Kto mi zatrze ten głos słowami 
pochodzącymi z Raju?» 

Maryja śpiewa łagodnie, na melodię Swoich kołysanek: 

«Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom...»  

Powtarza to dwa lub trzy razy, widząc, że Jonasz się uspokaja słuchając Jej. 

«Doras już nie mówi – odzywa się po jakimś czasie [Jonasz.] – Tylko 

aniołowie... Było Dziecko... W żłobie... pomiędzy wołem i osłem... i to był 
Mesjasz... A ja Go wielbiłem... a z Nim był Józef i Maryja...»  

Głos gaśnie w krótkim szmerze i następuje cisza. 

«Pokój w Niebiosach dla człowieka dobrej woli! Umarł. Umieścimy go w naszym 

biednym grobowcu. Zasłużył, by oczekiwać zmartwychwstania umarłych przy 
sprawiedliwym: przy Moim ojcu» – mówi Jezus. 

Cała wizja kończy się w chwili nadejścia Marii Alfeuszowej, która przyszła, 

zawiadomiona nie wiem przez kogo. 

77. JEZUS W DOMU WIEŚNIAKA JAKUBA, W POBLIŻU JEZIORA 

Napisane 17 lutego 1945. A, 4511-4518 

Wydaje mi się, że poza Jeziorem Galilejskim i Morzem Martwym w Palestynie 
jest jeszcze inne jezioro lub staw, zbiornik wody, którego nazwy nie znam. 

Niewiele są warte moje przypuszczenia, ale na pierwszy rzut oka 

powiedziałabym, że ten obszar wodny może mieć około trzech na dwa kilometry 

wielkości. To niewiele, jak widać. Jednak jest pełen wdzięku, w otoczeniu 

zieleni. Ma taflę tak lazurową i tak spokojną, że można by powiedzieć, iż to 

wielka łuska niebiańskiej emalii, o kolorze jaśniejszym pośrodku. Lekko porusza 

się, z pewnością z powodu prądu rzeki, która wpada doń od północy, by z niego 

wypłynąć na południu. Z powodu niewielkiej głębokości jeziora prąd przemierza 

je jak ruchliwa żyła pośród stojącej wody, dając znać o sobie przez odmienny 
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kolor i lekkie poruszenie wód. Na tym niewielkim jeziorze nie ma łodzi z 

żaglami. Jedynie kilka małych łódek, z których albo wychodzi samotny rybak, 

albo wyciąga koszyki ze złowionymi rybami, albo przewozi podróżnego, by mu 

skrócić drogę. I stada, stada, stada schodzące zapewne z górskich pastwisk z 

powodu postępującej jesieni. Pasą się na brzegach, na których trawy łąk są 
zielone i obfite. 

Od południowej strony owalnego jeziora biegnie droga. Prowadzi ze wschodu na 

zachód lub raczej z północnego wschodu na południowy zachód. Jest dość 

dobrze utrzymana i uczęszczana przez podróżnych, udających się do 
okolicznych wiosek. 

Tą właśnie drogą zbliża się Jezus ze Swoimi [uczniami]. Dzień jest raczej 

pochmurny i Piotr zauważa: 

«Lepiej było nie iść do tej niewiasty. Dni stają się coraz krótsze i mroczne... a 

Jerozolima jest jeszcze daleko.» 

«Przybędziemy na czas. Wierz Mi, Piotrze, lepiej jest być posłusznym Bogu, 

czyniąc dobro, niż brać udział w zewnętrznej uroczystości. Teraz ta niewiasta 

błogosławi Boga ze wszystkimi dziećmi, otaczającymi uzdrowioną głowę 

rodziny. Pójdzie teraz do Jerozolimy na święto Namiotów, chociaż mógł już w 

tej chwili spoczywać tam, w grobie, pod opaskami i namaszczony olejkami. 

Nigdy nie mylcie wiary z zewnętrznymi działaniami. Nie trzeba też krytykować. 

Jakże mogą cię zaskakiwać faryzeusze, skoro ty też mamisz siebie źle 

rozumianą pobożnością, bo zamykasz serce na bliźniego, mówiąc: “Służę Bogu. 
To wystarczy”?» 

«Masz rację, Nauczycielu. Jestem większym nieukiem niż osioł.» 

«A Ja trzymam cię przy Sobie, aby zrobić z ciebie mędrca. Nie bój się. Chuza 

ofiarował mi wóz aż do Jabboku. Stamtąd, od brodu, jest już krótka droga. 

Nalegał, używając tak słusznych argumentów, że zgodziłem się, choć uważam, 

że Król ubogich powinien posługiwać się ubogimi środkami. Jednak śmierć 

Jonasza spowodowała opóźnienie i muszę dostosowywać Moje plany do 
nieprzewidzianych [okoliczności].» 

Uczniowie rozmawiają o Jonaszu. Ubolewają nad jego nędznym życiem i 

zazdroszczą mu szczęśliwej śmierci. Szymon Zelota szepcze: 

«Nie mogłem go uszczęśliwić i dać Nauczycielowi prawdziwego ucznia, 

dojrzałego przez długie męczeństwo i niewzruszoną wiarę... i jestem tym 

zasmucony. Świat tak bardzo potrzebuje ludzi wiernych i pełnych wiary w 
Jezusa, aby wynagradzać za tych, tak licznych, którzy wątpią i będą wątpić!» 

«Nie szkodzi, Szymonie – odpowiada Jezus. – On jest teraz szczęśliwy i bardziej 

aktywny. A ty uczyniłeś dla niego i dla Mnie więcej niż ktokolwiek inny. Za niego 
także ci dziękuję. On teraz wie, kto był jego wyzwolicielem i błogosławi cię.» 

«Zatem przeklina też Dorasa!» – woła Piotr. 

Jezus patrzy na niego i pyta: «Tak uważasz? Jesteś w błędzie. Jonasz był 

sprawiedliwy. Teraz jest świętym. Nie nienawidził i nie przeklinał nikogo za 

życia, nie przeklina więc ani nie nienawidzi teraz. Patrzy w kierunku Raju z 

miejsca, w którym przebywa. Cieszy się, bo wie, że już wkrótce Otchłań pozwoli 
wyjść tym, którzy się w niej znajdują. Nic więcej nie potrzebuje.» 

«A na Dorasa... podziała Twoja klątwa?» 
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«W jakim sensie, Piotrze?» 

«Prowadząc go do zastanowienia i do zmiany... albo... uderzając w niego karą.» 

«Oddałem go Bożej sprawiedliwości. Ja, Miłość, opuściłem go.» 

«Miłosierdzia! Nie chciałbym być na jego miejscu!» 

«Ja także nie!» 

«Ani ja!» 

«Nikt by tego nie chciał, bo sprawiedliwość Doskonałego... czym ona będzie?» – 

pytają uczniowie. 

«Dla dobrych, przyjaciele, to będzie ekstaza, dla demonów – piorun. Zaprawdę, 

mówię wam: być całe życie niewolnikiem, trędowatym, żebrakiem to królewska 

szczęśliwość w porównaniu z godziną – tylko jedną godziną – Bożej kary.» 

«Pada, Nauczycielu. Co zrobimy? Dokąd pójdziemy?» 

Rzeczywiście, na jezioro – które pociemniało, odbijając niebo całkiem zakryte 

teraz ołowianymi chmurami – spadają, podskakując, pierwsze krople deszczu, 
zanoszącego się na bardziej gwałtowny. 

«W kilku domach poprosimy w Imię Boże o schronienie.» 

«Miejmy nadzieję, że znajdziemy kogoś, kto będzie równie dobry jak ten 

Rzymianin. Nie uważałem go za takiego... Zawsze ich unikałem jako 

nieczystych, a widzę, że... tak, gdy się wszystko weźmie pod uwagę... są warci 
więcej niż wielu z nas» – mówi Piotr. 

«Rzymianie ci się podobają?» – pyta Jezus. 

«No... nie sądzę, że są gorsi od nas. To Samarytanie, tak...» 

Jezus się uśmiecha, nic nie mówiąc. Dochodzi do nich niska niewiasta, która ma 
przed sobą osiem owiec. 

«Niewiasto, możesz nam powiedzieć, czy znajdziemy tu schronienie?» – pyta 

Piotr. 

«Służę u człowieka biednego i samotnego, ale jeśli chcecie przyjść... myślę, że 

pan was przyjmie z dobrocią.» 

«Chodźmy.» 

Odchodzą pospiesznie, w ulewie, pośrodku tłustych owiec, które szybko 

drepczą, aby umknąć przed deszczem. Schodzą z głównej drogi, by wejść na 

inną, prowadzącą do bardzo niskiego domku. Rozpoznaję dom wieśniaka 

Jakuba: tego Jakuba od Mateusza i Marii, dwojga sierot z wizji z miesiąca 

sierpnia – tak mi się wydaje. 

«O, to tutaj! Biegnijcie naprzód, a ja zaprowadzę owce do zagrody. Za murkiem 

jest podwórko i przez nie dochodzi się do domu. Gospodarz będzie w kuchni. Nie 

przejmujcie się, że mało mówi... Ma wiele kłopotów.»  

Niewiasta [mówi to i] idzie do komórki, po prawej stronie. Jezus z uczniami 

udaje się na lewo. Oto klepisko ze studnią i paleniskiem w głębi oraz z sadem z 

boku. Drzwi kuchni są otwarte na całą szerokość. Pali się w niej ogień z gałęzi 
drzewa i jakiś mężczyzna naprawia uszkodzone narzędzie rolnicze. 
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«Pokój temu domowi. Proszę cię o schronienie dla Mnie i dla Moich towarzyszy» 

– mówi Jezus, stając na progu domu. 

Mężczyzna podnosi głowę. 

«Wejdź – odpowiada – i niech Bóg odda Ci pokój, który ofiarowujesz. Ale... tutaj 

pokój!... Pokój jest nieprzyjacielem Jakuba, od jakiegoś czasu. Wejdź, wejdź!... 

Wejdźcie wszyscy. Ogień jest jedyną rzeczą, jaką mogę wam dać w obfitości... 

bo... O! Ależ... ale Ty... Teraz, gdy zdjąłeś kaptur (Jezus miał głowę okrytą połą 

płaszcza, przytrzymywaną przy szyi) i kiedy widzę Cię dobrze... Ty jesteś, tak, 

Ty jesteś galilejskim Rabbim, tym, którego nazywają Mesjaszem i który czyni 

cuda... To Ty? Powiedz to, w Imię Boga!» 

«Jestem Jezusem z Nazaretu, Mesjaszem. Znasz Mnie?» 

«Słyszałem Cię w zeszłym miesiącu. Przemawiałeś w domu Judy i Anny... 

Pracowałem przy winobraniu, bo... jestem biedny... Ciąg nieszczęść: grad, 

gąsienice, chore drzewa i owce... Dla mnie samego ze służącą wystarczyłoby mi 

to, co mam... Jednak teraz zaciągnąłem długi, bo nieszczęście mnie 

prześladuje... Aby nie sprzedawać owiec, pracowałem u innych... A potem, 

pola!... Można by powiedzieć, że wojna je spustoszyła, tak były spalone i nie 

rodziły ani winorośli, ani oliwek. Od śmierci mojej żony – teraz to sześć lat – 

można by rzec, że Mamona zabawia się moim kosztem. Widzisz? Pracuję nad 

tym pługiem, jednak drewno jest całkiem uszkodzone. Jak to zrobić? Nie znam 

się na tym i przywiązuję, przywiązuję... to jednak na nic. Potrzebuję pieniędzy, 

więc... trzeba sprzedać teraz owcę, aby naprawić narzędzia. Dach przecieka... 

jednak pola bardziej mnie martwią niż dom. Szkoda! Wszystkie owce oczekują 
potomstwa... Miałem nadzieję odnowić stado... Ale...!»  

«Widzę, że przychodzę przynieść troski tam, gdzie jest ich już dosyć.» 

«Troski, Ty? Nie. Słuchałem Cię i w głębi serca pozostało to, o czym mówiłeś. To 

prawda, pracowałem uczciwie, jednak... jednak myślę, że może nie byłem dość 

dobry. Myślę, że dobrą była moja żona, litująca się nad wszystkimi. Biedna Lia, 

umarła zbyt szybko... zbyt szybko dla swojego męża... Myślę, że dobrobyt 

tamtego czasu przychodził z Nieba dzięki niej. I chcę stać się lepszy, aby 

postępować tak, jak mówisz, i naśladować moją małżonkę. Nie proszę o wiele... 

jedynie o pozostanie w tym domu, w którym umarła, a w którym ja się 

urodziłem... i aby mieć chleba dla mnie i dla służącej, która zastępuje żonę: 

pasie owce, pomaga jak może. Nie mam już pracowników. Miałem dwóch i 

wystarczali mi, pracując ze mną w polu i ogrodzie oliwnym... Jednak... chleba 
mam dość jedynie dla mnie i to jeszcze za mało...» 

«Nie pozbawiaj się dla nas chleba...» 

«Nie, Nauczycielu, choćbym miał jeden kęs, oddałbym go Tobie. To dla mnie 

zaszczyt gościć Ciebie... Nigdy nie spodziewałem się... Opowiadam Ci o moich 
nędzach, bo jesteś dobry i rozumiesz.» 

«Tak, rozumiem. Daj mi ten młotek. To nie tak się robi. Uszkadzasz drewno. Daj 

mi przebijak, jednak najpierw rozgrzej go w ogniu. Przebiję drewno i 

przeciągniemy przez nie bez trudu żelazne wiązanie. Pozwól Mi to zrobić. 
Obrabiałem drewno...» 

«Ty? Będziesz pracować dla mnie? Nie!» 

«Pozwól Mi to zrobić. Ty dajesz Mi schronienie, Ja ci pomagam. Trzeba, żeby 

ludzie się wzajemnie kochali, żeby każdy dawał to, co może.» 
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«Ty dajesz pokój. Dajesz mądrość. Czynisz cuda. Już dajesz wiele, wiele!» 

«Daję też pracę. Chodź! Bądź posłuszny...» 

Jezus zdjął płaszcz, pracuje szybko i z wprawą nad uszkodzonym dyszlem. 

Przebija, mocuje, przewiązuje, próbuje, aż widzi, że jest solidny. 

«Będzie mógł jeszcze długo pracować, aż do przyszłego roku. Wtedy go 

zmienisz.» 

«Wierzę. Pług ten był w Twoich rękach i pobłogosławi mi ziemię.» 

«To nie dlatego, Jakubie, zostanie pobłogosławiona.» 

«A dlaczego, mój Panie?» 

«Ponieważ jesteś miłosierny. Nie zamykasz się w zgorzknieniu, egoizmie i 

zazdrości. Przyjmujesz Moje nauczanie i realizujesz je. Błogosławieni miłosierni. 
Oni miłosierdzia dostąpią.» 

«W czym ja je Tobie okazuję, mój Panie? Mam zaledwie miejsce i pożywienie, 

którego potrzebujesz. Mam jedynie dobrą wolę. Nigdy tak nie cierpiałem z 

powodu tego, że jestem biedny, bo nie mam jak uczcić Ciebie i Twoich 
przyjaciół.» 

«Wystarczy twoje pragnienie. Zaprawdę, powiadam ci, że nawet jeden kubek 

wody, dany w Moje Imię, jest wielką rzeczą w oczach Bożych. Byłem 

wędrowcem w czasie zawieruchy, a ty udzieliłeś Mi schronienia. Przychodzi 

godzina wieczerzy, a ty mówisz Mi: “Ofiarowuję Ci to, co mam”. Zapada noc, ty 

dajesz Mi przyjacielski dach. Cóż więcej chcesz uczynić? Ufaj, Jakubie. Syn 

Człowieczy nie patrzy na przepych przyjęcia i pożywienia. Patrzy na uczucia 

serca. Syn Boży mówi Ojcu: “Ojcze, pobłogosław tych, którzy Mi dobrze czynią, i 
wszystkich tych, którzy w Moje Imię są miłosierni dla braci.” To mówię tobie.» 

Kiedy Jezus pracował przy pługu, służąca rozmawiała z gospodarzem. Wraca z 

chlebem, z mlekiem, które właśnie udoiła, z kilkoma pomarszczonymi jabłkami i 
tacą oliwek. 

«Nic więcej nie mam» – mówi mężczyzna tłumacząc się. 

«O! Ja widzę pomiędzy twoim pożywieniem takie, którego ty nie widzisz! I 
karmię się nim, bo ma niebiański smak.» 

«Karmisz się może, Ty, Syn Boży, pokarmem przynoszonym Ci przez aniołów? 

Być może żywisz się chlebem duchowym?» 

«Tak. Duch jest wart więcej niż ciało – i nie tylko we Mnie. Jednak nie żywię się 

chlebem anielskim, lecz raczej miłością Ojca i ludzi. Znajduję ją także na twoim 

stole i błogosławię za nią Ojca, który z miłości przyprowadził Mnie do ciebie. 

Błogosławię cię za przyjęcie Mnie z miłością i za ofiarowanie Mi miłości. Oto 
pokarm: wypełnianie woli Mojego Ojca.» 

«Pobłogosław więc, i ofiaruj pożywienie Bogu. Dziś nie ja, lecz Ty jesteś Głową 

rodziny i zawsze będziesz moim Nauczycielem i moim Przyjacielem.» 

Jezus bierze chleb i ofiarowuje go, podnosząc wysoko w Swoich dłoniach. Modli 

się. To psalm, tak myślę. Potem siada, łamie chleb i rozdziela...  
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78. POWRÓT DO BRODU NA JORDANIE, W POBLIŻU JERYCHA 

Napisane 18 lutego 1945. A, 4518-4525 

«Dziwi mnie, że nie ma tu Chrzciciela» – mówi Jan do Nauczyciela. 

Wszyscy znajdują się na wschodnim brzegu Jordanu, blisko znanego brodu, 

przy którym Chrzciciel przedtem chrzcił. 

«Nie ma go też na drugim brzegu» – zauważa Jakub.  

«[Może] go zatrzymali, mając nadzieję na nową sakiewkę – mówi Piotr. – Ci 

ludzie Heroda to łotrzy!» 

«Przejdziemy na drugi brzeg i dowiemy się» – mówi Jezus. 

Rzeczywiście przechodzą. Pytają jednego z przeprawiających się na drugi brzeg: 

«Czy Chrzciciel już tutaj nie chrzci?» 

«Nie. Jest przy granicy Samarii. Do tego go doprowadzili! Święty musi mieszkać 

przy Samarytanach, aby umknąć przed obywatelami Izraela! I dziwicie się, że 

Bóg nas opuszcza? Jedna rzecz mnie zadziwia, że nie traktuje całej Palestyny 
jak Sodomy i Gomory!...» 

«Nie czyni tego przez wzgląd na tych, którzy – choć nie są całkiem sprawiedliwi 

– pragną sprawiedliwości i lgną do pouczeń tych, którzy uczą świętości» – 
odpowiada Jezus. 

«Zatem jest ich dwóch: Chrzciciel i Mesjasz. Pierwszego znam, bo mu służyłem 

tu, nad Jordanem, przywożąc do niego wiernych łodzią, bez opłaty. On mówił, że 

trzeba się zadowolić sprawiedliwą zapłatą. Wydawało mi się więc słuszne 

zadowolić się zapłatą za inne usługi, które wykonywałem. Myślałem, że to 

niesprawiedliwe – wymagać zapłaty za przyprowadzenie duszy na oczyszczenie. 

Przyjaciele traktowali mnie jak szaleńca. Ale w końcu... Zadowalam się tą 

odrobiną, którą mam. Kto może w tym znaleźć coś godnego potępienia? Zresztą 

widzę, że nie umarłem z głodu, i mam nadzieję, że przy śmierci Abraham 
uśmiechnie się do mnie.» 

«Masz rację, mężu. Kim jesteś?» – pyta Jezus. 

«O! Noszę bardzo wielkie imię i śmieję się z niego, bo znam się tylko na 

wiosłach. Nazywam się Salomon.» 

«Masz mądrość, by osądzić, że ten, kto współpracuje w oczyszczeniu, nie 

powinien brudzić się braniem pieniędzy. Mówię ci: to nie tylko Abraham, lecz 
Bóg Abrahama uśmiechnie się do ciebie przy śmierci jako do wiernego syna.» 

«O! Mój Boże! Naprawdę!? Tak mi mówisz? Kim jesteś?» 

«Jestem Sprawiedliwym.» 

«Posłuchaj. Powiedziałem ci, że jest tylko dwóch takich w Izraelu. Jeden to 

Chrzciciel, a drugi – Mesjasz. Czyż więc jesteś Mesjaszem?» 

«Jestem.» 

«O! Przedwieczne miłosierdzie! Ale... słyszałem raz faryzeuszy, jak mówili... 

Zostawmy to... Nie chcę zbrudzić sobie ust. Nie jesteś przecież tym, czym Cię 
nazwali. Języki obłudne, gorsze niż u żmii!...» 
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«Ja ci to mówię: nie jesteś daleko od Światłości. Żegnaj, Salomonie. Pokój z 

tobą.» 

«Dokąd idziesz, Panie?» 

Mężczyzna jest oszołomiony objawieniem. Ma zupełnie zmieniony ton głosu. 

Najpierw był śmiałym, przemawiającym człowiekiem, teraz – to adorujący 
uczeń.  

«Idę do Jerozolimy przez Jerycho na święto Namiotów.» 

«Do Jerozolimy? Ale... Ty także?» 

«Jestem synem Prawa, Ja także. Nie usuwam Prawa. Daję wam światło i moc, 

aby je doskonale wypełniać.» 

«Jednak Jerozolima już Cię nienawidzi! Chcę powiedzieć – wielcy, faryzeusze z 
Jerozolimy. Mówiłem Ci, że słyszałem...» 

«Zostaw ich. Oni spełniają swoje zadanie, to co uważają za swój obowiązek. Ja 

spełniam Mój. Zaprawdę powiadam ci, że nic nie będą mogli uczynić, zanim nie 

nadejdzie godzina.» 

«Jaka godzina, Panie?» – pytają uczniowie i przewoźnik. 

«Tryumfu Ciemności.» 

«Czy będziesz żył aż do końca świata?» 

«Nie. Nastanie ciemność straszliwsza niż ciemność zgasłych gwiazd i planety 

umarłej wraz z wszystkimi ludźmi. Będzie to wtedy, gdy ludzie zduszą 

Światłość, którą Ja jestem. W wielu zbrodnia już nadeszła. Żegnaj, Salomonie.» 

«Pójdę za Tobą, Nauczycielu.» 

«Nie. Za trzy dni przyjdź do Bel Midrasz. Pokój z tobą.» 

Jezus udaje się w drogę, pośrodku zamyślonych uczniów.  

«O czym myślicie? Nie lękajcie się ani o Mnie, ani o siebie. Przeszliśmy przez 

Dekapol i Pereę i wszędzie widzieliśmy rolników przy pracy w polu. W 

niektórych miejscach ziemia była jeszcze pokryta słomą i perzem, wysuszona, 

twarda, porośnięta szkodliwymi chwastami, przyniesionymi i zasianymi przez 

letnie wiatry, niosącymi ziarna ze smutnych pustkowi. To były pola ludzi 
leniwych i korzystających z życia.  

Gdzie indziej ziemia była już zaorana pługiem i pozbawiona – ogniem i ręką – 

kamieni, cierni i perzu. A to, co wcześniej było szkodliwe – to znaczy 

nieużyteczne rośliny – dzięki oczyszczeniu ogniem lub przycinaniem, stało się 

użyteczne jako kompost lub sole potrzebne dla użyźnienia gleby. Ziemia płakała 

z powodu boleści zadawanej przez lemiesz, który rozdzierał ją i zagłębiał się w 

nią, i z powodu palenia ogniem, który dotykał jej ran. Jednak na wiosnę będzie 

roześmiana i powie: “Człowiek mnie dręczył, ale po to, aby mi dać ten obfity 

plon, który jest moją ozdobą i pięknem.” Te pola należały do ludzi, którzy 
potrafią czegoś chcieć.  

Jeszcze gdzie indziej ziemia była już w doskonałym stanie, pozbawiona nawet 

popiołu – prawdziwe łoże małżeńskie dla zaślubin gleby i ziarna, dla płodnego 

małżeństwa, które wyda plon kłosów, tak godny pochwały. To były pola ludzi 

szlachetnych, których zadowala jedynie praca doskonała. 
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Tak. Z sercami jest tak samo. Ja jestem Lemieszem, a Moje Słowo – Ogniem: dla 

przygotowania do wiecznego tryumfu. 

Są tacy, którzy – leniwi lub korzystający z życia – jeszcze Mnie nie szukają. Nie 

chcą Mnie. Cieszą się tylko swymi grzechami i dążą do zaspokajania złych 

namiętności. Pięknem i ozdobą z zieleni i kwiatów wydają im się tylko ciernie i 

kolce, które śmiertelnie rozdzierają ich ducha, wiążą go i zamieniają w wiązkę 

chrustu [nadającego się do wrzucenia] do ognia Gehenny. W tej chwili Dekapol i 

Perea są takimi... i nie tylko one. Nie proszą Mnie o cuda, bo nie chcą 
przycinania słowem ani [wypalania] żarem ognia. Ale ich godzina nadejdzie.  

Gdzie indziej są ludzie, którzy przyjmują to przycinanie i ten żar, ale myślą: “To 

uciążliwe, jednak mnie oczyszcza i uczyni mnie urodzajnym w dobre czyny.” To 

są ci, którzy nie mają heroizmu, by [samemu] czynić, jednak Mnie pozwalają 
działać. To pierwszy krok na Mojej drodze.  

Są wreszcie i tacy, którzy pomagają Mi aktywną i niestrudzoną pracą. Wykonują 

Moją pracę. Nie chodzą, lecz przelatują drogą Bożą. Ci są uczniami wiernymi. To 

wy i inni rozproszeni w Izraelu.» 

«Jednak jest nas mało... przeciw tak wielkiej liczbie. Niewiele znaczymy... [a 
mamy] przeciw sobie potężnych. Jak Cię bronić, gdy chcą Ci zaszkodzić?»  

«Przyjaciele, przypomnijcie sobie sen Jakuba. Widział wielką liczbę aniołów, 

którzy wstępowali i zstępowali po drabinie prowadzącej z Nieba do patriarchy. 

Wielka liczba, a przecież to była zaledwie cząstka anielskich legionów... Otóż 

nawet gdyby wszystkie legiony – które śpiewają Bogu “Alleluja” w Niebiosach – 

zstąpiły i otoczyły Mnie, aby Mnie bronić, gdy nadejdzie godzina, nic by nie 
mogły uczynić. Sprawiedliwość musi się dokonać...» 

«Chciałeś powiedzieć: niesprawiedliwość! Przecież Ty jesteś Święty i jeśli ktoś 

Cię krzywdzi, jeśli Cię nienawidzi, to jest niesprawiedliwy.» 

«To dlatego mówię, że niektórzy już dokonali zbrodni. Ten bowiem, u kogo 

wylęga się myśl zbrodnicza, już jest mordercą. Jeśli [ta myśl] dotyczy kradzieży 

– już jest złodziejem; jeśli jest cudzołożna – już jest cudzołożnikiem; jeśli 

zdradliwa – już jest zdrajcą. Ojciec to wie i Ja to wiem. Jednak On pozwala Mi 

iść i idę Moją drogą, bo po to przyszedłem. Ale zbiory muszą dojrzeć i będzie 

jeszcze jeden i drugi zasiew, zanim Chleb i Wino zostaną dane ludziom na 

pokarm.» 

«Wydamy więc ucztę radości i pokoju?» 

«Pokoju? Tak. Radości? Także, jednak... o, Piotrze! O Moi przyjaciele! Ileż łez 

będzie między pierwszym i drugim kielichem! I to dopiero po wypiciu ostatniej 

kropli z trzeciego kielicha wielka będzie radość pośród sprawiedliwych i 

zostanie zapewniony pokój ludziom, którzy mają prawą wolę.» 

«I Ty będziesz tutaj, prawda?» 

«Ja?... A kiedyż brakuje głowy rodziny w czasie uroczystości? Czyż Ja nie 

jestem Głową wielkiej rodziny Chrystusa?» 

Szymon Zelota, który w ogóle nie mówił, odzywa się jakby sam do siebie: «”Kim 

jest Ten, który przybywa w szatach szkarłatnych? Ten wspaniały w swoim 

odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą?” “Jestem Tym, który mówi 

sprawiedliwie, i strzegę, aby ocalić.” “Dlaczego krwawa jest Twoja suknia i 

szaty Twe, jak u tego, który wygniata winogrona w tłoczni?” “Sam jeden 
wygniatałem je do kadzi. Nadszedł rok mojej odpłaty.” 
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«Zrozumiałeś, Szymonie...» – zauważa Jezus. 

«Zrozumiałem, mój Panie.» 

Obydwaj patrzą na siebie. Inni rozglądają się, zaskoczeni, i pytają jeden 

drugiego: «Ale czy on mówi o czerwonych szatach, które Jezus ma teraz na 

Sobie, czy też o purpurze królewskiej, w którą zostanie przyobleczony, gdy 
nadejdzie godzina?» 

Jezus pogrąża się w myślach i wydaje się już nic nie słyszeć. Piotr bierze 

Szymona na bok i prosi go: «Ty, który jesteś mądry i pokorny, wyjaśnij swe 

słowa mojej niewiedzy.» 

«Tak, bracie! Jego imię – to Odkupiciel. Kielichy pokoju i radości pomiędzy 

człowiekiem i Bogiem, pomiędzy ziemią i Niebem, On wypełni Swoim Winem, 

sam siebie wygniatając w cierpieniu z miłości do nas wszystkich. Będzie więc 

obecny, choć będzie się wydawało, że moc Ciemności zgasiła Światło, którym 

jest On sam. O! Trzeba Go bardzo kochać, tego Chrystusa, naszego Chrystusa, 

bo wielu odmówi Mu miłości. Postępujmy tak, aby w godzinie zmiażdżenia Go 

nie można było odnieść do nas skargi Dawida: “sfora psów... – a my pomiędzy 
nimi – ...mnie opadła”.  

«Tak mówisz?... Jednak my będziemy Go bronić, nawet gdyby nam przyszło z 

Nim umrzeć» – zapewnia Piotr. 

«Będziemy Go bronić... Jednak jesteśmy tylko ludźmi, Piotrze. I nasza odwaga 

stopnieje, zanim połamią Mu kości... Tak. Będziemy jak woda zamarznięta na 

niebie, którą grom topi zamieniając w deszcz, a wiatr ją zamraża na ziemi. Tacy 

jesteśmy! Tacy jesteśmy! Nasza obecna odwaga – która czyni nas Jego uczniami 

z powodu Jego miłości i bliskości, zagęszczając ją w mocną śmiałość – stopi się 

pod uderzeniem pioruna szatana i demonów... I co z nas zostanie? Następnie – 

po tym upokarzającym i koniecznym doświadczeniu – wiara i miłość na nowo 

nas umocni i staniemy się jak kryształ, który nie lęka się już, że się złamie. 

Jednak będziemy to potrafili i będziemy do tego zdolni, jeśli teraz będziemy Go 

bardzo kochać – gdy jeszcze Go posiadamy. Wtedy... tak, myślę, że wtedy – 
wskutek działania Jego słowa – nie będziemy nieprzyjaciółmi i zdrajcami.» 

«Jesteś mędrcem, Szymonie. Ja... jestem niepiśmienny i wstyd mi stawiać Mu 

tak wiele pytań. Boli mnie, gdy widzę tak wiele powodów do łez... Popatrz na 

Jego twarz, wydaje się pogrążona w ukrytych łzach. Popatrz na Jego oczy. Nie 

patrzą ani na niebo, ani na ziemię. Są otwarte na świat, którego nie znamy. 

Jakże On się wydaje wyczerpany i przytłoczony Swoim działaniem! Wydaje się, 

że myśli Go postarzają. O! Nie potrafię znieść takiego widoku! Nauczycielu! 

Nauczycielu! Uśmiechnij się. Nie mogę patrzeć na Twój smutek. Jesteś mi drogi 

jak syn i oddam Ci pierś za poduszkę, aby Cię uśpić i sprawić, że będziesz śnił o 

innych światach... O! Przebacz mi, że powiedziałem o Tobie “syn”! To dlatego, 

że Cię kocham, Jezu.» 

«Jestem Synem... To jest Moje Imię. Nie jestem już smutny. Widzisz? 

Uśmiecham się, bo jesteście dla Mnie przyjaciółmi. Oto tam jest Jerycho, całe 

zaczerwienione wieczorną zorzą. Niech dwóch z was idzie poszukać mieszkania. 
Ja wraz z innymi uczniami zaczekam przy synagodze. Idźcie.» 

Wszystko się kończy, kiedy Jan i Juda Tadeusz odchodzą szukać gościnnego 

domu. 
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79. JEZUS W DOMU ŁAZARZA. MARTA MÓWI O MAGDALENIE 

Napisane 19 lutego 1945. A, 4525-4533 

Oto plac targowy w Jerychu – z drzewami i nawoływaniami sprzedających. W 

kącie urzędnik podatkowy, Zacheusz, zajmuje się łupieniem... legalnym i 

nielegalnym. Chyba zajmuje się też trochę sprzedażą i zakupem kosztowności. 

Widzę go bowiem, jak waży i wycenia naszyjniki oraz przedmioty ze 

szlachetnego metalu. Nie wiem, czy dano mu je ze względu na niemożność 

zapłacenia podatków pieniędzmi czy też sprzedano mu je z innych powodów. 

Teraz przyszła kolej na wysmukłą kobietę, odzianą w płaszcz koloru 

rdzawobrunatnego. Twarz okrywa jej bardzo delikatna zasłona z żółtawego 

jedwabiu, co nie pozwala jej zobaczyć. Można jedynie dostrzec smukłość jej 

ciała, pomimo okrywającego ją stroju z brunatnej tkaniny. Musi być młoda, 

sądząc po tej odrobinie, którą widać: po dłoni, która na moment wychyla się 

spod płaszcza, pokazując złotą bransoletę; po stopach obleczonych w niezbyt 

proste sandały, bo z przyszwami i rzemiennymi wiązaniami, dzięki czemu widać 

jej gładkie i młode palce oraz trochę kostki, delikatnej i bardzo białej. 

Wyciąga rękę z bransoletą, nie mówiąc ani słowa. Otrzymuje pieniądze bez 

dyskutowania i odwraca się, aby odejść. Zauważam teraz, że ma za sobą 

Iskariotę, który ją bacznie obserwuje. Gdy odchodzi, Judasz mówi do niej coś, 

czego dobrze nie rozumiem. Ona jednak, jakby była niema, nie odpowiada i 
oddala się żwawo, cała pozakrywana. Judasz pyta Zacheusza: «Kim ona jest?» 

«Nie pytam klientów o imię, zwłaszcza tak miłych jak ona.» 

«Młoda, prawda?» 

«Tak... można by rzec» [– odpowiada Zacheusz] 

«Ale czy to żydówka?» [– pyta dalej Judasz] 

«Któż to wie?! Złoto jest żółte we wszystkich krajach.» 

«Pokaż mi tę bransoletę.» 

«Chcesz ją kupić?» 

«Nie.» 

«Zatem, nic z tego. Cóż sobie myślisz, że zacznie mówić za nią?» 

«Chciałem sprawdzić, czy zrozumiałem, kto to był...» 

«To cię tak niepokoi? Jesteś wróżbitą, aby to zgadywać, albo psem, który idzie 

za węchem? Odejdź, uspokój się. Tak pozawijana jest albo szlachetna, albo 

nieszczęśliwa, albo trędowata. A więc... nic z tego.» 

«Nie mam ochoty na kobietę» – odpowiada Judasz pogardliwym tonem. 

«Możliwe... jednak, widząc twoją minę, nie bardzo ci wierzę. No, jeśli nie chcesz 

nic więcej, zrób miejsce. Mam innych klientów do obsłużenia.» 

Judasz odchodzi, urażony, i pyta sprzedawcę chleba oraz sprzedawcę owoców, 

czy znają niewiastę, która kupiła u nich chleb i jabłka, czy wiedzą, gdzie 
mieszka. Nie wiedzą. Odpowiadają: 

«Przychodzi od jakiegoś czasu co dwa lub trzy dni. Jednak skąd jest, nie 

wiemy.» 
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«A jak mówi?» – nalega Judasz. 

Dwaj mężczyźni śmieją się i jeden odpowiada: «Używa języka.» 

Judasz znieważa ich, odwraca się i wpada w środek grupy Jezusa i Jego 

uczniów, którzy podchodzą, aby kupić chleb i coś do niego na dzisiejszy posiłek. 

Zaskoczenie jest obustronne... i nie wywołuje entuzjazmu. Jezus mówi mu 
tylko: «Ty tutaj?» 

Judasz coś bełkocze, a Piotr wybucha głośnym śmiechem mówiąc:  

«Tak, jestem ślepcem i niedowiarkiem. Nie widzę winnic i nie wierzę w cud.» 

«Co ty opowiadasz?» – pyta dwóch lub trzech uczniów. 

«Mówię prawdę. Tu nie ma winnic i nie mogę też uwierzyć, że Judasz tu, w tym 

pyle, bierze udział w winobraniu, dlatego że jest uczniem Rabbiego.» 

«Winobranie niedawno się skończyło» – odpowiada sucho Judasz. 

«...a stąd jest wiele mil do Kariotu» – kończy Piotr. 

«Od razu mnie atakujesz. Jesteś do mnie wrogo nastawiony.» 

«Nie. Jestem mniejszym głupcem, niż byś tego chciał» – odpowiada Piotr.  

«Dość!» – przerywa Jezus. Jednak jest surowy. Odwraca się do Judasza: «Nie 

sądziłem, że cię tu zobaczę. Myślałem, że będziesz raczej w Jerozolimie na 
święto Namiotów.» 

«Idę tam jutro. Czekałem tu na przyjaciela rodziny, który...» 

«Proszę cię... dość» – [przerywa mu Jezus.] 

«Nie wierzysz mi, Nauczycielu? Przysięgam Ci, że ja...» 

«O nic cię nie pytam i proszę, abyś Mi nic nie mówił. Jesteś tu. To wystarczy. 

Udajesz się z nami lub masz jeszcze jakieś sprawy do załatwienia? Odpowiedz 
tylko.» 

«Nie... skończyłem. W dodatku ten człowiek nie nadchodzi, a ja idę do 

Jerozolimy. A Ty, dokąd idziesz?» 

«Do Jerozolimy.» 

«Jeszcze dziś?» 

«Dziś wieczorem jestem w Betanii.» 

«U Łazarza?» 

«U Łazarza.» 

«Zatem ja też tam idę.» 

«Tak, dojdziesz do Betanii. Potem Andrzej z Jakubem, synem Zebedeusza, i 

Tomaszem pójdą do Getsemni – aby dokonać przygotowań i zaczekać na nas 

wszystkich – i ty pójdziesz z nimi.» 

Jezus z takim naciskiem wypowiada te słowa, że Judasz nie reaguje. 

«A my?» – pyta Piotr. 
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«Ty wraz z Moimi kuzynami i Mateuszem pójdziesz tam, dokąd was poślę. 

Wrócicie wieczorem. Jan, Bartłomiej, Szymon i Filip pozostaną ze Mną, to 

znaczy pójdą do Betanii zapowiedzieć, że Rabbi przyszedł i będzie nauczał o 
dziewiątej godzinie.» 

Idą pośpiesznie przez opustoszałe wioski. Trwa burza – nie na pogodnym 

niebie, lecz w sercach. Wszyscy to czują i idą naprzód w milczeniu. Od strony 

Jerycha dom Łazarza jest jednym z pierwszych w Betanii. Jezus odprawia 

grupę, która ma iść do Jerozolimy, potem drugą wysyła do Betlejem, mówiąc: 

«Idźcie bez lęku. W połowie drogi spotkacie Izaaka, Eliasza i innych. 

Powiedzcie im, że będę w Jerozolimie przez wiele dni i że na nich czekam, aby 

ich pobłogosławić.» 

W międzyczasie Szymon zakołatał przy bramie i otwarto ją. Słudzy uprzedzają i 

nadbiega Łazarz. Judasz Iskariota, który już się oddalił na odległość kilku 

metrów, powraca i tłumaczy się przed Jezusem: 

«Rozgniewałem Cię, Nauczycielu. Zrozumiałem to. Przebacz mi.» 

Mówiąc to, Judasz rzuca ukradkiem spojrzenie przez otwarte już drzwi od 

strony ogrodu i domu. 

«Tak. Już dobrze. Idź. Idź. Nie każ czekać towarzyszom.» 

Judasz nie ma innego wyjścia, jak oddalić się. Piotr szepcze: 

«Miał nadzieję na zmianę polecenia.» 

«To – nigdy, Piotrze. Wiem, co robię. Jednak ty bądź wyrozumiały dla tego 

człowieka...» 

«Spróbuję... ale nie obiecuję... Żegnaj, Nauczycielu. Chodź, Mateuszu i wy, 

dwaj. Chodźmy szybko.» 

«Mój pokój niech będzie zawsze z wami.» 

Jezus wchodzi z czterema pozostałymi [uczniami]. Całuje Łazarza i przedstawia 

mu ich: Jana, Filipa i Bartłomieja. Potem ich odprawia, pozostając sam z 

Łazarzem.  

Idą do domu. Tym razem pod pięknym portykiem znajduje się niewiasta. To 

Marta. Nie ma takiego samego wzrostu jak jej siostra, ale mimo wszystko jest 

wysoka. Brunetka, a tamta – ma włosy jasnorude. Jednak to piękna dziewczyna 

o harmonijnych kształtach. Włosy czarne jak gagat, a ponad czołem lekko 

brunatne, spięte. Oczy, w których widać łagodność, są czarne, wielkie, 

aksamitne, otoczone ciemnymi rzęsami. Nos ma lekko orli, a czerwone usta 

odróżniają się od policzków ciemnej barwy. Uśmiecha się, pokazując piękne i 
bardzo białe zęby.  

Jej wełniana szata ma kolor ciemnoniebieski z czerwonymi galonami. Jest 

ciemnozielona przy szyi i przy mankietach szerokich rękawów sięgających łokci. 

Stąd wychodzą inne rękawy z bardzo delikatnego, białego lnu. Są związane w 

nadgarstkach marszczącym je sznurkiem. Wokół szyi także wychodzi spod szaty 

ta bardzo delikatna i biała koszula, ściągnięta sznurkiem. Pas to szarfa z bardzo 

delikatnej tkaniny w kolorze lazuru, purpury i zieleni. Ściska on talię i opada 
węzłem frędzli z lewej strony. To szata bogata i skromna. 

«Mam siostrę, Nauczycielu. Oto ona. To Marta. Jest dobra i pobożna. Pociecha i 

honor rodziny, i radość biednego Łazarza. Niegdyś była Moją pierwszą i jedyną 

radością. Teraz jest drugą, bo pierwszą jesteś Ty.» 
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Marta kłania się aż do ziemi i całuje kraj szaty Jezusa. 

«Pokój doskonałej siostrze i skromnej niewieście. Wstań.» 

Marta wstaje i wchodzi do domu z Jezusem i Łazarzem. Potem przeprasza, że 

musi wyjść zająć się domem. 

«Ona jest moim pokojem...» – szepcze Łazarz i patrzy na Jezusa. Spojrzenie ma 

badawcze. Jednak Jezus nie pokazuje, że to zauważa. Łazarz pyta: «A Jonasz?» 

«Umarł...» [– odpowiada Jezus.] 

«Umarł, a więc...» 

«Otrzymałem go na koniec jego życia. Umarł wolny i szczęśliwy, w Moim domu 

w Nazarecie, przy Mnie i Mojej Matce.»  

«Doras go zniszczył, zanim Ci go dał!» 

«Umarł ze zmęczenia i także z powodu razów, jakie otrzymał...» 

«To demon. Nienawidzi Cię. Ta hiena ma w nienawiści cały świat... Czy Ci nie 

powiedział, że Cię nienawidzi?...» 

«Powiedział.» 

«Wystrzegaj się go, Jezu. On jest zdolny do wszystkiego. Panie... co Ci 

powiedział Doras? Czy Ci nie powiedział, że masz przede mną uciekać? Czy nie 
pokazał Ci biednego Łazarza w hańbiącym świetle?» 

«Myślę, że znasz Mnie wystarczająco, by zrozumieć, że osądzam Sam i 

sprawiedliwie. Kiedy kocham, to kocham i nie zastanawiam się, czy ta miłość 
może Mi oddać dobrą czy złą przysługę w oczach świata.» 

«Jednak ten człowiek jest okrutny i bezlitosny, kiedy rani i usiłuje szkodzić... 

Niepokoił mnie jeszcze w tych ostatnich dniach. Przyszedł mi tu powiedzieć... O! 
A ja mam już tyle udręk! Dlaczego chce mi nawet Ciebie odebrać?...» 

«Ja jestem pocieszeniem udręczonych i towarzyszem opuszczonych. To także 

dlatego przyszedłem do ciebie.» 

«Och! A więc Ty wiesz?... O! Moja hańba!» 

«Nie. Dlaczego twoja? Wiem. I cóż z tego? Czy obłożę ciebie, cierpiącego, 

klątwą? Ja jestem Miłosierdziem, Pokojem, Przebaczeniem, Miłością dla 

wszystkich. Dlaczego miałbym być inny wobec niewinnych? Nie jesteś 

odpowiedzialny za grzech, który wywołuje twe cierpienie. Mam cię atakować? 
Przecież Ja lituję się także nad nią...» 

«Widziałeś ją?» 

«Widziałem ją. Nie płacz.» 

Jednak głowa Łazarza opada na skrzyżowane ramiona, które oparł o stół. Płacze 

i szlocha boleśnie. Marta pochodzi i patrzy. Jezus daje jej znak, aby nic nie 

mówiła. Marta odchodzi ze łzami, cicho płacząc. Łazarz powoli uspokaja się, 

upokorzony swą słabością. Jezus go pociesza, a ponieważ jego przyjaciel 

pragnie na chwilę zostać sam, Jezus wychodzi do ogrodu. Przechodzi przez 

kwietniki, na których zachowało się jeszcze kilka purpurowych róż. Po chwili 
podchodzi do Niego Marta. 
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«Nauczycielu... Łazarz Ci powiedział?» 

«Tak, Marto.» 

«Łazarz nie ma spokoju, odkąd dowiedział się, że Ty wiesz i że ją widziałeś...» 

«Skąd o tym wie?» 

«Najpierw ten człowiek, który był z Tobą i który mówi, że jest Twym uczniem, 

młody, wysoki, ciemnowłosy, bez brody... potem Doras, który wychłostał Cię 

pogardą. Ten drugi powiedział tylko, że widzieliście ją na jeziorze... z jej 

kochankami...» 

«Ależ nie płaczcie z tego powodu! Czy sądzicie, że nie wiedziałem o waszej 

ranie? Wiedziałem o niej już wtedy, gdy jeszcze byłem z Ojcem... Nie poddawaj 
się przygnębieniu, Marto. Podnieś serce i czoło...» 

«Módl się za nią, Nauczycielu. Ja się modlę... ale nie potrafię całkiem wybaczyć i 

być może dlatego Przedwieczny odrzuca moją modlitwę.» 

«Dobrze powiedziałaś. Trzeba przebaczyć, by otrzymać przebaczenie i zostać 

wysłuchanym. Ja już się za nią modliłem. Jednak daj Mi twoje przebaczenie i 

przebaczenie Łazarza. Ty z twoją siostrzaną dobrocią możesz mówić i osiągnąć 

więcej niż Ja. Jego rana jest zbyt otwarta i zaogniona, żeby Moja ręka mogła 

zaraz jej dotknąć. Ty możesz to uczynić. Dajcie Mi wasze przebaczenie 

całkowite, święte, a Ja będę działał...» 

«Przebaczyć... Nie będziemy mogli. Nasza matka umarła z boleści z powodu jej 

złego prowadzenia się... a to było tak mało w porównaniu z jej aktualnym 

postępowaniem. Widzę udręki naszej matki... Ciągle mam je obecne w duchu. 
Widzę, jak cierpi Łazarz.» 

«Ona jest chora, Marto. Szalona. Przebaczcie.» 

«Jest opętana przez demona, Nauczycielu. » 

«A czymże jest diabelskie opętanie, jeśli nie chorobą ducha wywołaną przez 

szatana, wynaturzeniem w takim stopniu, że czyni człowieka istotą o diabelskim 

duchu? Jakże inaczej wyjaśnić pewne wynaturzenia u ludzi? Są bowiem 

wynaturzenia, które, w okrucieństwie, czynią człowieka gorszym od dzikiego 

zwierzęcia, w pożądliwości – bardziej rozpustnym od małpy. Wynaturzenia te 

czynią z człowieka “byt-hybrydę” – mieszaninę człowieczeństwa, zwierzęcia i 

demona. To tłumaczy różne zadziwiające i niezrozumiałe potworności w tak 

wielu stworzeniach. Nie płacz. Przebacz. Ja widzę, gdyż mam wzrok, który 

przewyższa zdolność widzenia oka i serca. Mam spojrzenie Boga. Mówię ci: 

przebacz, bo ona jest chora.» 

«A więc ją uzdrów!» 

«Uzdrowię ją. Miej wiarę. Dam ci tę radość. Jednak przebacz i powiedz 

Łazarzowi, żeby także przebaczył. Kochaj ją. Dotrzymuj jej towarzystwa. Mów z 
nią tak, jakby była taka jak ty. Mów jej o Mnie...» 

«Jakże chcesz, aby ona Cię zrozumiała, Ciebie – Świętego?» 

«Będzie się wydawało, że nie rozumie. Jednak już samo Moje Imię jest 

zbawieniem. Spraw, by o Mnie myślała i wypowiadała Moje Imię. O! Szatan 

ucieka, gdy myśl o Moim Imieniu pojawia się w sercu. Uśmiechnij się, Marto, do 

tej nadziei. Popatrz na tę różę. Deszcz ostatnich dni ją uszkodził, jednak 

dzisiejsze słońce – patrz – rozwinęło ją i jest jeszcze piękniejsza, bo krople 
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deszczu, pozostając pomiędzy płatkami, zdobią ją jak diamentami. Tak będzie z 

waszym domem... Łzy i boleść teraz, a potem... radość i chwała. Idź. 

Porozmawiaj o tym z Łazarzem. Ja tymczasem, w spokoju twego ogrodu, 
pomodlę się do Ojca za Marię i za was...» 

80. W DOMU ŁAZARZA PO ŚWIĘCIE NAMIOTÓW. ZAPROSZENIE JÓZEFA Z 

ARYMATEI 

Napisane 20 lutego 1945. A, 4533 i 4540-4543 

Nie wiem, jak mi się uda spisać tak wiele. Czuję bowiem, iż Jezus chce mi 

przedstawić Swoją Ewangelię. Cierpiałam całą noc, aby zapamiętać następną 

wizję. Zanotowałam w brudnopisie kilka usłyszanych słów, jak mogłam, aby ich 
nie zapomnieć. 

Teraz jest godzina jedenasta. Widzę, co następuje: 

Jezus jest znowu u Łazarza. Ze słyszanych słów wnioskuję, że święto Namiotów 

już minęło i że Jezus powrócił do Betanii wskutek nalegania przyjaciela, który 

chciałby nigdy nie odłączyć się od Jezusa. Pojmuję też, że Jezus jest u Łazarza 

tylko z Szymonem i Janem. Inni rozproszyli się po okolicy. Mam wrażenie, że 

chodzi o spotkanie z przyjaciółmi jeszcze wiernymi Łazarzowi, który ich 
zaprosił, aby lepiej poznali Jezusa. 

Rozumiem to wszystko, gdyż Łazarz ukazuje charakter każdego gościa. Tak 

mówi o Józefie z Arymatei, przedstawiając go jako “męża sprawiedliwego i 

prawdziwego Izraelitę”:  

«On nie ośmiela się mówić, gdyż boi się nienawidzącego Cię już Sanhedrynu, do 

którego należy. Jednak ma nadzieję, że to Ty jesteś przepowiedzianym przez 

Proroków. Sam pytał mnie, czy może przyjść, aby Cię poznać. Chce sam osądzić, 

to bowiem, co mówili o Tobie Twoi wrogowie, nie wydaje mu się słuszne... Z 

Galilei przybyli faryzeusze, aby Cię oskarżyć o grzech. Jednak Józef tak osądził: 

“Kto dokonuje cudów, ma ze sobą Boga. A kto ma Boga ze sobą, nie może być w 

grzechu. Przeciwnie, może być jedynie kimś, kogo Bóg kocha.” Chciałby bardzo, 

abyś się udał do Arymatei, do jego domu. Prosił, abym Ci o tym powiedział. 
Proszę: wysłuchaj jego prośby i mojej.»  

«Przyszedłem bardziej do ubogich i do cierpiących duchowo i cieleśnie, niż do 

potężnych, dla których jestem tylko przedmiotem zainteresowania. Jednak 

pójdę do Józefa. Nie jestem wrogo nastawiony do możnych. O tym może 

zaświadczyć jeden z Moich uczniów. To ten, który z ciekawości i aby przydać 

sobie znaczenia, przyszedł do ciebie bez Mojego polecenia... Jednak jest młody, 

trzeba mu wybaczyć... Mógłby zaświadczyć o Moim szacunku dla potężnych grup 

społecznych, które same ogłaszają siebie “opiekunkami Prawa” i... i ma to 

oznaczać, że dają wsparcie Najwyższemu. O! Przecież Przedwieczny Sam się 

wspiera! Żaden z doktorów nie miał nigdy takiego szacunku dla posługujących 

w Świątyni [jak Ja].» 

«Wiem o tym i wielu jest takich, którzy zdają sobie z tego sprawę... Jednak 

tylko najlepsi właściwie określają Twoją postawę. Inni... nazywają to 

“hipokryzją”.» 

«Łazarzu, każdy daje to, co ma w swoim wnętrzu.» 

«To prawda. Jednak idź do Józefa. Chciałby Cię gościć w najbliższy szabat.» 

«Pójdę. Możesz go o tym powiadomić.» 
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«Nikodem także jest dobry. Jednak on... on powiedział mi... Czy mogę Ci 

przekazać krytykę skierowaną pod adresem jednego z Twoich uczniów?» 

«Mów. Jeśli sam jest sprawiedliwy, to i jego osąd będzie sprawiedliwy. Jeśli nie 

jest sprawiedliwy, skrytykuje nawrócenie. Duch daje światło duchowi 

człowieka, jeśli człowiek jest prawy. A duch człowieka prowadzony przez Ducha 
Bożego posiada mądrość nadprzyrodzoną i czyta to, co jest w sercach.» 

«Powiedział mi: “Nie występuję przeciw obecności ludzi bez wykształcenia ani 

celników pomiędzy uczniami Chrystusa. Uważam jednak za niegodne, że 

pomiędzy Jego [uczniami] jest ktoś, kto nie wie, czy jest za Nim, czy przeciw 

Niemu, i kto jest jak kameleon, przybierający kolor i wygląd otoczenia.”» 

«Chodzi o Iskariotę. Wiem o tym. Jednak wierzcie wszyscy, że młodość jest jak 

wino, które najpierw fermentuje, a potem klaruje się. Podczas fermentacji 

wzdyma się, pieni i wylewa na wszystkie strony z powodu nadmiaru życia. 

Wiosenny wiatr potrząsa drzewami we wszystkie strony i wydaje się tak 

szalony, że poobrywa liście. A jednak to jemu zawdzięczamy zapylenie kwiatów. 

Judasz jest jak wino i wiatr. Jednak nie jest zły. Jego postępowanie porusza i 

niepokoi, a nawet zaskakuje i zadaje cierpienie. Jednak on nie jest na wskroś 
zły... to rumak o gorącej krwi.» 

«Tak mówisz... Nie jestem kompetentny do osądzania. Pozostało mi po nim 

gorzkie wspomnienie, bo powiedział mi, że Ty ją widziałeś...» 

«Tę gorycz osładza jednak teraz miód, jaki przynosi Moja obietnica...» 

«Tak. Jednak Ja pamiętam tę chwilę. Nie zapomina się cierpienia, nawet jeśli 

należy do przeszłości.» 

«Łazarzu, Łazarzu, wieloma rzeczami się martwisz... a tak mało ważnymi! 

Pozwól, by działał czas. To wszystko jest jak bańki powietrza, które pękają i 

znikają wraz z swymi odbłyskami – wesołymi lub smutnymi. Popatrz na Niebo. 
Ono nie przemija, lecz trwa dla sprawiedliwych.» 

«Tak, Nauczycielu i Przyjacielu. Nie chcę osądzać Twoich związków z Judaszem 

ani jego obecności przy Tobie, gdyż ją akceptujesz. Będę się modlić, aby Ci nie 
szkodził.» 

Jezus uśmiecha się i wizja się kończy. 

81. JEZUS SPOTYKA GAMALIELA NA UCZCIE U JÓZEFA Z ARYMATEI 

Napisane 21 lutego 1945. A, 4543-4558  

Arymatea jest dosyć pagórkowata. Nie wiem dlaczego wyobrażałam ją sobie na 

równinie. Jej pagórki obniżają się jednak stopniowo w stronę równiny, która – 

na niektórych zakrętach drogi – ukazuje się, urodzajna, od strony zachodu. W 

ten listopadowy poranek znika jednak we mgle na horyzoncie, wydając się 
bezgraniczną wodną przestrzenią. 

Jezus jest z Szymonem i Tomaszem. Nie ma z Nim innych apostołów. Mam 

wrażenie, że On – w Swej mądrości – dobrze zna uczucia i charaktery różnych 

ludzi, z którymi ma się spotkać. Zależnie od okoliczności zabiera więc ze Sobą 

tych, których gospodarz może zaakceptować bez większego oburzenia. Ci 
Judejczycy muszą być bardziej... przeczuleni niż romantyczne panienki. 

Zauważam, że rozmawiają o Józefie z Arymatei. Tomasz, który być może zna go 

bardzo dobrze, pokazuje jego duże i piękne posiadłości na wzgórzu, szczególnie 
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od strony Jerozolimy, przy drodze prowadzącej od stolicy do Arymatei i łączącej 

tę miejscowość z Joppą. Taki jest, jak pojmuję, temat ich rozmowy. Tomasz 

mówi też z podziwem o polach, posiadanych przez Józefa, ciągnących się 
wzdłuż dróg równiny. 

«Ale przynajmniej tu ludzie nie są traktowani jak zwierzęta! O! Ten Doras!» – 

mówi Szymon.  

Istotnie, ludzie, którzy tu pracują, są dobrze odżywieni i dobrze ubrani. Okazują 

zadowolenie charakterystyczne dla ludzi, którym dobrze się powodzi. 

Pozdrawiają [ich] z szacunkiem, wiedząc już zapewne, kim jest ten wysoki i 

wyróżniający się Człowiek, idący przez pola Arymatei w stronę domu ich 
właściciela. Obserwują Go, rozmawiając między sobą po cichu.  

Kiedy już ukazuje się dom Józefa, jakiś sługa pyta, skłoniwszy się uprzednio 

głęboko: «Ty jesteś oczekiwanym Rabbim?» 

«To Ja» – odpowiada Jezus. 

Mężczyzna pozdrawia [Go] z szacunkiem i biegnie powiadomić pana. Dom 

otacza wysoki, wiecznie zielony żywopłot. Zastępuje tu wysoki mur – [jak] w 

domu Łazarza – i izoluje go od drogi, tworząc harmonijne przedłużenie bardzo 

zadrzewionego ogrodu, otaczającego dom. Drzewa ogrodu prawie zupełnie 

utraciły już liście. Zanim Jezus dochodzi, Józef z Arymatei – w swych 

obszernych szatach z frędzlami – wychodzi Mu na spotkanie. Skłania się 

głęboko, krzyżując ręce na piersiach. Nie jest to pełne uniżenia pozdrowienie 

kogoś, kto rozpoznaje w Jezusie Boga, który stał się ciałem, kogoś, kto uniża się 

zginając kolano i skłania aż do ziemi, całując stopy lub kraj szaty Jezusa. Mimo 

to [jest to] pozdrowienie pełne szacunku. Jezus również się kłania, a potem 

przekazuje pozdrowienie pokoju. 

«Wejdź, Nauczycielu. Sprawiłeś mi radość przyjmując zaproszenie. Nie 

oczekiwałem z Twej strony takiej łaskawości.» 

«Dlaczego? Przychodzę także do Łazarza i...» 

«Łazarz jest Twoim przyjacielem. Ja jestem nieznajomym.» 

«Jesteś duszą szukającą prawdy. Prawda więc cię nie odrzuca.» 

«Ty jesteś Prawdą?» 

«Jestem Drogą, Życiem i Prawdą. Ten, kto Mnie kocha i idzie za Mną, znajdzie w 

sobie samym Drogę pewną, Życie szczęśliwe. Pozna też Boga, gdyż Bóg – który 
jest Miłością i Sprawiedliwością – jest również Prawdą.» 

«Jesteś wielkim Doktorem. Wszystkie Twoje słowa tchną mądrością.» 

Potem [Józef] zwraca się w stronę Szymona: «Jestem szczęśliwy, że ty 

również, po tak długiej nieobecności, powracasz do mego domu.» 

«Moja nieobecność nie była dobrowolna. Wiesz, jaki był mój los i jakie 

cierpienie dotknęło tego małego Szymona, którego twój ojciec tak bardzo 
kochał.» 

«Wiem o tym. A ty powinieneś wiedzieć, że nigdy nie było z mojej strony ani 

jednego nieprzychylnego słowa wobec ciebie.» 

«Wiem wszystko. Mój wierny sługa mi powiedział, że to także dzięki tobie moje 

posiadłości zostały uszanowane. Bóg ci to wynagrodzi.» 
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«Znaczyłem coś w Sanhedrynie i wykorzystałem tę sytuację, by przynieść 

słuszną pomoc przyjacielowi mego domu.» 

«Liczni byli przyjaciele mojego domu oraz ci, którzy coś znaczyli w 

Sanhedrynie, ale nie byli tak sprawiedliwi jak ty...» 

«A ten kim jest? Nie jest to nowe oblicze dla mnie... ale nie wiem gdzie...» 

«Jestem Tomasz, nazywany Didymos...» 

«A, właśnie! Czy twój stary ojciec żyje jeszcze?» 

«Żyje. Ciągle zajmuje się swoją pracą, wraz z moimi braćmi. Opuściłem go dla 

Nauczyciela, ale jest z tego powodu szczęśliwy.» 

«To prawdziwy Izraelita, a ponieważ doszedł do wiary, że Jezus z Nazaretu jest 

Mesjaszem, może być tylko szczęśliwy widząc swego syna między Jego 
wybranymi.» 

Znajdują się obecnie w ogrodzie blisko domu. 

«Zatrzymałem Łazarza. Jest w bibliotece, zajęty czytaniem streszczenia 

ostatnich posiedzeń Sanhedrynu. Nie chciał zostać, bo... Wiem, że teraz Ty 

wiesz... On dlatego nie chciał zostać, ale powiedziałem: “Nie, to niesłuszne, 

żebyś się wstydził. W moim domu nikt cię nie znieważy. Zostań. Kiedy się 

izolujesz, pozostajesz sam przeciw wszystkim, a ponieważ świat jest raczej zły 

niż dobry, dlatego tego, kto jest sam, pokonuje się i depcze”. Czy dobrze 
powiedziałem?» 

«Dobrze powiedziałeś i dobrze zrobiłeś» – odpowiada Jezus. 

«Nauczycielu, dziś będzie także Nikodem i... Gamaliel. Czy to nie będzie dla 

ciebie przykre?» [– pyta Józef z Arymatei] 

«Dlaczego miałoby to być dla Mnie przykre? Uznaję jego mądrość» [– 

odpowiada Jezus.] 

«Tak, pragnął Cię ujrzeć i... i jednak pozostać niewzruszony w swych 

poglądach. Wiesz... poglądy. Mówi, że już widział Mesjasza, i oczekuje na Jego 

znak, który mu przyrzekł, gdy się ujawni. Ale mówi też, że Ty jesteś 

człowiekiem Bożym.» Nie mówi: “Człowiekiem”, lecz “człowiekiem Bożym”. 
Subtelności rabbińskie, prawda? Czy nie jesteś tym dotknięty?» 

Jezus odpowiada: «Subtelności. Dobrze powiedziałeś. Trzeba ich zostawić. 

Najlepsi będą umieli sami sobie wyrwać bezużyteczne gałęzie, na których rosną 

tylko liście, a nie owoce i przyjdą do Mnie.» 

«Chciałem Ci powiedzieć o jego słowach, bo zapewne sam Ci je powie. Jest 

szczery» – zauważa Józef. 

«To rzadka cnota, którą bardzo cenię» – odpowiada Jezus. 

«Tak, powiedziałem mu jeszcze: “Ale z Nauczycielem będzie Łazarz z Betanii”. 

Powiedziałem tak, bo... no, cóż, tak... z powodu jego siostry. Ale Gamaliel 

odpowiedział: “Czy ona tam będzie? Nie? A więc? Błoto opada z szaty, która już 

się z nim nie styka. Łazarz je strząsnął z siebie. Jego szata nie czyni mnie 

nieczystym. A poza tym myślę, że jeśli człowiek Boży chodzi do jego domu, to ja 
też mogę do niego przychodzić, choć jestem doktorem Prawa”.» 
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«Gamaliel właściwie ocenia. Faryzeusz i doktor aż do szpiku kości, ale również 

– uczciwy i sprawiedliwy.» 

«Cieszę się, że tak mówisz. Nauczycielu, oto Łazarz.» 

Łazarz schyla się, by ucałować szatę Jezusa, szczęśliwy, że jest z Nim. Widać 

jednak też jego wyraźne napięcie, gdy czeka na współbiesiadników. Wiem, że 

biedny Łazarz musi z pewnością dorzucać do udręk znanych ludziom w całej 

ludzkiej historii cierpienie nieznane lub mniej wyrażane przez wielu: cierpienie 

moralne tego straszliwego ościenia, którym jest myśl: “Co ten mi powie? Co 

myśli o mnie? Czy mnie zrani pogardliwymi słowami lub spojrzeniem?”. To 

oścień, który kłuje wszystkich mających skazę w swej rodzinie.  

Weszli teraz do bogatej sali, w której są nakryte stoły. Czekają jeszcze tylko na 

Gamaliela i Nikodema, bo pozostałe cztery osoby już przybyły. Słyszę, jak są 

przedstawiane po imieniu: Feliks, Jan, Szymon i Korneliusz. 

Ale oto wielki rozgardiasz, słudzy nadbiegają, bo przybył Nikodem i Gamaliel – 

jak zawsze imponujący we wspaniałej szacie ze śnieżnobiałej przędzy, którą 

nosi z dostojeństwem króla. Józef spieszy mu na spotkanie. Ich pozdrowienie 

naznaczone jest dostojnym szacunkiem. Jezus również skłonił się przed wielkim 
rabinem, który śle Mu pozdrowienie: «Pan niech będzie z Tobą.» 

Jezus odpowiada: «A Jego pokój niech ci zawsze towarzyszy.» 

Łazarz też się kłania. Podobnie inni. Gamaliel zajmuje miejsce pośrodku stołu, 

między Jezusem i Józefem. Po Jezusie – Łazarz, a po Józefie – Nikodem. Posiłek 

zaczyna się przepisaną modlitwą, którą Gamaliel recytuje, po wymianie 

grzeczności między głównymi osobami: Jezusem, Gamalielem i Józefem.  

Gamaliel wygląda bardzo dostojnie, ale nie ma w nim pychy. Więcej słucha, niż 

mówi. Można zauważyć, że nawet zastanawia się nad każdym słowem Jezusa i 

często patrzy na Niego swoimi oczami ciemnymi, głębokimi i poważnymi. Gdy 

Jezus milknie, bo temat został wyczerpany, Gamaliel – przez odpowiednie 

pytanie – ożywia rozmowę. Łazarz na początku jest trochę zmieszany. Potem 

się ośmiela i również mówi.  

W czasie posiłku nie ma bezpośrednich aluzji pod adresem Jezusa. Na końcu 

jednak rozpala się dyskusja między tym, który nazywa się Feliks, i Łazarzem. Do 

sporu przyłącza się następnie Nikodem, by wesprzeć Łazarza, a na końcu ten, 

który nazywa się Jan. Dyskutują na temat tego, czy [możliwość czynienia] 

cudów stanowi dowód za lub przeciwko jakiejś osobie. Jezus milczy. Uśmiecha 

się czasem tajemniczym uśmiechem, ale milczy. Gamaliel też nic nie mówi. 

Opiera się łokciami o łoże biesiadne i patrzy uważnie na Jezusa. Wydaje się 

chcieć odczytać nadprzyrodzone słowo, wyryte na bladej i gładkiej skórze 
szczupłej twarzy Jezusa. Wydaje się analizować każde jej włókno.  

Feliks utrzymuje, że świętość Jana jest niezaprzeczalna. Z tej świętości 

oczywistej i bezdyskusyjnej wyciąga wniosek niekorzystny dla Jezusa z 

Nazaretu, twórcy licznych i znanych cudów. Mówi:  

«Cud nie dowodzi świętości, bo życie proroka Jana jest ich pozbawione. A nikt 

w Izraelu nie prowadzi życia podobnego do niego. Nie ma dla niego uczt, 

przyjaźni, spraw osobistych – tylko cierpienie i uwięzienie z powodu szacunku 

dla Prawa. Jest samotny, bo, choć posiada uczniów, to jednak nie prowadzi 

życia wspólnotowego. Znajduje grzechy nawet u najbardziej uczciwych i gromi 

wszystkich, podczas gdy... Ech!.. Podczas gdy Nauczyciel z Nazaretu, tu obecny, 

czyni, to prawda, cuda, ale widzę, że lubi to, co ofiarowuje życie. Nie gardzi 

przyjaźnią i – wybacz jeśli jeden ze Starszych Sanhedrynu Ci to mówi – daje 
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zbyt łatwo w Imię Boże przebaczenie i okazuje miłość nawet grzesznikom 

znanym i dotkniętym klątwą. Nie powinieneś tego robić, Jezu.» 

Jezus uśmiecha się i milczy. Łazarz odpowiada za Niego:  

«Nasz potężny Pan jest wolny w kierowaniu Swymi sługami – jak i gdzie chce. 

Mojżeszowi dał moc czynienia cudów, a nie uczynił tego dla Aarona – Swego 

pierwszego kapłana. A więc, co z tego wnioskujesz? Czy pierwszy jest bardziej 

święty niż drugi?» 

«Oczywiście» – odpowiada Feliks. 

«Zatem bardziej święty jest Jezus, który czyni cuda.» 

Feliks jest zdezorientowany, ale czepia się argumentu:  

«Aaron już otrzymał kapłaństwo. To wystarczało.» 

«Nie, przyjacielu – odpowiada Nikodem. – Kapłaństwo było misją: [czymś] 

świętym, ale niczym więcej jak tylko misją. Kapłani Izraela nie zawsze i nie 
wszyscy byli święci. A jednak byli kapłanami, choć nie byli święci.» 

«Nie chcesz powiedzieć, że Arcykapłan jest człowiekiem pozbawionym łaski!...» 

– wykrzykuje Feliks. 

«Feliksie... nie zbliżajmy się do tego paleniska. Ja, ty, Gamaliel, Józef, Nikodem, 

wszyscy wiemy tyle rzeczy...» – mówi ten, który nazywa się Jan.  

«Co? Jakże to? Gamalielu, odezwij się!...»  

Feliks jest zgorszony.  

«Jeśli jest sprawiedliwy, powie prawdę, której nie będziesz chciał usłyszeć» – 

mówi trzech rozgorączkowanych przeciw Feliksowi. 

Józef usiłuje zaprowadzić spokój. Jezus nadal milczy – podobnie jak Tomasz, 

Zelota i drugi Szymon, przyjaciel Józefa. Gamaliel wydaje się bawić frędzlami 
swej szaty, ale spod oka obserwuje Jezusa.  

«Odezwij się, Gamalielu!» – wykrzykuje Feliks. 

«Tak. Mów, mów!» – krzyczą trzej [mężczyźni]. 

«Mówię, że należy ukrywać słabości rodziny» – stwierdza Gamaliel. 

«To nie jest odpowiedź! – krzyczy Feliks. – Uznajesz, jak się wydaje, że dom 

Arcykapłana jest splamiony!» 

«Wyraził prawdę» – mówią trzej. 

Gamaliel prostuje się i zwraca w stronę Jezusa:  

«Oto Nauczyciel, który przyćmiewa najbardziej uczonych. Niech On wypowie się 

na ten temat.» 

«Chcesz tego. Jestem posłuszny. Mówię: człowiek jest [tylko] człowiekiem. 

Misja przekracza człowieka. Ale człowiek obarczony misją staje się zdolny ją 

wypełnić ponadludzką mocą, kiedy – przez święte życie – ma Boga za 

przyjaciela. On powiedział: “Ty jesteś kapłanem według obrzędu, który Ja 

dałem”. Co pisze na pektorale? “Wiedza i Prawda”. To właśnie powinni posiadać 

ci, którzy są Arcykapłanami. Do Wiedzy dochodzi się przez stałą medytację 



 342 

zmierzającą do poznania Mądrości. Do Prawdy – przez absolutną wierność 

dobru. Kto się wplątuje w zło, wchodzi w Kłamstwo i traci Prawdę.» 

«Dobrze! Odpowiedziałeś jak wielki rabbi. Ja, Gamaliel ci to mówię. Ty mnie 

przewyższasz.» 

«Niech więc On wyjaśni, dlaczego Aaron nie czynił cudów, a Mojżesz je czynił!» 
– krzyczy hałaśliwie Feliks. 

Jezus odpowiada bez wahania: «To dlatego, że Mojżesz musiał pozyskać masę 

Izraelitów – ciężkich i mało oświeconych, a nawet przeciwnych [mu] – i dojść 

do posiadania przewagi nad nimi, aby się ugięli wobec woli Bożej. Człowiek jest 

wiecznym dzikusem i wiecznym dzieckiem. Zaskakuje go wszystko, co wykracza 

poza zwyczajność. Cud jest właśnie tym: to światło, którym się porusza przed 

zacienionymi źrenicami, hałas przed zatkanymi uszami. Budzi. Przyciąga uwagę. 

Mówi: “Bóg tu jest”.» 

«Mówisz to na Swoją korzyść» – odpowiada Feliks. 

«Na Moją korzyść? A czegóż Mi to dodaje, gdy czynię cud? Czy wydam się 

większy, gdy położę sobie pod stopę źdźbło trawy? Taki sam jest związek 

między cudem i świętością. Są święci, którzy nigdy nie uczynili cudu. Są 

natomiast magowie i zajmujący się nekromancją, którzy posługują się 

mrocznymi mocami, aby ich dokonywać. To znaczy, że czynią rzeczy nadludzkie 

nie będąc świętymi, lecz demonami. Ja byłbym [świętym], nawet gdybym nie 

uczynił już żadnego cudu.» 

«Bardzo dobrze! Jesteś wielki, Jezu!» – przyznaje Gamaliel. 

«A kim jest, według ciebie, ten “wielki”?» – ciągnie dalej Feliks, zwracając się 

do Gamaliela. 

«Największym prorokiem, jakiego znam: zarówno w Swoich czynach jak i w 

słowach» – odpowiada Gamaliel. 

«To jest Mesjasz, mówię ci to, Gamalielu! Uwierz w Niego, ty, który jesteś tak 

mądry i sprawiedliwy» – mówi Józef.  

«Jak to? I ty też – ty przewodzący żydom, ty Starszy, nasza chluba – popadasz 

w bałwochwalstwo wobec człowieka? Cóż ci dowodzi, że to jest Mesjasz? Co do 

mnie, nie uwierzę w to, nawet jeśli Go zobaczę, jak czyni cuda. A czemuż to nie 

uczyni jakiegoś cudu przed nami? Powiedz Mu to – ty, który Go tak uwielbiasz. 

Powiedz Mu to ty, który Go bronisz» – Feliks zwraca się do Gamaliela i do 
Józefa.  

«Nie zaprosiłem Go, aby zabawiał przyjaciół. Pamiętaj, proszę cię, że On jest 

moim gościem» – odpowiada sucho Józef. 

Feliks podnosi się i odchodzi, rozgniewany i grubiański. 

Następuje chwila milczenia. Jezus zwraca się do Gamaliela:  

«A Ty nie wymagasz cudu, aby uwierzyć?» 

«To nie cuda człowieka Bożego usuną mi trzy ościenie, które noszę w sercu – 

trzy pytania, które pozostają bez odpowiedzi.» 

«Jakie pytania?» 

«Czy Mesjasz żyje? Czy to był On? Czy jest nim On?» 
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«To On, mówię ci to, Gamalielu! – wykrzykuje Józef. – Nie zdajesz sobie 

sprawy, że On jest święty? Różni się od innych? Potężny? Tak? A więc, na co 
czekasz, aby uwierzyć?» 

Gamaliel nie odpowiada Józefowi. Zwraca się do Jezusa:  

«Jeden raz... nie gniewaj się Jezu, jeśli jestem nieustępliwy w moich 

poglądach... Jeden raz, kiedy jeszcze żył wielki i mądry Hillel, uwierzyłem – a on 

wraz ze mną – że jest Mesjasz w Izraelu. Wielki blask boskiego słońca w ten 

chłodny dzień zimy, która nie chciała się skończyć! To była Pascha... Ludzie 

drżeli z powodu zmarzniętych plonów... Ja powiedziałem, po usłyszeniu tych 

słów: “Izrael jest zbawiony! Od dziś – obfitość na polach i błogosławieństwo w 

sercach! Oczekiwany ukazał się już w Swoim pierwszym blasku.” I nie 

pomyliłem się. Możecie sobie wszyscy przypomnieć, jaki zbiór był w tamtym 
roku trzynastomiesięcznym – jak obecnie i to trwa...» 

«Jakie słowa usłyszałeś? Kto je wypowiedział?» 

«To był Ktoś, kto dopiero co wyszedł z okresu dzieciństwa... ale Bóg jaśniał na 

jego obliczu niewinnym i pełnym wdzięku... Od dziewiętnastu lat o tym myślę i 

zachowuję to w pamięci... Usiłuję znowu usłyszeć ten głos... który wypowiadał 

słowa mądrości... Która to część świata Go gości? Myślę... że to był Bóg. Ukazał 

się jako dziecko, aby nie przerazić człowieka. On, Boski – jak błyskawica, która 

rozdzierając niebo ukazuje się nagle na wschodzie i na zachodzie, na północy i 

na południu – pod postacią miłosiernej dobroci, z głosem i twarzą dziecka, z 

myślą boską, przebiega ziemię, aby powiedzieć ludziom: “ To Ja”. Tak myślę... 

Kiedyż powróci do Izraela?... Kiedy? Myślę, że wtedy, gdy Izrael będzie 

ołtarzem dla Jego boskiej stopy. Moje serce, widząc upodlenie Izraela, mówi z 

jękiem: nigdy. O, twarda odpowiedź, ale prawdziwa! Czyż Świętość może 

zstąpić w osobie Mesjasza, dopóki obrzydliwość jest w nas?» 

«Może i uczyni to, Ona bowiem jest miłosierdziem» – odpowiada Jezus.  

Gamaliel patrzy na Niego, zamyślony, i potem pyta: 

«Jakie jest Twoje prawdziwe Imię?» 

Jezus podnosi się, pełen dostojeństwa, i mówi: «Ja Jestem Ten, Który Jest. Myśl 

i Słowo Ojca. Ja jestem Mesjaszem Pańskim.» 

«Ty?... Nie potrafię w to uwierzyć. Wielka jest Twoja świętość... Ale tamto 

Dziecię, w które wierzę, powiedziało mi wówczas: “Dam ci znak... Te kamienie 

zadrżą, gdy przyjdzie Moja godzina”. Czekam na ten znak, aby uwierzyć. Możesz 
mi go dać, aby mnie przekonać, że Ty jesteś Oczekiwanym?» 

Obaj teraz stoją – wysocy, dostojni. Jeden w obszernej szacie z białego lnu, 

drugi w zwykłym odzieniu z ciemnoczerwonej wełny. Jeden starszy, drugi 

młody. Mają obaj władcze i przenikliwe spojrzenia. Patrzą na siebie uważnie. 

Potem Jezus opuszcza prawą rękę, którą trzymał na piersi, i – jakby przysięgał 

– mówi podniesionym głosem:  

«Chcesz tego znaku i będziesz go miał! Powtarzam odległe słowa: “Kamienie 

Świątyni Pańskiej zadrżą na Moje ostatnie słowa”. Czekaj na ten znak, doktorze 

Izraela, człowieku sprawiedliwy. Potem jednak uwierz, jeśli chcesz otrzymać 

przebaczenie i zbawienie. Błogosławiony byłbyś od teraz, gdybyś potrafił już 

uwierzyć! Ale nie potrafisz. Wieki błędnych wierzeń co do słusznej obietnicy i 

nagromadzenie pychy odgradzają cię jak mur od drogi Prawdy i Wiary.» 

«Dobrze mówisz. Będę czekał na ten znak. Żegnaj. Niech Pan będzie z Tobą.» 
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«Żegnaj, Gamalielu. Niech Wieczny Duch oświeca cię i prowadzi.» 

Wszyscy pozdrawiają Gamaliela, który wychodzi z Nikodemem, Janem i 

Szymonem należącym do Sanhedrynu. Pozostaje Jezus, Józef, Łazarz, Tomasz, 

Szymon Zelota i Korneliusz.  

«Nie poddaje się... Chciałbym, abyś go miał pośród Swoich uczniów. Szala 
przechyliłaby się na Twoją korzyść... ale nie udaje mi się» – mówi Józef. 

«Nie martw się tym. Żaden wpływ nie będzie mógł ocalić Mnie od burzy, która 

już się przygotowuje. Jednak Gamaliel, jeśli się nie wypowie na Moją korzyść, 

nie wystąpi też przeciw Chrystusowi. To ktoś, kto czeka...» [– mówi Jezus.] 

82. UZDROWIENIE UMIERAJĄCEGO DZIECKA. UPOMNIENIE JEZUSA 
Napisane 22 lutego 1945. A, 4558-4567 

Oto wnętrze Świątyni. Jezus jest ze Swymi uczniami blisko Świątyni w ścisłym 

tego słowa znaczeniu, to znaczy [blisko] Miejsca Świętego, gdzie mogą 

wchodzić tylko kapłani. To bardzo piękny dziedziniec, na który wchodzi się 

przez atrium, skąd – przez inny, jeszcze bogatszy [dziedziniec] – dochodzi się 

do wysokiego tarasu. Na nim znajduje się sześcian Świętego... To daremne! 

Choćbym widziała tysiąc razy Świątynię i choćbym opisywała ją dwa tysiące 

razy, to i tak – bądź to wskutek złożoności miejsca, bądź to z powodu mojej 

nieznajomości określeń i niezdolności do wykonania planu – nigdy nie opiszę w 
pełni tego miejsca pełnego przepychu, stanowiącego labirynt... 

Widać ich, jak się modlą. Jest wielu innych Izraelitów – sami mężczyźni, którzy 

modlą się, każdy oddzielnie. To wczesny wieczór mrocznego listopadowego 

dnia.  

[Słychać] gwar, w którym rozbrzmiewa głos, donośny i pełen niepokoju, 

pewnego mężczyzny. Przeklina, także po łacinie. Z nim mieszają się przeraźliwe 

i wysokie głosy Izraelitów. To jak rozgardiasz jakiejś bójki. Przeszywający głos 
kobiecy krzyczy: 

«O! Przepuście go! Mówi, że On go ocali.» 

Skupienie okazałego dziedzińca zostało przerwane. Wiele głów zwraca się tam, 

skąd dochodzą głosy. Judasz Iskariota, który znajduje się tam również z innymi 

uczniami, odwraca się w tę stronę. Dzięki wysokiemu wzrostowi pojmuje i 

mówi: «To żołnierz rzymski, który walczy, by wejść. Gwałci, już pogwałcił 
Miejsce Święte! Straszne!» 

Wielu mu wtóruje. 

«Pozwólcie mi przejść, żydowskie psy! Tu jest Jezus. Wiem o tym! To Jego chcę 

spotkać! Nie wiem, jak odpowiedzieć na wasze głupie kamienie. Dziecko umiera, 
a On je ocali. Odsuńcie się, obłudne hieny...» 

Kiedy Jezus zrozumiał, że to o Niego chodzi, natychmiast poszedł w kierunku 

atrium, gdzie rozpoczął się zamęt. Dochodzi tam i woła: 

«Pokój i szacunek dla tego miejsca i dla godziny ofiary.» 

«O, Jezu! Witaj! Jestem Aleksander. Odsuńcie się, psy!» 

Jezus mówi spokojnie: «Tak, odsuńcie się. Zaprowadzę gdzie indziej tego 

poganina, który nie wie, czym jest dla nas to miejsce.» 
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Odsuwają się i Jezus dochodzi do żołnierza, którego pancerz jest zakrwawiony. 

«Jesteś ranny? Chodź. Nie można się tu zatrzymywać» – prowadzi go dalej 

poprzez inny dziedziniec i jeszcze dalej. 

«To nie ja jestem ranny. Dziecko... Mój koń, blisko wieży Antonia, wyrwał mi się 

i je przewrócił. Kopyta otwarły mu głowę. Medyk powiedział: “Nic się nie da 

zrobić!” To nie z mojej winy... a jednak to przeze mnie się stało i matka 

rozpacza. Widziałem Cię, jak przechodziłeś... jak tu szedłeś... Powiedziałem: 

“Medyk – nie, ale On – tak”. Mówiłem jeszcze: “Niewiasto, chodź, Jezus go 
uzdrowi.” Ci głupcy mnie zatrzymali... i być może dziecko już nie żyje.» 

«Gdzie ono jest?» – dopytuje się Jezus. 

«Pod tym portykiem, przy piersi matki» – odpowiada żołnierz, którego 

widziałam już przy Bramie Rybnej. 

«Chodźmy.» 

Jezus idzie jeszcze szybciej, za Nim Jego uczniowie i pochód ludzi. Na schodach, 

przy portyku, siedzi udręczona niewiasta. Opiera się o kolumnę, płacząc nad 

umierającym synkiem. Dziecko ma ziemistą cerę, wargi fioletowawe, usta na 

wpół otwarte z powodu charczenia charakterystycznego dla rannych w głowę. 
Opatrunek ściskający głowę jest czerwony od krwi na karku i na czole.  

«Ma otwartą głowę z przodu i z tyłu. Widać mózg. W tym wieku głowa jest 

delikatna, a koń był silny i dopiero co podkuty...» – wyjaśnia Aleksander. 

Jezus jest przy kobiecie, która nic nie mówi, bo i ona jest w stanie agonii przy 

umierającym dziecku. Kładzie jej rękę na głowie. 

«Nie płacz, niewiasto – mówi Jezus z całą Swą nieskończoną słodyczą, do jakiej 

[tylko] On jest zdolny – Miej wiarę. Daj Mi dziecko.»  

Niewiasta patrzy na Niego oszołomiona. Tłum obwinia Rzymianina i użala się 

nad umierającym dzieckiem i jego matką. Aleksander jest rozdarty pomiędzy 

uczuciem gniewu – z powodu niesprawiedliwych oskarżeń – a uczuciem litości i 
nadziei. 

Kiedy Jezus zobaczył, że kobieta nie potrafi wykonać żadnego gestu, siada obok 

niej. Pochyla się, bierze w Swe smukłe dłonie małą zranioną głowę, pochyla się 

jeszcze bardziej, zbliża się do woskowej twarzyczki, tchnie na małą, rzężącą 

buzię... [Mija] chwila... Potem, między kosmykami włosów osuwających się z 

czoła, widać niewyraźnie uśmiech. Dziecko prostuje się, otwiera oczy i próbuje 

usiąść. Matka – obawiając się, że to jego ostatni wysiłek – krzyczy, przyciskając 

je do serca. 

«Pozwól mu chodzić, niewiasto. Mały, chodź do Mnie» – mówi Jezus, siedząc 

cały czas koło niewiasty. Wyciąga z uśmiechem ramiona do dziecka, które z 

ufnością rzuca się w Jego objęcia. Płacze, ale nie z powodu bólu, lecz na 
wspomnienie tego, co się stało. 

«Nie ma już konia. Już go nie ma... – mówi Jezus, aby uspokoić dziecko. – 

Wszystko minęło. Czy jeszcze cię tu boli?» 

«Nie. Ale boję się. Boję się!» 

«Widzisz, niewiasto, on już się tylko boi. To zaraz minie. Dajcie Mi wodę. Krew i 

opatrunek go przerażają. Daj jedno z jabłek, Janie... Bierz, maleńki. Jedz. To 

dobre...» 
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Przynoszą wodę. To żołnierz Aleksander przynosi ją w swoim hełmie. Jezus 

zabiera się do odwinięcia bandażu. Aleksander i matka mówią: «Nie! On 
powraca do życia... ale głowa jest otwarta!...» 

Jezus uśmiecha się i zdejmuje opatrunek. Jeden, dwa, trzy... osiem zwojów. 

Zdejmuje zakrwawiony materiał. Od środka czoła do karku, po prawej stronie, 

pomiędzy włosami dziecka znajduje się skrzepnięta, jeszcze wilgotna krew. 
Jezus moczy opatrunek i przeciera. 

«Ależ pod spodem jest rana, jeśli oderwiesz skrzep, znowu będzie krwawić!» – 

upiera się Aleksander. 

Matka zamyka oczy, aby tego nie widzieć. Jezus myje, myje, myje... Skrzep się 

odrywa... i włosy są już czyste. Są wilgotne, lecz nie ma żadnej rany. Czoło 
także jest zdrowe. Jest jedynie mały, czerwony ślad tam, gdzie powstała blizna.  

Ludzie wydają okrzyki zdziwienia. Kobieta ośmiela się zerknąć i kiedy widzi już 

nie potrafi się powstrzymać. Rzuca się na Jezusa, całuje Go razem z dzieckiem. 

Płacze. Jezus wytrzymuje ten wylew [wdzięczności] i potok łez.  

«Dziękuję Ci, Jezu – mówi Aleksander. – Cierpiałbym, gdybym zabił to niewinne 

[dziecko].» 

«Byłeś dobry i ufałeś. Żegnaj, Aleksandrze. Wracaj do twojej służby.» 

Aleksander odchodzi w chwili, gdy jak cyklon wpadają urzędnicy Świątyni i 

kapłani.  

«Arcykapłan nakazuje Ci, za naszym pośrednictwem, opuścić Świątynię – Tobie 

i temu pogańskiemu świętokradcy. I to natychmiast! Pogwałciliście ofiarę 

kadzidła. Ten tu wszedł na miejsce zarezerwowane dla Izraela. To nie pierwszy 

raz z powodu Ciebie panuje zamęt w Świątyni. Arcykapłan wraz ze Starszymi 

pełniącymi służbę nakazują Ci więcej tu nie wchodzić. Odejdź i zostań z Twymi 
poganami.» 

«Nie jesteśmy psami. On powiedział: “Jest tylko jeden Bóg, który stworzył 

żydów i Rzymian”. Jeśli to Jego Dom, a ja jestem Jego stworzeniem, mogę tu 

wejść i ja» – odpowiada Aleksander, dotknięty pogardą, z jaką kapłani mówią: 
“poganie”.  

«Zamilknij, Aleksandrze, Ja będę mówił» – przerywa mu Jezus, który – 

ucałowawszy dziecko i oddawszy je matce – wstał. Mówi do grupy osób, które 

usiłują Go wyrzucić: «Nikt nie może zakazać wiernemu, prawdziwemu Izraelicie 
– któremu nikt nie może dowieść winy grzechu – modlić się przy Świętym.» 

«Ale wyjaśniać Prawo w Świątyni – tak! Przywłaszczyłeś Sobie to prawo, nie 

mając go i nie prosząc o nie. Kim jesteś? Któż Cię zna? Jak [możesz] 
przywłaszczać Sobie imię i miejsce, które do Ciebie nie należy?» 

Jezus patrzy na nich z pewnością w oczach!... Potem mówi: 

«Judaszu z Kariotu, zbliż się.» 

Judasz nie wydaje się entuzjastycznie nastawiony do tego zaproszenia. Usiłował 

ukryć się, gdy nadeszli kapłani i urzędnicy świątynni (nie mają ubiorów 

wojskowych, więc to pewnie funkcja cywilna). Jednak musi być posłuszny, bo 

Piotr i Juda Tadeusz wypychają go do przodu. 

«Judaszu, odpowiedz – mówi Jezus. – A wy popatrzcie na niego. Znacie go. 

Należy do Świątyni. Czy go znacie?» 
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Muszą odpowiedzieć: «Tak.» 

«Judaszu, co kazałem ci uczynić, kiedy przemawiałem tu po raz pierwszy? 

Powiedz o twoim zaskoczeniu i o tym, jak ci odpowiedziałem. Mów i bądź 

szczery.» 

«Powiedział mi: “Wezwij urzędnika pełniącego służbę, abym mógł go poprosić o 

pozwolenie nauczania.” Powiedział, jak się nazywa, i dał dowody tego, kim jest, 

i z jakiego rodu pochodzi... Byłem tym zaskoczony, uważając to za zbyteczną 

formalność, skoro On nazywa Siebie Mesjaszem. A On mi powiedział: “Czynię to 

co konieczne, a kiedy nadejdzie godzina, przypomnij sobie, że nie uchybiłem 

brakiem szacunku wobec Świątyni i jej urzędników.” Tak. Tak właśnie 
powiedział. Muszę to powiedzieć w imię prawdy.» 

Judasz na początku mówił niezbyt pewnie, jakby cała sprawa go męczyła. Ale 

potem – z powodu nagłej zmiany, charakterystycznej dla niego – nabrał 
pewności siebie, a na końcu stał się niemal arogancki.  

«Zaskakujesz mnie, że Go bronisz. Zdradziłeś zaufanie, jakim cię darzyliśmy» – 

wyrzuca kapłan Judaszowi. 

«Nikogo nie zdradziłem. Iluż z was należy do Chrzciciela! Czy z tego powodu są 

zdrajcami? Należę do Chrystusa. Tak.» 

«No dobrze. [Ale] On nie powinien tu przemawiać. Niech przychodzi jako 

wierny. To dużo jak na przyjaciela pogan, prostytutek i celników...» 

«Teraz Mi odpowiedzcie – mówi Jezus surowo, lecz spokojnie – kto ze Starszych 

pełni służbę?» 

«Doras i Feliks – Judejczycy, Joachim z Kafarnaum i Józef z Iturei.» 

«Zrozumiałem. Chodźmy. Przekażcie trzem oskarżycielom – bo Iturejczyk z 

pewnością nim nie jest – że Świątynia nie jest całym Izraelem, a Izrael – całym 

światem; że jad wężów, choć jest tak trujący, nie pochłonie Głosu Boga ani jego 

trucizna nie sparaliżuje Moich wędrówek pomiędzy ludźmi, zanim nie nadejdzie 

godzina. A potem... O! Powiedzcie im, że potem ludzie wymierzą karę 

oprawcom, a wywyższą Ofiarę, czyniąc z Niej swą jedyną miłość. Idźcie. My też 
odejdźmy.» 

Jezus ubiera ciężki ciemny płaszcz i wychodzi w otoczeniu Swych [uczniów]. Za 

nimi znajduje się Aleksander, który pozostał na czas dyskusji. Poza murami, 

blisko Wieży Antonia, mówi: 

«Pozdrawiam Cię, Nauczycielu. I przebacz mi, że z mojego powodu udzielono Ci 

nagany.» 

«O! Nie martw się! Oni szukali tylko pretekstu. Znaleźli go. Gdybyś to nie był ty, 

znalazłoby się coś innego... Wy w Rzymie urządzacie igrzyska w Cyrku z dzikimi 

zwierzętami i wężami, prawda? Otóż zapewniam cię, że nie ma dzikiego 

zwierzęcia bardziej okrutnego niż człowiek, który chce zabić drugiego 
człowieka.» 

«A ja Ci mówię, że – służąc Cezarowi – przebiegłem wszystkie regiony 

rzymskie. Nigdy nie natknąłem się – pomimo tysiąca tysięcy spotkań – na kogoś 

bardziej boskiego niż Ty. Nie, nasi bogowie nie są tak boscy jak Ty! Są mściwi, 

okrutni, kłótliwi, fałszywi. Ty jesteś dobry. Ty jesteś naprawdę Człowiekiem, ale 
nie tylko człowiekiem. Żegnaj, Nauczycielu.» 

«Żegnaj, Aleksandrze. Postępuj w Światłości.» 
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83. JEZUS ROZMAWIA Z NIKODEMEM W NOCY W GETSEMANI  

[por. J 3,1-21]Napisane 24 lutego 1945. A, 4568-4588 

Jezus wraz ze Swoimi uczniami spożywa wieczerzę w kuchni małego domku w 

oliwnym ogrodzie. Rozmawiają o wydarzeniach dnia. Jednak jest to inny dzień 

niż ten, który został opisany poprzednio. Zauważam, że mówi się o innych 

faktach, wśród których jest uzdrowienie pewnego trędowatego, jakie miało 
miejsce przy grobach na drodze do Betfage.  

«Był tam również jakiś centurion rzymski – mówi Bartłomiej. I dodaje: – 

Spojrzał i zapytał mnie z konia: “Człowiek, za którym idziesz, robi często 

podobne rzeczy?” Na moją twierdzącą odpowiedź wykrzyknął: “A więc jest 

większy niż Eskulap i stanie się bogatszy niż Krezus!”. Odpowiedziałem: “W 

oczach świata zawsze będzie ubogi, bo nie otrzymuje, lecz daje i pragnie tylko 

dusz, aby je doprowadzić do Prawdziwego Boga.” Centurion popatrzył na mnie 
bardzo zdziwiony, potem spiął konia ostrogą i odjechał galopem.» 

«Była również jakaś rzymska dama w lektyce. Opuściła zasłonę, lecz zerkała na 

zewnątrz. Widziałem to» – mówi Tomasz. 

Odzywa się Jan: «Tak. Była na początku łuku drogi. Dała polecenie, by się 

zatrzymano, gdy trędowaty krzyknął: “Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!” 

Zasłona była przesunięta i widziałem, że patrzyła na Ciebie używając 

drogocennej lupy. Uśmiechała się ironicznie. Kiedy jednak zobaczyła, że samym 

tylko nakazem go uzdrowiłeś, wtedy zawołała mnie i zapytała: “Czy to jest Ten, 

którego uważają za prawdziwego Mesjasza?” Odpowiedziałem, że tak, a ona 

zapytała: “Jesteś z Nim?” A potem zapytała mnie: “Czy On jest naprawdę 
dobry?”» 

«Zatem widziałeś ją. Jaka ona była?» – pyta Piotr i Judasz. 

«No... kobieta...» 

«Ale odkrycie!» – mówi Piotr, śmiejąc się.  

A Iskariota kontynuuje: «Ale czy była piękna, młoda, bogata?» 

«Tak. Wydaje mi się, że była młoda i również ładna. Ale patrzyłem ciągle w 

stronę Jezusa, bardziej niż w jej stronę. Chciałem widzieć, czy Nauczyciel rusza 
w drogę...» 

«Głupiec!» – szepcze Iskariota przez zęby. 

«Dlaczego? – pyta Jakub, syn Zebedeusza, broniąc Jana. – Mój brat nie jest 

Ganimedesem poszukującym przygód. Odpowiedział z grzeczności, lecz nie 
uchybił swej pierwszej zalecie.» 

«Jakiej?» – pyta Iskariota. 

«Zalecie ucznia, zachowującego dla Nauczyciela swą jedyną miłość.» 

Judasz spuszcza głowę, nadąsany. 

«Poza tym... to nie dobrze, żeby was widziano, jak rozmawiacie z Rzymianami – 

mówi Filip. – Już nas oskarżają, że jesteśmy Galilejczykami i że z tego powodu 

jesteśmy mniej “czyści” niż Judejczycy. I z powodu urodzenia. Oskarżają nas o 

to, że przebywamy często w Tyberiadzie, będącej miejscem spotkań pogan, 

Rzymian, Fenicjan, Syryjczyków... Dalej... jeszcze... o! O ileż rzeczy jeszcze nas 
oskarżają!...» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-03.htm#1
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«Jesteś dobry, Filipie. Okrywasz zasłoną to, co twarde w prawdzie, którą 

wypowiadasz. Bez osłony, prawda jest taka: o ileż rzeczy Mnie oskarżają» – 
mówi Jezus, który dotąd milczał.  

«W gruncie rzeczy nie są całkiem w błędzie. Zbyt wiele kontaktów z poganami» 

– mówi Iskariota.  

«Sądzisz, że tylko poganie nie mają prawa mojżeszowego?» – pyta Jezus. 

«A kto jeszcze?» 

«Judaszu!... Czy możesz przysiąc na naszego Boga, że nie masz pogaństwa w 

sercu? A potem przysiąc, że najbardziej widoczni Izraelici są od niego wolni?» 

«Cóż, Nauczycielu... o innych nic nie wiem... jednak... mogę zapewnić o tym, co 

się odnosi do mnie.» 

«Według ciebie co to jest pogaństwo?» – pyta dalej Jezus.  

«To iść za religią, która nie jest prawdziwa, adorować bogów...» – wyjaśnia 

żywo Judasz.  

«Jakich bogów?» 

«Bogów Grecji, Rzymu, Egiptu... w ogóle bogów o tysiącach imion... istoty 

wymyślone, które według pogan zaludniają ich Olimp.» 

«Czy nie ma innych bogów? Tylko bogowie Olimpu?» 

«A jacy jeszcze? Czyż już ci nie są dość liczni?» 

«Dość liczni. Tak, są dość liczni. Ale są jeszcze inni. Na ich ołtarzach wszyscy 

ludzie przychodzą palić kadzidło – nawet kapłani, uczeni w Piśmie, rabini, 

faryzeusze, saduceusze, zwolennicy Heroda... wszyscy z Izraela, prawda? Nie 

tylko oni, ale nawet Moi uczniowie.» 

«O, co to to nie!» – stwierdzają wszyscy jednomyślnie. 

«Nie? Przyjaciele... Kto z was nie ma jednego lub wielu ukrytych kultów? Dla 

jednego jest nim piękno i elegancja. Dla innego – pycha swej wiedzy. Dla 

jeszcze innego – nadzieja na [osiągnięcie] ludzkiej wielkości. Jeszcze inny 

adoruje kobietę. Inny – pieniądz... Inny pada na twarz przed swą wiedzą... i tak 

dalej. Zaprawdę, powiadam wam, że nie ma człowieka, który nie zostałby 

naznaczony bałwochwalstwem. Jakże więc ktoś [może] gardzić tymi, którym 

przypadło być poganami, skoro sam – choć należy do Prawdziwego Boga – 

zostaje poganinem z własnej woli?» 

«Ależ jesteśmy tylko ludźmi, Nauczycielu!» – krzyczy wielu. 

«To prawda. Ale... miejcie w takim razie miłość do wszystkich. Ja bowiem 

przyszedłem do wszystkich, a wy nie jesteście więksi ode Mnie.» 

«Tymczasem oni nas oskarżają i przeszkadzają Ci w misji.» 

«Ona będzie mimo wszystko postępować naprzód.» 

Piotr siedzi przy Jezusie i jest z tego powodu bardzo szczęśliwy, i dobry, 

dobry... Mówi:  

«Co do kobiet... Od kilku dni – a nawet odkąd mówiłeś po raz pierwszy w 

Betanii, po powrocie z Judei – pewna kobieta z całkowicie zakrytą twarzą nie 
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przestaje podążać za nami. Nie wiem właściwie, jak ona to robi, że zna nasze 

zamiary. Wiem, że z tyłu w tłumie ludzi – którzy słuchają Cię, jeśli nauczasz – 

lub za ludźmi udającymi się za Tobą, gdy idziesz, lub za nami, kiedy idziemy 

zapowiedzieć Cię w wioskach, ona prawie zawsze tam jest. Za pierwszym 

razem, w Betanii, wyszeptała zza zasłony: “Człowiek, który będzie nauczał, to 

na pewno Jezus z Nazaretu?” Powiedziałem jej, że tak. Wieczorem była za 

pniem drzewa, by Cię słuchać. Potem, straciłem ją z oczu. Ale teraz tu, w 

Jerozolimie, widziałem ją dwa lub trzy razy. Dziś zapytałem: “Potrzebujesz Go? 

Jesteś chora? Chcesz jałmużny?” Ona ciągle odpowiadała mi: “nie” – kręcąc 
głową, bo z nikim nie rozmawia.» 

Jan mówi: «Któregoś dnia zapytała mnie: “Gdzie Jezus mieszka?” 

Odpowiedziałem jej “W Getsemni”.» 

«Brawo, głupcze! – mówi wściekły Judasz. – Nie należało [tego robić]. Miałeś 

jej powiedzieć: “Opuść zasłonę. Daj się poznać, a powiem ci”.» 

«A od kiedy mamy wymagać czegoś takiego!?» – wykrzykuje Jan, prosty i 

niewinny. 

«Innych widzimy. Ta jest cała pozakrywana. To może być szpieg lub jakaś 

trędowata. Nie powinna chodzić za nami i nie powinna nic wiedzieć. Jeśli jest 

szpiegiem, to po to, by nam zaszkodzić. Może opłaca ją Sanhedryn, żeby nas 
śledziła...» 

«O, Sanhedryn posługuje się takimi sposobami? – pyta Piotr. – Jesteś tego 

pewien?» 

«Absolutnie pewien. Należałem do Świątyni i wiem.» 

«Coś takiego! – komentuje Piotr. – Pasuje więc do nich jak ulał to, o czym przed 

chwilą mówił Nauczyciel...» 

«Co?» – Judasz jest już czerwony ze złości. 

«To, że pośród kapłanów też są poganie.» 

«Cóż to ma wspólnego z opłacaniem szpiega?» 

«Ma, ma! W dodatku – jak wiele ma to [wspólnego]. Dlaczego płacą? By 

zwalczyć Mesjasza i zapewnić sobie tryumf. Wznoszą więc sobie ołtarz w 

brudnej duszy pod zadbanymi szatami» – odpowiada Piotr swoim prostym 

rozumowaniem. 

«A więc – ucina Judasz – krótko mówiąc, ta kobieta jest niebezpieczna dla nas 

lub dla tłumu. Dla tłumu, jeśli jest trędowata, dla nas, jeśli jest szpiegiem.» 

«To znaczy – dla Niego» – odpowiada Piotr. 

«Jednak jeśli On upadnie, my upadniemy również...» 

«Cha! Cha! – Piotr śmieje się i kończy: – Jeśli się upada, bożek rozpada się na 

kawałki, ryzykuje się zmarnowaniem czasu i sławy, a może i własną skórą, a 

więc... Cha! Cha!... a więc lepiej próbować zapobiec Jego upadkowi lub... oddalić 

się w porę, prawda? Co do mnie, to przeciwnie, popatrz. Przyciskam Go jeszcze 

mocniej. Jeśli upadnie – pokonany przez zdrajców Boga – pragnę upaść wraz z 
Nim.»  

Piotr obejmuje mocno Jezusa swymi krępymi ramionami.  
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«Nie sądziłem, że narobię tyle zła, Nauczycielu – mówi bardzo zasmucony Jan, 

który jest naprzeciw Jezusa. – Uderz mnie, dręcz mnie, ale ocal Siebie. O, biada 

mi, gdybym stał się przyczyną Twojej śmierci!... o! Nie mógłbym już więcej 

odzyskać pokoju. Czuję, że moje oblicze rozpłynęłoby się we łzach, a oczy 

wypaliłyby się od nich. Co ja narobiłem! Judasz ma rację, głupiec ze mnie!» 

«Nie, Janie, nie jesteś głupcem i dobrze postąpiłeś. Pozwól jej przychodzić. 

Zawsze. Szanujcie zasłonę na jej twarzy. Może nałożyła ją, by się bronić w 

walce między grzechem i jej pragnieniem zbawienia. Czy wiecie, jakie rany 

dotykają człowieka, kiedy nadchodzi ta walka? Czy znacie jej łzy i zawstydzenie 

okrywające jej czoło? Powiedziałeś, Janie, drogi synu o sercu dziecięcym i 

dobrym, że oblicze poorałyby ci niewyczerpane łzy, gdybyś był dla Mnie 

przyczyną czegoś złego. Ale wiedz, że gdy budzące się sumienie zaczyna 

dręczyć ciało, które zgrzeszyło – aby je zniszczyć i aby zatryumfował duch – 

wtedy musi ono nieuchronnie pochłonąć wszystko, co stanowiło powab dla 

ciała. Wtedy stworzenie starzeje się, wysycha w żarze tego ognia, który je 

obrabia. Dopiero potem, gdy już pokuta osiąga kres, [stworzenie] przyobleka 

się w nowe, święte i doskonalsze piękno. Jest to piękno duszy ujawniające się w 

spojrzeniu, uśmiechu, głosie, podniesionym czole, na które zstąpiło i lśni jak 

diadem przebaczenie Boże.» 

«A więc nie postąpiłem źle?...» [– upewnia się Jan.] 

«Nie. Piotr także źle nie postąpił. Zostawcie ją. Teraz niech każdy idzie 

odpocząć. Ja pozostanę z Janem i Szymonem. Muszę z nimi porozmawiać. 

Idźcie.» 

Uczniowie odchodzą. Być może śpią w pomieszczeniu tłoczni oliwnej. Nie wiem. 

Odchodzą i zapewne nie idą do Jerozolimy, ponieważ bramy [miasta] są 

zamknięte od dawna. 

«Powiedziałeś, Szymonie, że Łazarz posłał dziś do ciebie Izaaka z Maksyminem, 

gdy byłem blisko Wieży Dawidowej. Czego chciał?» 

«Chciał Ci powiedzieć, że Nikodem jest u niego i chce z Tobą potajemnie 

rozmawiać. Pozwoliłem sobie powiedzieć: “Niech przyjdzie. Nauczyciel będzie 

czekał na niego w nocy”. Ty masz tylko noc na samotność. Dlatego 

powiedziałem: “Odpraw wszystkich oprócz Jana i mnie”. Jan będzie musiał się 

udać na most na Cedronie, by zaczekać na Nikodema, który przebywa w jednym 

z domów Łazarza, poza murami. Ja usłużyłem Ci wyjaśnieniem. Czy źle 
zrobiłem?» 

«Dobrze zrobiłeś. Idź, Janie, wykonać swe zadanie.» 

Szymon i Jezus pozostają sami. Jezus jest zamyślony. Szymon szanuje Jego 

milczenie. Jezus przerywa je nagle, jakby kończąc głośno wewnętrzną 

rozmowę, i mówi:  

«Tak, to dobrze tak zrobić. Izaak, Eliasz, inni wystarczą, by zachować żywą 

myśl – która już nabiera kształtów – wśród dobrych i pokornych. Dla 

potężnych... są inne środki działania: Łazarz, Chuza, Józef i jeszcze inni... Ale 

potężni... nie chcą Mnie. Boją się. Drżą o swą potęgę. Odejdę daleko od tego 
żydowskiego serca, coraz bardziej wrogiego Chrystusowi.» 

«Powrócimy do Galilei?» 

«Nie, ale [będziemy] z dala od Jerozolimy. Trzeba głosić Dobrą Nowinę w Judei. 

To też Izrael. A tu, widzisz to... wykorzystuje się wszystko, aby Mnie oskarżyć. 
Wycofuję się. To już drugi raz...» 



 352 

«Nauczycielu, oto Nikodem» – mówi Jan wchodząc jako pierwszy. 

Wszyscy się witają. Potem Szymon bierze Jana ze sobą i wychodzi z kuchni, 

pozostawiając ich samych. 

«Nauczycielu, wybacz, że chciałem rozmawiać z Tobą w tajemnicy. Obawiam się 

wielu ludzi, ze względu na Ciebie i na mnie. Moje zachowanie nie wypływa tylko 

z tchórzostwa. Jest w nim roztropność i pragnienie udzielenia Ci pomocy – 

większej, niż gdybym należał do Ciebie otwarcie. Masz wielu nieprzyjaciół. 

Należę do małej liczby tych, którzy tutaj Cię podziwiają. Zasięgnąłem rady 

Łazarza. Jest on znaczący ze względu na swe pochodzenie. Obawiają się go, bo 

jest w łaskach Rzymu, sprawiedliwy w oczach Bożych, mądry przez dojrzałość 

ducha i wykształcenie. Jest Twoim prawdziwym przyjacielem i moim 

prawdziwym przyjacielem. Dlatego właśnie z nim rozmawiałem i jestem 

szczęśliwy, że osądził tak samo jak ja. Przekazałem mu ostatnie... spory 

Sanhedrynu na Twój temat.  

«Ostatnie oskarżenia. Powiedz samą prawdę – taką, jaka jest.» 

«Ostatnie oskarżenia. Tak, Nauczycielu. Już miałem powiedzieć: “Tak, ja 

również należę do Jego uczniów”, aby przynajmniej w tym zgromadzeniu był 

ktoś Tobie przychylny. Jednak Józef podszedł do mnie, powiedział mi po cichu: 

“Zamilknij. Zachowaj w tajemnicy nasz sposób widzenia. Wyjaśnię ci to potem”. 

Po wyjściu powiedział mi to. Powiedział tak: “Lepiej [działać] w ten sposób. 

Jeśli dowiedzą się, że jesteśmy uczniami, ukryją przed nami swe poglądy i 

decyzje. Przez to będą mogli szkodzić Jemu i nam. Jeśli pomyślą, że tylko Go 

badamy, nie będą ukrywać swych podstępów”. Zrozumiałem, że ma rację. Oni 

są tak... źli! Mam jeszcze własne sprawy i obowiązki... i Józef także... 
Rozumiesz, Nauczycielu.» 

«Nie wyrzucam wam niczego. Zanim przyszedłeś, powiedziałem to Szymonowi. 

Postanowiłem również oddalić się od Jerozolimy.» 

«Nienawidzisz nas, bo Cię nie kochamy?» 

«Nie. Nie mam w nienawiści nawet nieprzyjaciół.» 

«Tak mówisz. Tak, to prawda. Masz rację. Ale co za boleść dla mnie i Józefa! A 

Łazarz? Co powie Łazarz, który dziś nawet postanowił Ci przekazać, abyś 

opuścił to miejsce i poszedł do jednej z jego posiadłości w Syjonie. Widzisz? 

Łazarz jest ogromnie bogaty. Wielka część miasta należy do niego, jak również 

wiele ziem Palestyny. Ojciec do swego majątku i do majątku Eucherii, z Twego 

pokolenia i rodziny, dorzucił to, co otrzymał jako wynagrodzenie od Rzymian za 

wierną służbę, i pozostawił dzieciom znaczny spadek. Jednak najwięcej 

znaczenia ma potężna – choć ukrywana – przyjaźń z Rzymem. Bez niej któż 

zdołałby ocalić od zniesławienia cały jego dom, po haniebnym prowadzeniu się 

Marii, po jej rozwodzie uznanym jedynie dlatego, że to była “ona”, po jej życiu 

rozwiązłym w mieście, które do niej należy, i w Tyberiadzie – wytwornym domu 

publicznym, z którego Rzym i Ateny uczyniły miejsce swawolnych schadzek dla 

bardzo wielu z narodu wybranego? Naprawdę, gdyby Syryjczyk Teofil był 

prozelitą bardziej przekonanym, nie dałby dzieciom tego hellenizującego 

wykształcenia, które zabija tak wiele cnót i zasiewa zmysłowość. [Wychowanie 

to] – wypite i usunięte z organizmu bez następstw przez Łazarza, a szczególnie 

przez Martę – zaraziło żywiołową Marię, objęło ją i uczyniło z niej hańbę rodziny 

i Palestyny! Nie... Bez osłaniającej go potężnej łaskawości Rzymu obłożono by 

ich klątwą bardziej niż trędowatych. Ale ponieważ jest, jak jest, korzystaj z 
sytuacji.» 

«Nie. Oddalam się. Kto Mnie pragnie, przyjdzie do Mnie.» 
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«Źle zrobiłem, że [o tym] powiedziałem» – Nikodem jest załamany.  

«Nie. Zaczekaj i przekonaj się. – Jezus otwiera drzwi i woła: Szymonie! Janie! 

Chodźcie do Mnie.» 

Dwóch uczniów nadbiega. 

«Szymonie, powiedz Nikodemowi, o czym ci mówiłem, zanim wszedł.» 

«Że pokornym wystarczają pasterze, a potężnym – Łazarz, Nikodem i Józef z 

Chuzą i że się wycofasz daleko od Jerozolimy, nie opuszczając jednak Judei. To 

powiedziałeś. Dlaczego każesz mi to powtarzać? Co się stało?» 

«Nic. Nikodem bał się, że odchodzę z powodu jego słów.» 

«Powiedziałem Nauczycielowi, że Sanhedryn jest wobec Niego coraz bardziej 

wrogi i że byłoby dobrze, aby się schronił pod opiekę Łazarza. On strzegł twych 
dóbr, bo ma Rzym za sobą. Strzegłby też Jezusa.» 

«To prawda. To dobra rada. Choć Rzym nienawidzi moją grupę, jednak jedno 

słowo Teofila zachowało mi moją posiadłość w czasie wygnania i trądu. Łazarz 

jest Ci bardzo oddany, Nauczycielu.» 

«Wiem. Ale powiedziałem i zrobię to, co powiedziałem.»  

«Zatem utracimy Cię!» [– woła Nikodem.] 

«Nie, Nikodemie. Do Chrzciciela przychodzą ludzie z wszystkich grup 

społecznych. Do Mnie [także] mogą przyjść ludzie wszystkich warstw 
społecznych i stanów.» 

«Przyszliśmy do Ciebie, bo wiemy, że jesteś kimś większym niż Jan.» 

«Będziecie mogli nadal przychodzić. Będę samotnym rabbim jak Jan i będę 

mówił do tłumów spragnionych głosu Boga i zdolnych uwierzyć, że Ja jestem 
tym Głosem. A inni zapomną o Mnie, o ile potrafią to uczynić.» 

«Nauczycielu, jesteś smutny i przygnębiony. Masz rację. Wszyscy słuchają Cię i 

wierzą w Ciebie, pragnąc bardzo cudu. Nawet pewien dworzanin Heroda – który 

musiał z pewnością na tym kazirodczym dworze zniszczyć swą dobroć naturalną 

– i nawet żołnierze rzymscy wierzą w Ciebie. Tylko my ze Syjonu jesteśmy tak 

twardzi... Ale nie wszyscy. Widzisz to... Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od 

Boga, Jego lekarz, i większy nie istnieje. Nawet Gamaliel to mówi. Nikt nie może 

czynić cudów, które Ty czynisz, jeśli nie ma Boga za sobą. W to wierzą nawet 

tacy uczeni jak Gamaliel. Jakże się to dzieje, że my nie możemy mieć wiary, 

którą posiadają mali Izraela? O! Wyjaśnij mi to. Nie zdradzę Cię, nawet jeśli mi 

powiesz: “Skłamałem dla przydania wartości Moim mądrym słowom pieczęcią, 

której nikt nie może ośmieszyć”. Czy jesteś Mesjaszem Pańskim? 

Oczekiwanym? Słowem Ojca, wcielonym dla pouczenia i odkupienia Izraela 

według Przymierza?» 

«Ty stawiasz Mi to pytanie czy też inni posłali cię, abyś je postawił?» 

«Ja, ja, Panie. Jestem w zamęcie. W moim wnętrzu trwa zawierucha. 

Przeciwstawne wichry i głosy, które sobie przeczą. Dlaczego ja, jako człowiek 

dojrzały, nie mam w sobie tej spokojnej pewności, którą posiada ten oto, prawie 

analfabeta i taki młody? [Pewności,] która mu kładzie uśmiech na twarz, 

światło – w oczy, słońce – w serce? Jak wierzysz, Janie, że jesteś tak spokojny? 

O, synu, naucz mnie twojej tajemnicy: tajemnicy, pozwalającej ci znać, widzieć i 

rozpoznawać Mesjasza w Jezusie z Nazaretu!» 
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Jan czerwieni się jak truskawka, potem spuszcza głowę – jakby chciał się 

wytłumaczyć, że powie rzecz bardzo wielką – i odpowiada prosto: «Kochając.» 

«Kochając! A ty, Szymonie, człowieku prawy, stojący na progu starości, 

wykształcony i tak doświadczony, że skłonny raczej do doszukiwania się we 
wszystkim podstępu?» 

«Rozmyślając» [– odpowiada Szymon Zelota.] 

«Kochając! Rozmyślając! Ja też kocham i rozważam, a nie nabrałem jeszcze 

pewności!» [– wykrzykuje Nikodem.] 

Jezus przerywa mu mówiąc: «Ja ci powiem prawdziwą tajemnicę. Oni potrafili 

się ponownie narodzić – z nowym duchem, wolni od każdego łańcucha, nie 

skażeni żadną ideą. I to w ten sposób zrozumieli Boga. Jeśli ktoś się nie narodzi 
powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego ani uwierzyć w jego Króla.» 

«Jakże ktoś może narodzić się ponownie, jeśli już jest dorosły? Kiedy człowiek 

już wyszedł z łona matki, nie może nigdy więcej tam powrócić. Może robisz 

aluzję do reinkarnacji, w którą wierzy tylu pogan? Ależ nie, Ty nie możesz mieć 

tego na myśli. Poza tym to nie byłoby ponowne wejście do łona, lecz ponowne 

przyjście w innym czasie. Nie chodziłoby zatem o ponowne narodzenie się teraz. 
Więc jak? Jak?» [– pyta Nikodem] 

«Jest tylko jedno istnienie dla ciała na ziemi i jedno życie wieczne dla ducha 

poza tym światem. Nie mówię teraz o ciele i krwi. Mówię o duchu 

nieśmiertelnym, który – za pośrednictwem dwóch rzeczy – rodzi się ponownie 

do życia: przez wodę i przez Ducha. Największy jest jednak Duch, bez którego 

woda jest tylko symbolem. Kto się już obmył wodą, musi się następnie oczyścić 

dzięki Duchowi. Dzięki Niemu [musi się] zapalić i zajaśnieć, jeśli chce żyć na 

łonie Boga – tutaj i w wiecznym Królestwie. To, co jest zrodzone z ciała, jest i 

pozostaje ciałem: najpierw służy jego pragnieniom i grzechom, a potem umiera. 

To zaś co zrodzone z Ducha jest duchem i żyje powracając do Ducha, który to 
zrodził i doprowadził do wieku duchowej doskonałości.  

Królestwo Niebieskie będzie zamieszkałe tylko przez istoty, które doszły do 

doskonałego wieku ducha. Nie dziw się zatem, że powiedziałem: “Trzeba się 

ponownie narodzić”. Oni potrafili się narodzić na nowo. Post zabił ciało i kazał 

odrodzić się duchowi, kładąc własne ja na stosie miłości. Wszystko, co było 

materią, zostało spalone. Z popiołów wyrósł nowy kwiat duchowy, cudowny 

słonecznik, który umie się kierować w stronę Wiecznego Słońca. Starzec 

przyłożył siekierę uczciwej medytacji do pnia dawnego sposobu myślenia i ściął 

stare drzewo, pozostawiając tylko kiełek dobrej woli, dzięki której zrodził się 

jego nowy sposób myślenia. Teraz kocha Boga nowym duchem i widzi Go.  

Każdy ma swój sposób, aby dotrzeć do portu. Każdy wiatr odpowiada temu, kto 

umie posługiwać się żaglem. Słyszycie powiew wiatru i, wykorzystując go, 

możecie wykonać manewr. Jednak nie potraficie powiedzieć ani skąd 

przychodzi, ani przywołać takiego [wiatru], jakiego wam potrzeba. Duch 

przechodząc wzywa, ciągle wzywa. Ale tylko ten, kto jest uważny, potrafi iść za 

Nim. Dziecko zna głos ojca, a duch, który został zrodzony przez Ducha, zna Jego 
głos.» 

«Jakże się to może stać?» 

«Ty, nauczyciel Izraela, Mnie o to pytasz? Nie wiesz tego? Mówi się i daje 

świadectwo o tym, o czym się wie i co się widziało. Otóż Ja mówię i świadczę o 

tym, o czym wiem. Jakże będziesz mógł przyjąć kiedykolwiek rzeczy, których 

nie widziałeś, jeśli nie przyjmiesz świadectwa, które ci daję? Jakże będziesz 
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mógł uwierzyć w Ducha, jeśli nie wierzysz w Słowo Wcielone? Zstąpiłem, aby 

ponownie wstąpić i wziąć ze sobą tych, którzy są na ziemi. Jeden tylko zstąpił z 

Nieba: Syn Człowieczy. I jeden wstąpi do Nieba, mając moc otwarcia Niebios: 

Ja, Syn Człowieczy. Przypomnij sobie Mojżesza. Wywyższył węża na pustyni, by 

uzdrowić chorych Izraelitów. Gdy Ja zostanę wywyższony, będą uzdrowieni ci, 

których gorączka grzechu czyni obecnie ślepymi, głuchymi, niemymi, szalonymi, 

trędowatymi, chorymi. Ci, którzy uwierzą we Mnie, osiągną życie 
błogosławionych.  

Nie spuszczaj głowy, Nikodemie. Nie przyszedłem gubić, lecz zbawiać. Bóg nie 

posłał Swego Syna Jedynego na świat po to, aby ci, którzy na nim mieszkają, 

zostali potępieni, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Na świecie 

znalazłem wszystkie grzechy, wszystkie błędy, wszystkie formy 

bałwochwalstwa. Ale czy jaskółka, która szybko fruwa ponad pyłem, może sobie 

zabrudzić pióra? Nie. Ona przynosi na smutne drogi ziemi tylko ślad lazuru, 

zapach nieba. Rzuca wezwanie, by wstrząsnąć ludźmi i pobudzić ich do 

podniesienia oczu ponad błoto, by pobudzić ich do podążania za jej lotem 

prowadzącym ku niebu. Tak jest ze Mną. Przyszedłem was zabrać ze Sobą. 

Chodźcie!... Ten, kto wierzy w Syna Jedynego, nie podlega sądowi. Jest już 

zbawiony, bo Syn mówi do Ojca słowa: “Ten Mnie kocha”. Jednak bezużytecznie 

wykonuje dzieła święte ten, kto nie wierzy. Już jest osądzony, bo nie uwierzył w 
Imię Jedynego Syna Boga. Jakie jest Moje Imię, Nikodemie?» 

«Jezus.» 

«Nie. Zbawiciel. Ja jestem Zbawieniem. Ten, kto nie wierzy we Mnie, odrzuca 

swe zbawienie i już jest osądzony przez Wieczną Sprawiedliwość. A sąd na tym 

polega: “Światłość została ci posłana, tobie i światu, aby być dla was 

zbawieniem. Jednak ty i inni ludzie woleliście ciemność niż światło. Wolicie 

bowiem uczynki złe, do których się przyzwyczailiście, niż dobre czyny, które On 
wam ukazał. Należało je spełniać, aby stać się świętymi”. 

Znienawidziliście Światłość. Złoczyńcy bowiem kochają ciemności, by [móc] 

popełniać zbrodnie. Uciekliście od Światłości, aby nie ujawniła waszych 

ukrytych ran. To nie do ciebie [mówię], Nikodemie. Ale taka jest prawda. Kara 
zaś dla jednostki i dla społeczności będzie proporcjonalna do potępienia. 

Do tych, którzy Mnie kochają i wprowadzają w życie przekazywane przeze Mnie 

prawdy – czyli rodzą się po raz drugi przez narodzenie bardziej realne – mówię, 

żeby nie obawiali się Światłości, ale przeciwnie, żeby zbliżyli się do Niej. 

Światłość ta powiększa to światło, przez które byli początkowo oświeceni. To 

chwała wzajemna, która czyni Boga szczęśliwym w Swych dzieciach, a dzieci – 

w ich Ojcu. Nie, dzieci Światłości nie obawiają się stanąć w świetle. Przeciwnie, 

sercem i poprzez czyny mówią: “Nie, nie ja, lecz On – Ojciec, On – Syn, On – 

Duch dokonali dobra we mnie. Im chwała na wieki”. A z Nieba odwieczny śpiew 

Trzech kochających się odpowie w Ich doskonałej Jedności: “Tobie 

błogosławieństwo na wieki, prawdziwy synu [pełniący] Naszą wolę”. Janie, gdy 

nadejdzie godzina, przypomnij sobie te słowa, by je zapisać. Nikodemie, czy 
jesteś przekonany?» 

«Nauczycielu... tak. Kiedy będę mógł jeszcze z Tobą porozmawiać?» 

«Łazarz będzie wiedział, dokąd cię zaprowadzić. Pójdę do niego, zanim stąd 

odejdę.» 

«Odchodzę, Nauczycielu. Pobłogosław Twego sługę.» 

«Niech pokój będzie z tobą.» 
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Nikodem wychodzi z Janem. Jezus zwraca się do Szymona: 

«Widzisz dzieło potęgi Ciemności? Rozciąga swą pułapkę jak pająk, łapie na lep 

i więzi tego, kto nie potrafi umrzeć, żeby narodzić się motylem dostatecznie 

mocnym, by rozerwać mroki pajęczyny i wydostać się z niej, unosząc na 

pamiątkę zwycięstwa – jak proporce i sztandary zdobyte na wrogu – jej strzępy, 

błyszczące na złotych skrzydłach. Umrzeć, by żyć. Umrzeć, by wam dać siłę 
umrzeć. Idź, Szymonie, odpocząć i niech Bóg będzie z tobą.» 

84. JEZUS U ŁAZARZA PRZED PÓJŚCIEM DO DOLINY “PIĘKNEJ RZEKI” 

Napisane 25 lutego 1945. A, 4589-4595 

Jezus pnie się w górę stromą ścieżką. Prowadzi ona do płaskowyżu, na którym 

jest zbudowana Betania. Nie idzie tym razem główną drogą, lecz ścieżką 

bardziej stromą i szybszą, która prowadzi od północnego zachodu i zmierza na 

wschód. Jest o wiele mniej uczęszczana, być może z powodu silnego nachylenia. 

Korzystają z niej jedynie śpieszący się podróżni. [Idą nią] prowadzący stada, 

którzy wolą unikać ciągłego wymijania kogoś na głównej drodze. [Korzystają z 

niej] też ci, którzy – jak Jezus dzisiaj – nie chcą, by ich zauważyła wielka liczba 

ludzi. Jezus idzie przodem. Rozmawia skrycie z Zelotą. Z tyłu – pierwsza grupa, 

w której znajdują się kuzyni z Janem i Andrzejem, potem grupa druga z 

Jakubem, synem Zebedeusza, Mateuszem, Tomaszem, Filipem. Jako ostatni 

idzie Bartłomiej z Piotrem i Iskariotą. Dochodzą do wzniesionego płaskowyżu, 

na którym Betania śmieje się do słońca pogodnego listopadowego dnia. Na 

wschodzie widać dolinę Jordanu i drogę wiodącą z Jerycha. Jezus daje polecenie 

Janowi, żeby uprzedził Łazarza o Jego przybyciu. Jan szybko się tam udaje, 

tymczasem Jezus z uczniami posuwa się naprzód powoli, pozdrawiany prawie 
wszędzie przez mieszkańców.  

Pierwszą osobą przybywającą z domu Łazarza jest kobieta. Pada przed Jezusem 

na ziemię mówiąc:  

«Szczęśliwy dzień dla domu mojej pani. Wejdź, Nauczycielu. Oto i Maksymin, a 

przy kracie – Łazarz.»  

Maksymin nadbiega. Nie wiem dokładnie, kto to jest. Mam wrażenie, że jest to 

jakiś mniej zamożny krewny, któremu dzieci Teofila udzielają gościny, lub też 

zarządca ich znacznych posiadłości, ale traktowany jak przyjaciel ze względu na 

zalety i długi czas jego służby w domu. Być może jest to syn zarządcy ojca, 

który odziedziczył po nim to zadanie u dzieci Teofila. Jest trochę starszy niż 
Łazarz, ma co najmniej trzydzieści pięć lat.  

«Nie oczekiwaliśmy Cię tak wcześnie» – mówi.  

«Przychodzę prosić o schronienie na noc.» 

«Gdyby to było na zawsze, sprawiłbyś nam przyjemność.» 

Stoją na progu. Łazarz całuje i obejmuje Jezusa. Wita uczniów. Potem, 

obejmując ramieniem Jezusa w pasie, wchodzi z Nim do ogrodu. Oddala się od 
innych i pyta nagle:  

«Czemu zawdzięczam radość oglądania Ciebie?» 

«Nienawiści członków Wysokiej Rady.» 

«Skrzywdzili Cię? Znowu?» 



 357 

«Nie, lecz chcą to uczynić. To jeszcze nie czas. Zanim nie przeoram całej 

Palestyny i nie zasieję ziarna, nie mogą Mnie powalić.» 

«Musisz również zżąć, dobry Nauczycielu. To byłoby słuszne.» 

«Żniw dokonają Moi przyjaciele. Zapuszczą sierpy tam, gdzie Ja rzuciłem ziarno. 

Łazarzu, postanowiłem odejść z Jerozolimy. Wiem z góry, że [wam] to nie 

będzie odpowiadać, jednak da Mi możliwość głoszenia Dobrej Nowiny. A w 

Syjonie odmówiono Mi nawet tego.» 

«Posłałem Ci wiadomość przez Nikodema, że możesz udać się do jednej z moich 

posiadłości. Nikt nie ośmieli się jej naruszyć. Będziesz mógł spełniać Swą 

posługę bez utrudnień. O, mój dom byłby najszczęśliwszy ze wszystkich domów, 

gdyż zostałby uświęcony Twoim nauczaniem. [Byłby najszczęśliwszy], gdyż Ty 

byś w nim oddychał! Daj mi tę radość, abym był Tobie przydatny, mój 

Nauczycielu.» 

«Widzisz, że właśnie ci jej udzielam, ale nie mogę pozostać w Jerozolimie. Nie 

Mnie by nękano, lecz tych, którzy by tam przybyli. Idę w okolice Efraimu – w 

jakieś miejsce pomiędzy tą miejscowością a Jordanem. Tam będę głosił Dobrą 
Nowinę i chrzcił jak Chrzciciel.» 

«W tej okolicy posiadam mały dom. Służy robotnikom jako miejsce 

przechowywania narzędzi. Od czasu do czasu śpią tam, w czasie sianokosów lub 

winobrania. Jest ubogi: zwykły dach i cztery mury. Znajduje się jednak na moim 

terenie i oni o tym wiedzą... To odstraszy szakale. Zgódź się, Panie. Poślę sługi, 
aby go uporządkowali...» 

«To zbyteczne. Jeśli wieśniacy mogą tam spać, będzie dobry i dla nas.» 

«Nie wprowadzę tam żadnego zbytku. Skompletuję tylko łóżka. O, będą ubogie, 

tak jak chcesz. Każę zanieść przykrycia, taborety, amfory i kubki. Będziecie 

musieli jeść i okrywać się w czasie zimowych miesięcy. Pozwól mi zatem to 

zrobić. Zresztą nie ja się tym zajmę. Oto Marta idzie do nas. Posiada zmysł 

praktyczny i jest pilna w trosce o wszystkie sprawy rodzinne. Jest stworzona 

dla domu, aby być umocnieniem fizycznym i duchowym dla tych, którzy w nim 
mieszkają.  

Podejdź, moja miła i czysta gospodyni! Widzisz? Ja również schroniłem się pod 

jej macierzyńską opiekę, w jej części spadku. Dzięki temu nie cierpię zbytnio z 

powodu utraty matki. Marto, Jezus schroni się na równinie Pięknej Rzeki. Z 

piękna ma tylko żyzność ziemi. Dom to owczarnia, ale On chce skromnego 

domu. Trzeba tam zanieść wszystko, co konieczne. Wydaj polecenia – ty, tak 
dzielna!» 

Łazarz całuje bardzo piękną rękę swej siostry, która podnosi ją, aby go 

pogłaskać z prawdziwą matczyną miłością. Następnie Marta mówi:  

«Idę natychmiast. Biorę ze sobą Maksymina i Marcelę. Ludzie z wozu pomogą w 

porządkowaniu. Pobłogosław mnie, Nauczycielu, dzięki temu wezmę ze sobą coś 
od Ciebie.» 

«Tak, Moja miła gospodyni. Będę cię nazywał jak Łazarz. Daję ci Moje serce, 

abyś je nosiła ze sobą, w twoim.» 

«Czy wiesz, Nauczycielu, że dziś Izaak z Eliaszem i innymi przyjaciółmi jest w 

tych wioskach? Prosili mnie o te pastwiska tam na dole, na równinie, by być 

trochę razem, i zgodziłem się. Dziś zmieniają pastwisko i oczekuję na nich z 
wieczerzą.» 
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«Jestem z tego powodu szczęśliwy. Udzielę im pouczeń...» 

«Tak, aby można było utrzymać kontakt. Ale od czasu do czasu przyjdziesz, 

prawda?...» 

«Przyjdę. Mówiłem już o tym z Szymonem. A ponieważ nie jest roztropne, abym 

nachodził dom z uczniami, pójdę do domu Szymona...» 

«Nie, Nauczycielu. Dlaczego sprawiasz mi przykrość?» 

«Nie domagaj się tego, Łazarzu. Wiem, że to jest dobre.» 

«A więc...» 

«A więc będę zawsze w twojej posiadłości. To o czym Szymon jeszcze nie wie, 

Ja to wiem. Ten – który chciał nabyć, nie ujawniając się i nie targując, jedynie 

po to, by zamieszkać blisko Łazarza z Betanii – to był syn Teofila, wierny 

przyjaciel Szymona Zeloty i wielki przyjaciel Jezusa z Nazaretu. On podwoił 

sumę za Jonasza, a nie wziął tego z dóbr Szymona, aby mu dać radość z 

możliwości uczynienia wiele dla Nauczyciela, który jest biedny, i dla ubogich 

Nauczyciela. Ten ktoś nazywa się Łazarz. To Łazarz z Betanii, dyskretny i 

uważny. Działa, kieruje i podtrzymuje wszystkie dobre wysiłki dla udzielenia Mi 
pomocy i wsparcia oraz dla chronienia Mnie. Wiem o tym.» 

«O! Nie mów tego! Uważałem, że dobrze czynię działając w ten sposób i w 

ukryciu!» 

«Dla ludzi to tajemnica, ale nie dla Mnie. Ja czytam w sercach. Czy chcesz, 

żebym ci powiedział, dlaczego dobroć, którą już w sposób naturalny posiadasz, 

nabiera barw doskonałości nadprzyrodzonej? To dlatego, że chcesz daru 

nadprzyrodzonego, prosisz o zbawienie dla pewnej duszy oraz o świętość dla 

siebie i dla Marty. Zdajesz sobie sprawę, że nie wystarczy być dobrym według 

świata, lecz że trzeba być dobrym według praw ducha, aby mieć łaskę Bożą. Nie 

słyszałeś Moich słów, ale powiedziałem: “Kiedy czynicie dobro, czyńcie je w 

ukryciu, a Ojciec wam za to odpłaci obficie.” Działałeś dzięki naturalnemu 

porywowi ku pokorze. I zaprawdę powiadam ci, że Ojciec przygotowuje ci 
nagrodę, której nie potrafisz sobie nawet wyobrazić.» 

«Zbawienie Marii?...» 

«To i więcej jeszcze, więcej.» 

«Nauczycielu, cóż może być większe od tego?» 

Jezus patrzy na niego i uśmiecha się. Potem mówi takim tonem, jakby recytował 

psalm: «Pan króluje, a z Nim Jego święci. Ze Swoich promieni splata koronę, by 

ozdobić nią ich głowy. Na wieki lśni ona przed oczyma Boga i wszechświata. Z 

jakiego jest metalu? Jakie zdobią ją kamienie? Ze złota i to z najczystszego 
złota. 

Obręcz jej uczyniono w podwójnym ogniu miłości do Boga i do człowieka. 

Uczyniono ją dłutem woli, która uderza, szlifuje, przycina i poleruje. Są [na niej] 

liczne perły, szmaragdy bardziej zielone niż trawa, która rośnie w kwietniu, 

turkusy koloru nieba, opale w kolorze księżyca, przejrzyste ametysty jak fiołki, 

jaspisy i szafiry, hiacynty i topazy. To wszystkie kamienie wprawione w życie. 

Następnie, by uwieńczyć dzieło, rubinowa obręcz, wielka obręcz na chwalebnym 

czole. 

A ponieważ błogosławiony będzie miał wiarę i nadzieję, łagodność i czystość, 

umiarkowanie i męstwo, sprawiedliwość i roztropność, miłosierdzie bez miary, 



 359 

dlatego krwią będzie miał wypisane w głębi serca Moje Imię i wiarę w Mnie. 

Będzie miał w sobie miłość do Mnie, a jego imię będzie [zapisane] w Niebiosach.  

Radujcie się, o sprawiedliwi, w Panu. Człowiek nie wie, a Bóg widzi. On zapisuje 

w wiecznych księgach Moje obietnice i wasze dzieła, a wraz z nimi wasze 

imiona: książąt przyszłego wieku, wiecznych zwycięzców wraz z Chrystusem 
Panem.» 

Łazarz patrzy na Jezusa, zaskoczony. Potem szepcze:  

«O!... Ja... nie będę [do tego] zdolny...» 

«Tak uważasz?»  

Jezus podnosi ze ścieżki giętką gałąź wierzby płaczącej i mówi:  

«Popatrz, jak łatwo Moja ręka zgina tę gałąź. Tak samo miłość zegnie twą duszę 

i uczyni dla niej koronę wieczną. Miłość jest odkupicielem każdego człowieka. 

Kto kocha, ten rozpoczyna swe odkupienie, a Syn Człowieczy je zakończy.»  

85. JEZUS W DOLINIE “PIĘKNEJ RZEKI”. POCZĄTKI ŻYCIA WSPÓLNEGO Z 

UCZNIAMI 

Napisane 26 lutego 1945. A, 4595-4606 

Gdyby porównać ten mały, niski wiejski dom z domem w Betanii, to 

rzeczywiście jest on owczarnią, jak powiedział Łazarz. Jednak jeśli porówna się 

go z domami wieśniaków Dorasa, to jest to dość ładna siedziba. Bardzo niski i 
bardzo obszerny, solidnie zbudowany.  

Jest w nim kuchnia, to znaczy kominek w izbie całkowicie zadymionej, gdzie 

znajduje się stół, stołki, amfory i wiejska półka na talerze i kubki. Szerokie 

drzwi z surowego drewna służą za wejście i pozwalają przedostać się światłu. 

Dalej – na tej samej ścianie, na której się one znajdują – jest troje innych drzwi. 

Przez nie wchodzi się do trzech wielkich izb, długich i wąskich, o ścianach 

pobielonych wapnem. Tak jak w kuchni podłoga jest tu z ubitej ziemi. W dwóch 

pokojach są teraz niskie posłania. Można by powiedzieć: małe sypialnie. Liczne 

haki umieszczone w murach wskazują, że zaczepiano na nich narzędzia i być 

może worki z produktami rolnymi. Teraz służą za wieszaki i zaczepia się na nich 

torby. Trzecia izba (to raczej korytarz niż pokój, bo długość jest 

nieproporcjonalna do szerokości) jest pusta. Musiała też służyć za schronienie 

dla zwierząt, gdyż jest tam żłób i pierścienie w murze. Widać tam również 

charakterystyczne dziury w ziemi uderzanej przez okute kopyta. Obecnie nie ma 

tam nic.  

Na zewnątrz, blisko tego ostatniego pomieszczenia, jest długi wiejski portyk. 

Okrywa go dach z faszyny i łupków, wsparty na pniach drzew lekko ociosanych. 

Właściwie nie jest to portyk. To tylko jednospadowy dach, otwarty z trzech 

stron. Dwie mają po dziesięć metrów, trzecia – nie więcej niż pięć. W lecie 

winorośl rozpościera pewnie gałęzie z jednego pnia na drugi od strony 

południowej. Teraz liście opadły i widać konary podobne do szkieletów. Jest też 

– również pozbawiony liści – ogromny figowiec, który w lecie ocienia zbiornik 

[wody znajdujący się] pośrodku placu. Zrobiono go, by poić zwierzęta. Na boku 

– prymitywna studnia lub raczej dziura w ziemi, słabo zaznaczona przez koło z 

płaskich i białych kamieni.  

Oto dom przyjmujący Jezusa i Jego uczniów w miejscu nazywanym [doliną] 

“Pięknej Rzeki”. Są też pola. Łąki i winnice otaczają dom. W odległości około 

trzydziestu metrów (nie należy jednak brać moich określeń [odległości] jako 



 360 

prawd wiary) widać inny dom pośród pól – piękniejszy bo z tarasem, którego 

ten nie ma. Dalej za domem jest zagajnik z drzew oliwnych i innych, po części 
ogołoconych. Niektóre drzewa posiadają liście, zasłaniające widok.  

Piotr z bratem [Andrzejem] i Janem pracują aktywnie, aby zamieść podwórko i 

izby, uporządkować posłania, zaczerpnąć wody. Piotr krząta się też wokół 

studni, by wyregulować i umocnić liny w celu lepszego i wygodniejszego 

czerpania wody. Obok nich dwóch kuzynów Jezusa pracuje z młotkiem i 

pilnikiem w ręku, przy zamkach i oknach. Jakub, syn Zebedeusza, pomaga im, 
posługując się piłą i siekierą jak pracownik w zbrojowni. 

W kuchni Tomasz jest bardzo zajęty. Wydaje się zawodowym kucharzem, tak 

potrafi regulować ogień i płomień i oczyścić szybko jarzyny, które piękny Judasz 

raczył przynieść z sąsiedniej wioski. Chodzi chyba o wioskę niezbyt znaczącą, 

bo Judasz wyjaśnia, że robi się tam chleb tylko dwa razy w tygodniu i że w tym 

dniu go nie ma.  

Piotr słucha go i mówi: «Zrobimy podpłomyki na ogniu. Tam jest mąka. Szybko, 

zrzucaj ubranie i rób ciasto, a ja się potem zajmę wypiekiem. Umiem to robić.» 

Nie mogę powstrzymać się od śmiechu, widząc Iskariotę tak upokorzonego, w 

podkoszulku, mieszającego mąkę z wodą. Obsypuje się nią obficie. Nie ma 

Jezusa, Szymona, Bartłomieja, Mateusza i Filipa.  

«Dziś jest najtrudniej – odpowiada Piotr gderającemu Judaszowi z Kariotu. – 

Ale jutro pójdzie lepiej, a na wiosnę będzie bardzo dobrze...» 

«Na wiosnę? Czy tu na zawsze zostaniemy?» – pyta przerażony Judasz. 

«Czemu nie? Czy to nie jest dom? Jeśli będzie padać, nie zmokniemy. Jest woda 

pitna. Nie brak żywności. I czegóż więcej pragniesz? Mnie tu jest bardzo dobrze. 
A poza tym nie czuję smrodu faryzeuszy i ich towarzyszy...» 

«Piotrze, chodź, podnieśmy sieci» – mówi Andrzej, wyprowadzając brata na 

zewnątrz przed wybuchem sprzeczki pomiędzy nim a Iskariotą.  

«Ten człowiek nie może na mnie patrzeć!» – wykrzykuje Judasz. 

«Nie. Nie możesz tak mówić. Jest taki wobec wszystkich. Ale jest dobry. To ty 

jesteś zawsze niezadowolony» – odpowiada Tomasz, który, przeciwnie, zawsze 
jest w dobrym nastroju. 

«To dlatego, że wyobrażałem sobie coś innego...» 

«Mój Kuzyn nie przeszkadza ci odejść do tego czegoś innego – mówi spokojnie 

Jakub, syn Alfeusza. – Sądzę, że wszyscy, przez głupotę, wyobrażaliśmy sobie, 

że pójście za Nim będzie czymś innym. Ale to dlatego, że mamy twardy kark i 

jesteśmy bardzo pyszni. On nigdy nie krył przed nami niebezpieczeństw ani 
trudu związanego z pójściem za Nim.» 

Judasz mruczy coś przez zęby. Juda Tadeusz pracuje przy kuchennej półce. 

Chce zrobić z niej małą szafkę. Odpowiada mu: «Mylisz się. Nie masz racji, 

nawet gdy się weźmie pod uwagę zwyczaj. Każdy Izraelita musi pracować. I 

pracujemy. Czyżby praca ci tak ciążyła? Ja nie czuję tego, bo – kiedy jestem z 
Nim – nie odczuwam już zmęczenia.» 

«Ja też się na nic nie skarżę. Cieszy mnie, że teraz jestem tu, całkiem jak w 

rodzinie» – mówi Jakub, syn Zebedeusza.  

«Dokonamy tu cudów!...» – zauważa ironicznie Judasz z Kariotu.  
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«Ale czego ty właściwie chcesz? Czego się spodziewasz? – pyta wybuchając 

Tadeusz. – Dworu satrapy? Nie pozwolę krytykować tego, co robi mój Kuzyn. 
Zrozumiałeś?» 

«Uspokój się, bracie! – mówi Jakub, syn Alfeusza. – Jezus nie chce sporów. 

Mówmy jak najmniej, a róbmy jak najwięcej. To będzie o wiele lepsze dla 

wszystkich. Zresztą, jeśli Jemu nie uda się zmienić serc... to czy ty masz 
nadzieję zrobić to swoimi słowami?» 

«Serce, którego nie można zmienić, to moje, co?» – mówi Iskariota agresywnie.  

Jakub nie odpowiada. Wkłada ćwiek między zęby i przybija deski z taką energią, 

że narzekania Judasza giną w hałasie. 

Mija jakiś czas. Wraca Izaak razem z Andrzejem. Pierwszy z jajkami i koszykiem 

pełnym bochnów jeszcze gorących i drugi – z rybami w koszu. 

«Proszę – mówi Izaak – to posyła zarządca. Pyta, czy nie brak czegoś. Otrzymał 

takie polecenie.» 

«Widzisz, że nie umrzemy z głodu! – mówi Tomasz do Iskarioty. Potem dodaje: 

– Daj mi ryby, Andrzeju. Jakie piękne! Ale jak się je przygotowuje?... Tego nie 
potrafię zrobić.» 

«Ja o to zadbam – mówi Andrzej. – Jestem rybakiem.»  

Zabiera się w kącie do przyrządzania jeszcze żywych ryb. 

«Nauczyciel właśnie nadchodzi. Obszedł okolice i wioski. Zobaczycie, że zaraz 

tu będzie. Uleczył już chore oczy. A ponadto ja przebiegłem te wioski i ludzie są 
poinformowani...» 

«O, oczywiście! Ja, ja!... Wszystko pasterze... My porzuciliśmy – a przynajmniej 

ja – spokojne życie i uczyniliśmy to i tamo, ale to się nie liczy...» 

Izaak patrzy, zdziwiony, na Iskariotę... ale, roztropnie powstrzymuje się od 

odpowiedzi. Inni również milczą... lecz [odczuwa się] wewnętrzne wrzenie.  

«Pokój niech będzie z wami wszystkimi.»  

Jezus staje na progu, uśmiechnięty, dobry. Można by powiedzieć, że słońce 

świeci jaśniej, odkąd się pojawił. 

«Ale dzielni! Wszyscy przy pracy! Mogę ci pomóc, kuzynie?» 

«Nie, odpocznij, skończyłem.» 

«Jesteśmy obładowani jedzeniem. Wszyscy chcieli coś dać. Gdyby wszyscy 

ludzie mieli serca pokornych!» – mówi Jezus trochę smutny. 

«O! Mój Nauczycielu! Niech Bóg Cię błogosławi!» 

To Piotr wchodzi z wiązką chrustu na plecach i, nie odkładając go, pozdrawia 

swego Jezusa.  

«Również ciebie niech Pan błogosławi, Piotrze. Dobrze pracowaliście!» 

«Będziemy jeszcze pracować w wolnych chwilach. Mamy dom wiejski!... a 

trzeba nam zrobić z niego Eden. W międzyczasie poprawiłem studnię, aby było 

widać w nocy, gdzie się znajduje, i abyśmy byli pewni, że nie stracimy konwi, 

kiedy je spuszczamy. A potem... Widzisz pracę Twoich dzielnych kuzynów? 
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Wszystko to trzeba [zrobić,] aby żyć dłużej w jednym miejscu. Ja, rybak, nie 

umiałbym tego. Oni są naprawdę dzielni. Także Tomasz. Mógłby być głównym 

kucharzem na dworze Heroda. Judasz też jest dzielny. Zrobił wspaniałe 
podpłomyki...» 

«...i niepotrzebne. Mamy chleb» – odpowiada Judasz. Jest w złym humorze. 

Piotr patrzy na niego. Czekam na ostrą odpowiedź, ale Piotr potrząsa głową, 
rozsypuje gorący popiół i rozkłada na nim podpłomyki. 

«Wszystko będzie gotowe» – mówi Tomasz śmiejąc się.  

«Czy będziesz dziś nauczał?» – pyta Jakub, syn Zebedeusza.  

«Tak, między szóstą i siódmą godziną. Wasi towarzysze to zapowiedzieli. 

Jedzmy więc bez ociągania.»  

Jeszcze chwila i potem Jan kładzie chleb na stole, przygotowuje taborety, 

przynosi kubki i amfory. Tomasz przynosi gotowane jarzyny i pieczone ryby. 

Jezus, na centralnym miejscu, ofiaruje i błogosławi. Dzieli. Wszyscy jedzą z 
apetytem.  

Jeszcze jedzą, kiedy na podwórko przychodzą jacyś ludzie. Piotr podnosi się i 

idzie do drzwi: «Czego chcecie?» 

«Czy Rabbi tu naucza?» 

«Będzie nauczał, ale teraz je, bo on też jest człowiekiem. Usiądźcie tam i 

poczekajcie.» 

Mała grupa odchodzi pod wiejską szopę.  

«Wkrótce nadejdzie wiatr i będzie często padać. To dlatego będzie można 

dobrze wykorzystać tę pustą stodołę. Dobrze ją wyczyściłem. Żłób będzie służyć 
do siedzenia...» 

«Nie rób głupich żartów – mówi Judasz – Rabbi to rabbi.» 

«Jakich żartów? Jeśli urodził się w szopie, będzie mógł przemawiać ze żłobu!» 

«Piotr ma rację, ale proszę was, miłujcie się!» – Jezus wydaje się zmęczony 

wypowiadając te słowa. 

Kończą jeść i Jezus zaraz wychodzi do małej grupki. 

«Poczekaj, Nauczycielu! – krzyczy za Nim Piotr – Twój kuzyn zrobił Ci taboret, 

bo ziemia jest od spodu wilgotna.» 

«Nie trzeba. Wiesz dobrze, że przemawiam stojąc. Ludzie chcą Mnie widzieć i Ja 

chcę ich widzieć. Raczej.... zróbcie stołki i nosze. Może przybędą chorzy... To 
będzie użyteczne.» 

«Zawsze myślisz o innych, dobry Nauczycielu!» – mówi Jan i całuje Mu rękę.  

Jezus udaje się z trochę smutnym uśmiechem w stronę małej grupy. Uczniowie 

idą z Nim. Piotr, który jest właśnie z boku Jezusa, przyciąga Go do siebie i 

szepcze cicho: «Za murem jest ta kobieta z zasłoniętą twarzą. Widziałem ją. 
Jest tam od rana. Szła za nami od Betanii. Trzeba ją przegonić lub zostawić?» 

«Zostaw ją, już powiedziałem.» 

«Ale jeśli ona jest szpiegiem, jak mówi Iskariota?» 
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«Nie, nie jest. Zaufaj temu, co Ja ci mówię. Zostaw ją. Nic nie mów pozostałym. 

Zachowaj tajemnicę.» 

«Milczałem [o tym], bo pomyślałem, że tak będzie lepiej...» 

«Pokój wam, którzy szukacie Słowa...» – zaczyna Jezus. Odchodzi w głąb 

korytarza, mając za Sobą mur domu. Mówi powoli do dwunastu osób siedzących 
na ziemi lub opartych o kolumny ogrzane listopadowym słońcem.  

«Człowiek popada w błąd, kiedy rozmyśla nad życiem i śmiercią i kiedy 

posługuje się tymi dwoma pojęciami. Nazywa “życiem” czas, gdy – zrodzony 

przez matkę - zaczyna oddychać, odżywiać się, poruszać, myśleć, działać. 

“Śmiercią” nazywa chwilę, w której przestaje oddychać, jeść, poruszać się, 

myśleć, pracować i kiedy zamienia się w zwłoki – zimne i niewrażliwe, gotowe 

do złożenia w łonie grobu. A to nie jest dokładnie tak. Pragnę dać wam 

zrozumieć, czym jest “życie”, wskazać dzieła właściwe dla życia.  

Życie nie jest [samym tylko] istnieniem. Istnienie nie musi być życiem. Latorośl 

przyczepiona do tej kolumny istnieje, a nie ma życia, o którym mówię. Ta 

becząca owieczka - przywiązana do drzewa, tam dalej – również istnieje, ale nie 

ma życia, o którym mówię. Życie, o którym mówię, nie zaczyna się wraz z 

istnieniem [cielesnym] i nie kończy się równocześnie ze [śmiercią] ciała. Życie, 

o którym mówię, nie ma początku w łonie matki: zaczyna się, kiedy w Myśli 

Bożej rodzi się stworzona dusza, by zamieszkać w ciele. [Nadprzyrodzone życie 
duszy] ginie, gdy je zabija grzech. 

Najpierw człowiek jest tylko nasieniem, które się rozwija, zasiewem ciała, a nie 

glutenu lub miękiszu, jak to jest w przypadku zboża lub owocu. Na samym 

początku to jakby tylko formujące się zwierzę, kiełek, [który bez duszy] nie 

różniłby się od embrionu zwierzęcego – na przykład od tego, który teraz 

wzrasta w łonie tamtej owieczki. Ale od chwili kiedy w to ludzkie poczęcie 

wniknęła część bezcielesna – najpotężniejsza jednak w swej bezcielesności, 

zdolna wznosić [ciało] na wyższy poziom – oto wtedy ten niby zwierzęcy kiełek 

istnieje nie tylko z biciem [cielesnego] serca, ale “żyje” według Myśli 

Stworzyciela i jest człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, jest 

dzieckiem Boga, przyszłym mieszkańcem Nieba. Zamieszka tam jednak, jeśli 

życie [nadprzyrodzone] będzie [w nim] trwało. Człowiek bowiem może istnieć i 

- przy zachowanym wyglądzie ludzkim - nie być już człowiekiem, lecz grobem, 
w którym życie [nadprzyrodzone] się rozpada. 

Dlatego też mówię: “Życie nie zaczyna się wraz z zaistnieniem [ciała] i nie 

kończy się, kiedy ono ginie.” Życie zaczyna się przed narodzeniem. Życie nie ma 

już końca, gdyż dusza nie umiera, to znaczy nie unicestwia się. [Jeśli umiera, 

to] umiera tylko dla swego przeznaczenia, którym jest Niebo, a żyje dla swej 

kary. Umiera dla tego szczęśliwego losu, gdy umiera dla Łaski. Życie to – 

dotknięte gangreną śmierci swego przeznaczenia - trwa przez wieki potępienia i 

udręk. Zachowane zaś życie [nadprzyrodzone] osiąga [po śmierci] swą pełnię, 
staje się wieczne, doskonałe i szczęśliwe jak jego Stwórca.  

Czy mamy obowiązki wobec życia? Tak. Ono jest darem Bożym. Należy używać i 

zachowywać troskliwie każdy dar Boży, bo to rzecz tak święta jak jej Dawca. 

Czy poniewieralibyście podarunkiem króla? Nie. On przekazuje spadkobiercom i 

dziedzicom spadkobierców jakby chwałę rodziny. Dlaczego więc poniewierać 

darem Bożym? A jak należy się posługiwać tym darem Bożym i zachowywać go? 

Jak utrzymać przy życiu rajski kwiat duszy, by zachować go dla Nieba? Jak 
dojść do “życia” ponad i poza istnieniem?  

Co do tego Izrael ma jasne prawa i należy je tylko zachowywać. Izrael ma 

proroków i sprawiedliwych, którzy dają przykład i pouczenie, jak zachowywać 
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prawa. Również teraz Izrael ma swych świętych. Izrael nie może, nie powinien 

więc się pomylić. Ja widzę jednak plamy w sercach i wszędzie martwe duchy. 

Mówię więc wam: czyńcie pokutę; otwórzcie wasze dusze na Słowo; 

wprowadzajcie w czyn niezmienne Prawo. Umacniajcie wyczerpane, 

obumierające w was “życie”. Jeśli ono jest już martwe, przyjdźcie do Życia 

Prawdziwego – do Boga. Płaczcie nad waszymi grzechami. Wołajcie: “Litości!” 

Podnoście się jednak. Nie bądźcie żywymi umarłymi, żebyście nie zostali jutro 

wydani na wieczne cierpienie. Nie będę do was mówił o innych rzeczach, jak 

tylko o sposobie odzyskania lub zachowania życia. Ktoś inny powiedział wam: 

“Czyńcie pokutę. Oczyśćcie się z nieczystego ognia pożądliwości, z błota 

waszych grzechów.” Ja wam powiadam: biedni przyjaciele, rozważmy wspólnie 

Prawo. Usłyszmy w nim na nowo ojcowski głos Boga Prawdziwego. A potem 

prośmy razem Wiecznego mówiąc: “Niech Twoje miłosierdzie zstąpi na nasze 
serca”. 

Teraz trwa ponura zima. Wkrótce będzie wiosna. Martwy duch jest smutniejszy 

niż ogołocony mrozem las. Ale jeśli pokora, pragnienie, pokuta i wiara 

przenikną was - jak [słońce przenika] las na wiosnę - życie powróci do was. 

Wtedy zakwitniecie dla Boga, by przynieść jutro – w dniu jutrzejszym 

trwającym przez całe wieki – owoc wieczny prawdziwego życia.  

Przyjdźcie do Życia! Przestańcie jedynie “istnieć”, a zacznijcie “żyć”. Śmierć 

wtedy nie będzie “końcem”, lecz początkiem bezmiernej radości, bez znużenia. 

Śmierć będzie tryumfem tego, co żyje przed ciałem, i tryumfem ciała, które 

zostanie powołane do zmartwychwstania wiecznego, aby uczestniczyć w tym 

Życiu. Przyrzekam je w imię Boga Prawdziwego tym wszystkim, którzy będą 

chcieli życia dla swych dusz, depcząc zmysły i pożądliwości, by cieszyć się 
wolnością dzieci Bożych.  

Idźcie. Każdego dnia o tej samej godzinie będę mówił o odwiecznej prawdzie. 

Pan niech będzie z wami.» 

Ludzie odchodzą powoli z licznymi komentarzami. Jezus powraca do małego 

samotnego domu. 

86. JEZUS W DOLINIE “PIĘKNEJ RZEKI”. «JA JESTEM PANEM, TWOIM BOGIEM» 

Napisane 27 lutego 1945. A, 4606-4618 

Dziś liczba towarzyszących osób, [w porównaniu z] dniem wczorajszym niemal 

się podwoiła. Są też osoby, które nie pochodzą z [prostego] ludu. Niektórzy 

przybyli na grzbiecie osła i spożywają posiłek pod szopą. Oczekując 
Nauczyciela, przywiązali zwierzęta do słupów. 

Dzień jest chłodny, lecz pogodny. Ludzie rozmawiają między sobą. Ci, którzy są 

lepiej poinformowani, wyjaśniają, kim jest Nauczyciel i dlaczego mówi w tym 
miejscu. Ktoś mówi:  

«Ale czy On jest kimś większym od Jana?» 

«Nie. On jest inny. Należałem do Jana, on jest Prekursorem i głosem 

sprawiedliwości. Ten jest Mesjaszem, to głos Mądrości i Miłosierdzia.» 

«Skąd to wiesz?» – pyta wielu. 

«Trzech uczniów związanych z Janem Chrzcicielem mi to powiedziało. 

Gdybyście wiedzieli! Widzieli Jego narodzenie. Pomyślcie, zrodził się ze światła. 

To była światłość tak silna, że pasterze uciekli z zagrody ze zwierzętami, 

przerażonymi i oszalałymi. Widzieli Betlejem całe w ogniu i potem z nieba 
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zstąpili aniołowie i skrzydłami zgasili ogień. Na ziemi był On: Dziecię zrodzone 

ze światłości. Ogień stał się gwiazdą...» 

«Ależ to nie było tak.» 

«Tak, to było tak. To właśnie powiedział mi, kiedy byłem dzieckiem, pewien 

człowiek, stajenny w Betlejem. Teraz, kiedy Mesjasz stał się [dorosłym] 
człowiekiem, on się tym chwali.» 

«Nie, to nie jest tak. Gwiazda przyszła później. Ona przyszła z Mędrcami ze 

Wschodu. Jeden z nich był krewnym Salomona, a więc i Mesjasza, bo On jest z 

rodu Dawida. Dawid był ojcem Salomona. Salomon zakochał się w królowej 

Saby, gdyż była piękna, no i z powodu darów, jakie przyniosła. Miała z nim syna, 
który jest z Judei, a równocześnie znad Nilu...» 

«Ale co ty nam opowiadasz! Jesteś szalony?!» 

«Nie. Chcesz powiedzieć, że nie jest prawdą, iż przyniosła jemu, krewnemu, 

wonności, jak to jest w zwyczaju między królami z tego rodu?» 

«Ja wiem, jak to było – mówi drugi. – To było tak. Wiem, bo mam za przyjaciela 

Izaaka, jednego z pasterzy. Zatem Dziecię narodziło się w szopie, w domu 
Dawida. Takie było proroctwo...» 

«Ale, czyż On nie jest z Nazaretu?» 

«Pozwólcie mi mówić. Urodził się w Betlejem, bo On jest z rodu Dawida. A to 

było w czasie spisu. Pasterze widzieli światło, najpiękniejsze jakie istnieje. 

Najmłodszy, niewinny, pierwszy zobaczył anioła Pańskiego. Jego głos, 

harmonijny jak harfa, mówił: “Zbawiciel się narodził. Idźcie i adorujcie”. Potem 

aniołowie, i jeszcze inni aniołowie śpiewali: “Chwała Bogu i pokój dobrym 

ludziom”. Pasterze poszli i zobaczyli całkiem małe dziecko – w żłobie, pomiędzy 

wołem i osłem - i Matkę, i ojca. I oddali Mu pokłon. Potem zaprowadzili ich do 

domu pewnej dzielnej niewiasty. Dziecię wzrastało jak wszystkie dzieci, piękne, 

grzeczne, pełne miłości. Potem przyszli Mędrcy znad Eufratu i Nilu, bo zobaczyli 

gwiazdę i rozpoznali w niej gwiazdę Balaama. Dziecię potrafiło już chodzić. Król 

Herod rozkazał zabić [dzieci], z zazdrości o przyszłego króla. Jednak anioł 

Pański ujawnił niebezpieczeństwo. Dzieci z Betlejem zginęły, ale nie On, gdyż 

uciekł dalej niż Matarea. Potem powrócił do Nazaretu i był cieślą. Kiedy 

nadszedł Jego czas, rozpoczął misję, zapowiedziany wcześniej przez kuzyna, 

Chrzciciela. Najpierw odszukał pasterzy. Uzdrowił Izaaka z paraliżu, po 

trzydziestu latach choroby. Izaak jest niezmordowany w głoszeniu Go. Tak 

było.» 

«Ależ trzech uczniów Chrzciciela powiedziało mi dokładnie takie słowa!» – 

mówi pierwszy, zawstydzony. 

«I one są prawdziwe. Nie jest prawdą tylko to, co dotyczy stajennego. Chwali 

się tym? Lepiej by zrobił, mówiąc mieszkańcom Betlejem, że mają być dobrzy. 

On nie mógł przemawiać ani w Betlejem, ani w Jerozolimie.» 

«Masz rację. Pomyśl jednak, czy uczeni w Piśmie i faryzeusze chcą tych słów! 
To są żmije i hieny, jak ich nazywa Chrzciciel.» 

«Chciałbym wyzdrowieć. Widzisz? Mam zakażoną nogę. Zniosłem śmiertelne 

cierpienie, by tu dotrzeć na grzbiecie oślicy. Szukałem Go w Syjonie, ale Go tam 

nie było...» – mówi ktoś inny. 

«Grożono Mu śmiercią...» – mówi drugi. 
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«Psy!» 

«Tak. Skąd przybywasz?» 

«Z Liddy.» 

«Długa droga!» 

«Ja... ja... chciałbym Mu powiedzieć o moim grzechu... Powiedziałem o tym 

Chrzcicielowi. Jednak uciekłem, tyle zaczął mi robić wyrzutów. Myślę, że nie 
mogę już uzyskać przebaczenia...» – mówi jeszcze inny.  

«Cóż zatem zrobiłeś?» [– pytają go.] 

«Dużo zła. Powiem Mu o tym. Jak sądzicie? Czy mnie przeklnie?» 

«Nie. Słyszałem, jak przemawiał w Betsaidzie. Znajdowałem się tam 

przypadkowo. Co za słowa! Mówił o pewnej grzesznicy. O, niemal chciałem nią 
być, żeby na nie zasłużyć!...» – mówi jakiś krzepki starzec. 

«Oto nadchodzi!» – woła wiele głosów. 

«Miłosierdzia! Wstyd mi!» – mówi winny i chce uciec. 

«Dokąd uciekasz, Mój synu? Czy masz serce już tak czarne, że nienawidzisz 

Światłość i od Niej uciekasz? Czy tak zgrzeszyłeś, że boisz się Mnie - 

Przebaczenia? Jakiż grzech popełniłeś? Nawet gdybyś zabił Boga, nie 

powinieneś się obawiać, jeśli masz w sobie prawdziwy żal. Nie płacz albo raczej 

przyjdź, zapłaczmy razem» – mówi Jezus. Podnosząc rękę powstrzymał go od 

ucieczki i przyciska go teraz do Siebie. Potem odwraca się do tych, którzy 
czekają, i mówi im:  

«Tylko chwila. Przyniosę ulgę temu sercu. Potem przyjdę do was.» 

Oddala się od domu, napotykając za rogiem kobietę zakrytą welonem, która 

zajęła miejsce, by słuchać. Jezus patrzy na nią przez chwilę uważnie. Potem 
robi jeszcze dziesięć kroków i zatrzymuje się:  

«Co zrobiłeś, synu?» 

Mężczyzna pada na kolana. To człowiek w wieku pięćdziesięciu lat. Twarz 

spalona przez cierpienie i wyniszczona nieznaną udręką. Wyciąga ramiona i 
woła:  

«Aby roztrwonić z kobietami cały ojcowski spadek, zabiłem moją matkę i 

mojego brata... Nie mam już spokoju... Mój pokarm.... krew! Moje sny... 

koszmary... Moja przyjemność... O! Na łonie kobiet, w ich rozpustnym krzyku, 

czułem lodowatego trupa mojej martwej matki i jęczenie otrutego brata. 

Przeklęte kobiety lekkich obyczajów, żmije, meduzy, niestałe mureny... ruina, 
ruina, moja ruina!» 

«Nie przeklinaj. Ja cię nie przeklinam...» 

«Nie przeklinasz mnie?» 

«Nie. Płaczę i biorę na Siebie twój grzech!... Jakże on jest ciężki! Miażdży Mi 

członki, ale przyciskam go mocno, żeby go zniszczyć dla ciebie... i udzielam ci 
przebaczenia. Tak. Odpuszczam ci twój wielki grzech.»  

Jezus wyciąga ręce nad głową szlochającego człowieka i modli się:  
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«Ojcze, także za niego Moja krew będzie wylana. Na razie [masz] Moje łzy i 

modlitwę. Ojcze, przebacz, bo on się nawrócił. Twój Syn, którego sądowi 
wszystko jest przekazane, tego chce...»  

Pozostaje jeszcze przez kilka minut w takiej postawie, potem pochyla się, 

podnosi mężczyznę i mówi mu:  

«Grzech został ci odpuszczony. Teraz – przez życie w pokucie - musisz 

wynagradzać za to, co pozostaje z twej zbrodni.» 

«Bóg mi przebaczył? A moja matka? A brat?»  

«Co Bóg przebacza, wszyscy przebaczają. Idź i nie grzesz już nigdy więcej.» 

Mężczyzna płacze jeszcze głośniej i całuje Jego rękę. Jezus pozwala mu się 

wypłakać. Powraca do domu. Kobieta zawoalowana wydaje się chcieć iść na 

Jego spotkanie, ale następnie spuszcza głowę i nie rusza się. Jezus przechodzi 

obok niej, nie patrząc na nią. Doszedł na miejsce i mówi: «Pewna dusza 

powróciła do Pana. Niech będzie błogosławiona Jego wszechmoc, która wyrywa 

dusze z objęć demona. Bóg stworzył je i ponownie stawia na drodze [wiodącej] 
do Nieba. Dlaczego ta dusza zagubiła się? Bo straciła z pola widzenia Prawo.  

Pismo mówi, że Pan objawił się na Synaju w całej Swej straszliwej potędze, aby 

poprzez to powiedzieć: “Ja jestem Bogiem. Oto Moja wola. Oto błyskawice 

gotowe dla tych, którzy się buntują przeciwko woli Bożej.” Zostało zakazane, by 

ktokolwiek z ludu wstępował kontemplować Tego, Który Jest. Kapłani mieli się 

oczyścić, zanim zbliżą się do granicy ustalonej przez Boga, aby nie zostali 

porażeni. Był to bowiem czas sprawiedliwości i próby. Niebiosa były zamknięte 

jakby przez kamień położony na misterium Nieba i na gniewie Bożym. Winnych 

synów uderzały z Niebios jedynie strzały sprawiedliwości. Ale teraz – nie. Teraz 

Sprawiedliwy przyszedł wypełnić całą sprawiedliwość. Nadszedł czas, w którym, 

bez gromów i bez granic, Słowo Boże mówi do człowieka, aby dać mu Łaskę i 

Życie. 

Pierwsze słowo Ojca i Pana jest następujące:  

“Ja jestem Panem, twoim Bogiem”. 

Nie ma chwili dnia, kiedy by to słowo nie brzmiało i nie było ujawniane przez 

głos i palec Boży. Gdzie? Wszędzie... Wszystko je wciąż powtarza. Od trawy aż 

po gwiazdę, od wody po ogień, od wełny po pokarm, od światła po ciemności, od 

zdrowia po chorobę, od bogactwa po biedę. Wszystko mówi: “Jam jest Pan”. To 

dzięki Mnie to masz. Jedna z Moich myśli daje ci to, inna to odbiera. Nie ma 

potężnej armii ani obrony, która pozwoliłaby ci umknąć przed Moją wolą”. Ona 

woła w głosie wiatru, śpiewa w szumie wody, rozszerza się w zapachu kwiatów. 

Ona uderza szczyty gór. Szemrze, mówi, wzywa, krzyczy w sumieniach: “Ja 

jestem Panem, twoim Bogiem”. 

Nigdy o tym nie zapominajcie! Nie zamykajcie waszych oczu, uszu, nie tłumcie 

waszego sumienia, by nie słyszeć tego słowa. Ono przecież istnieje. Nadchodzi 

czas, kiedy to słowo przychodzi, wypisane ognistym palcem Boga na murze sali 

biesiadnej lub na rozwścieczonych falach morskich, na roześmianych wargach 

dziecka lub na bladym [obliczu] starca, który wkrótce umrze, na pachnącej róży 

lub w odorze grobu. Nadchodzi czas, kiedy – w upojeniu winem i radościami, w 

wirze spraw, w spoczynku nocy, w samotnym spacerze – podnosi się głos i 

słowo mówiące: “Jam jest Pan, twój Bóg”. Nic go nie doprowadzi do 

zamilknięcia: ani to ciało, które pożądliwie całujesz, ani ten pokarm, który 

żarłocznie połykasz, ani złoto, które gromadzi twa chciwość, ani posłanie, na 
którym pozostajesz leniwie, ani cisza, ani samotność, ani sen. 



 368 

“Ja jestem Panem, twoim Bogiem”, Towarzyszem, który cię nie porzuca, 

Gościem, którego nie umiesz przepędzić. Jesteś dobry? Oto wtedy Gość i 

Towarzysz jest dobrym Przyjacielem. Jesteś zepsuty i winny? Oto Gość i 

Towarzysz staje się Królem rozgniewanym i nie dającym spokoju. Ale nie 

porzuca, nie porzuca, nie porzuca. Jedynie potępieni mogą oddzielić się od 
Boga, a oddalenie to jest udręką nie do ugaszenia i wieczną.  

“Ja jestem Panem, twoim Bogiem” – i dodaje – “który cię wywiódł z ziemi 

egipskiej, z domu niewoli”. O, zaprawdę, jakże obecnie słuszne są te słowa! Z 

jakiego Egiptu, z jakiego Egiptu wyprowadza, aby doprowadzić cię do ziemi 

obiecanej, która nie jest tym tu miejscem, ale Niebem? To wiekuiste Królestwo 

Pana, gdzie nie będzie więcej głodu ani pragnienia, zimna ani śmierci. Tam 

wszystko będzie tryskać radością i pokojem, i każdy duch zostanie nasycony 
pokojem i radością. 

On wyrywa was teraz z prawdziwej niewoli. Oto Wybawca: Ja nim jestem. 

Przychodzę rozerwać wasze kajdany. Każdy ludzki władca może umrzeć, a przez 

jego śmierć zniewolone narody odzyskują wolność. Jednak szatan nie umiera. 

On jest wieczny. To jest władca, który zakuł was w kajdany, aby was ciągnąć, 

dokądkolwiek pragnie. Grzech jest w was i jest on tym łańcuchem, za pomocą 

którego szatan was więzi. Przychodzę rozerwać kajdany. W imię Ojca 

przychodzę. Moim pragnieniem jest również to, aby się wypełniła obietnica, 

która nie została zrozumiana: “Ja cię wyprowadziłem z Egiptu i z niewoli”. 

Właśnie teraz ma ona swe duchowe wypełnienie. Pan, wasz Bóg, wyprowadza 

was z ziemi bożka, który zwiódł Pierwszych Rodziców. Wyrywa was z 

niewolnictwa grzechu. Przyobleka was Łaską i przyjmuje do Swego Królestwa. 

Zaprawdę powiadam wam, że ci, którzy przyjdą do Mnie, będą mogli usłyszeć 

Najwyższego mówiącego słodkim, ojcowskim głosem w ich szczęśliwych 

sercach: “Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który cię przyciąga do Siebie, 
wolnego i szczęśliwego”. 

Przyjdźcie. Zwróćcie do Pana wasze serca i oblicza, wasze modlitwy i 

pragnienie. Godzina Łaski nadeszła.» 

Jezus zakończył. Przechodzi błogosławiąc. Głaszcze niską staruszkę i jakieś 

ciemnowłose i roześmiane dziecko.  

«Uzdrów mnie, Nauczycielu. Bardzo cierpię!» – mówi chory na gangrenę. 

«Najpierw duszę, najpierw duszę. Czyń pokutę...» 

«Udziel mi więc chrztu jak Jan. Nie potrafię iść do niego. Jestem chory...» 

«Chodź» [– mówi Jezus.]  

Jezus schodzi na dół w kierunku rzeki, która płynie za dwoma bardzo rozległymi 

łąkami. Otacza ją las. Zdejmuje sandały. Mężczyzna, który dowlókł się tam o 

kulach, robi to samo. Wchodzą do rzeki. Jezus robi naczynie ze złączonych dłoni. 

Wylewa wodę na głowę mężczyzny, stojącego po kolana w wodzie. 

«Teraz zdejmij bandaże» – nakazuje Jezus.  

Jezus idzie w górę ścieżką. Mężczyzna jest posłuszny. Noga jest zdrowa. 

Oszołomiony tłum krzyczy. 

«Mnie również!» 

«Mnie również!» 
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«Mnie też udziel chrztu Twoją ręką!» – krzyczy wielu. 

Jezus, który jest już w połowie drogi, odwraca się:  

«Jutro. Teraz odejdźcie i bądźcie dobrzy. Pokój niech będzie z wami.» 

Wszystko kończy się i Jezus powraca do domu, do kuchni – już ciemnej, choć są 

to dopiero pierwsze godziny popołudnia. 

Uczniowie tłoczą się wokół Niego, a Piotr pyta:  

«Co dolegało temu człowiekowi, z którym poszedłeś za dom?» 

«Potrzebował oczyszczenia» [ – odpowiada Jezus.] 

«On jednak nie wrócił i nie poprosił o chrzest.» 

«Poszedł tam, dokąd go posłałem» 

«Dokąd?» [– dopytuje się dalej Piotr] 

«Wynagradzać, Piotrze.» 

«W więzieniu?» 

«Nie. Pokutować przez resztę życia» [– odpowiada Jezus.] 

«A więc to nie przy pomocy wody się oczyszcza?» 

«Łzy również są wodą...» [– mówi Jezus.] 

«To prawda. Teraz, kiedy uczyniłeś cud, nie wiadomo ilu przyjdzie!... Dziś było 

ich dwa razy więcej...» 

«Tak. Gdybym sam musiał wszystko robić, nie dałbym rady. Wy będziecie 

chrzcić: najpierw jeden, potem dwóch, trzech, wielu. A Ja będę głosił słowo, 
uzdrawiał chorych i grzesznych.» 

«My mamy chrzcić? O! Nie jestem tego godzien! Odbierz mi, Panie, tę misję! To 

ja potrzebuję przyjęcia chrztu!» – Piotr klęczy i błaga. 

Jezus pochyla się i mówi:  

«To właśnie ty będziesz chrzcił jako pierwszy. Od jutra.» 

«Nie, Panie. Jakże to zrobię, przecież jestem bardziej czarny niż ten komin?» 

Jezus śmieje się z pokornej szczerości apostoła, który dalej klęczy przy Jego 

kolanach. Opiera o nie dwie wielkie rybackie dłonie. Jezus całuje go w czoło 
przy samych siwych włosach, które jeżą się raczej niż układają. 

«Oto chrzczę cię pocałunkiem. Jesteś zadowolony?» 

«Popełnię natychmiast nowy grzech, aby otrzymać drugi pocałunek!» 

«Nie. Nie wolno drwić z Boga nadużywając Jego darów.» 

«A Mnie nie dasz pocałunku? Ja też mam jakiś grzech» – mówi Iskariota. 

Jezus patrzy na niego uważnie. Jego spojrzenie zmienia się. Przechodzi od 

radosnego blasku – który je rozjaśniał, gdy rozmawiał z Piotrem – do 
poważnego smutku, powiedziałabym: zmęczenia, i mówi:  
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«Tak... tobie też. Podejdź. Nie jestem niesprawiedliwy wobec nikogo. Bądź 

dobry, Judaszu. Gdybyś chciał!... Jesteś młody. Całe życie przed tobą, aby ciągle 
się wznosić aż ku doskonałej świętości...» Całuje go. 

«Teraz na ciebie kolej, Szymonie, Mój przyjacielu. I ty, Mateuszu, Moje 

zwycięstwo. I ty, mądry Bartłomieju. I ty, wierny Filipie. I ty, Tomaszu o 

radosnej woli. Podejdź, Andrzeju cichej aktywności. I ty, Jakubie pierwszego 

spotkania. A teraz ty, Janie, radości twego Nauczyciela. I ty, Judo, towarzyszu 

dzieciństwa i młodości. I ty, Jakubie, który wyglądem i sercem przypominasz mi 

Sprawiedliwego. Tak, wszyscy, wszyscy... Jednak pamiętajcie, że Moja wielka 

miłość wymaga waszej dobrej woli. Począwszy od jutra postąpicie o jeden krok 

naprzód w waszym życiu Moich uczniów. Pomyślcie jednak, że każdy krok do 
przodu jest wyróżnieniem i zobowiązaniem.» 

«Nauczycielu... – mówi Piotr. – Kiedyś powiedziałeś Janowi, Jakubowi, 

Andrzejowi i mnie, że nauczysz nas się modlić. Myślę, że gdybyśmy się modlili, 
tak jak Ty się modlisz, bylibyśmy zdolni i godni pracy, o którą nas prosisz.» 

«Wtedy ci odpowiedziałem: “Gdy będziecie wystarczająco uformowani, nauczę 

was wzniosłej modlitwy, aby zostawić wam „Moją‟ modlitwę. Ale i ona będzie 

niczym, jeśli wymawiać ją będą same tylko wargi. Na razie wznoście się ku 

Bogu duszą i pragnieniem. Modlitwa jest darem, którego Bóg udziela 

człowiekowi, a człowiek – Bogu”» [ – mówi Jezus.] 

«Jak to? Nie jesteśmy jeszcze godni modlić się? Cały Izrael się modli» – mówi 

Iskariota. 

«Tak, Judaszu, ale jak modli się Izrael, widzisz to po jego uczynkach. Nie chcę 

zrobić z was zdrajców. Kto modli się zewnętrznie – a wewnątrz przeciwstawia 

się dobru - ten jest zdrajcą.» 

«A kiedy pozwolisz nam czynić cuda?» – pyta dalej Judasz. 

«My cuda, my? O wieczne Miłosierdzie! Przecież jesteśmy zwykłymi ludźmi! My, 

cuda? Ależ chłopcze, bredzisz?» – Piotr jest zgorszony, przerażony, wychodzi z 

siebie. 

«On nam to powiedział w Judei. Może to nieprawda?» 

«To prawda. Powiedziałem to i będziecie je czynić. Jednak dopóki będziecie 

zbyt cieleśni, nie będziecie czynić cudów.» 

«Będziemy pościć» – mówi Judasz. 

«To bezużyteczne. Przez ciało rozumiem deprawujące namiętności, potrójny 

głód, i – w ślad za tą perfidną trójcą – zastęp ich złych skłonności... podobnych 

do dzieci [zrodzonych z] haniebnej bigamii. Pycha umysłu – wraz z 

pożądliwością ciała i pragnieniem panowania – rodzi wszelkie zło, znajdujące 
się w człowieku i na świecie» [– wyjaśnia Jezus.] 

«My dla Ciebie porzuciliśmy wszystko, co mieliśmy» – odpowiada na to Judasz. 

«Ale nie samych siebie» [– mówi Jezus.] 

«Mamy więc umrzeć? Uczynimy to, aby być z Tobą. Przynajmniej ja...» [– mówi 
Judasz.] 

«Nie. Nie żądam waszej śmierci fizycznej. Żądam, aby umarły w was skłonności 

zwierzęce i szatańskie. One jednak dopóty nie umierają, dopóki ciało zachowuje 
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swe pragnienia, dopóki kłamstwo, pycha, gniew, chełpliwość, łakomstwo, 

chciwość, lenistwo pozostają w was» [– wyjaśnia Jezus.] 

«Jesteśmy tak bardzo ludźmi, przy Tobie – tak bardzo świętym!» – szepcze 

Bartłomiej. 

«On zawsze był tak samo święty. Możemy to powiedzieć» – potwierdza kuzyn 
[Jezusa,] Jakub. 

«On wie, jacy jesteśmy... – mówi Jan. – Nie powinniśmy być przybici z tego 

powodu. Mamy Mu tylko powiedzieć: “Udzielaj nam dzień po dniu siły, abyśmy 

Ci służyli.” Gdybyśmy powiedzieli: „Jesteśmy bez grzechu‟ - bylibyśmy 

okłamywani i okłamywalibyśmy. [Okłamywani] przez kogo? Przez nas samych. 

Przecież wiemy, jacy jesteśmy, nawet jeśli nie chcemy tego powiedzieć. 

[Okłamywalibyśmy] Boga, którego nie można zmylić. Ale jeśli powiemy: 

„Jesteśmy słabi i grzeszni, przyjdź nam na pomoc z Twoją mocą i 

przebaczeniem‟, wtedy Bóg nas nie zawiedzie. W Swojej dobroci i 
sprawiedliwości przebaczy nam i oczyści z nieprawości nasze biedne serca.» 

«Błogosławiony jesteś, Janie, bo Prawda mówi przez twoje wargi, które mają 

woń niewinności i dają pocałunek tylko umiłowanej Miłości.»  

To mówiąc Jezus podnosi się i tuli do serca umiłowanego ucznia, który mówił z 

mrocznego kąta [izby]. 

87. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ MIAŁ CUDZYCH 

BOGÓW OBOK MNIE» 

Napisane 28 lutego 1945. A, 4618-4624 

«Powiedziano: “Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz 

czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani 

tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz 

oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem 

Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i 

czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę 

aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich 
przykazań.”» 

Głos Jezusa rozbrzmiewa w pomieszczeniu wypełnionym tłumem. Pada deszcz i 

dlatego tam się wszyscy schronili. W pierwszym szeregu jest czterech chorych: 

jeden niewidomy, prowadzony przez niewiastę, dziecko całe pokryte strupami, 

kobieta, która ma żółtaczkę lub cierpi na malarię, i czwarty – niesiony na 

noszach. 

Jezus mówi, oparty o pusty żłób. Jan i dwóch kuzynów oraz Mateusz i Filip są 

blisko Niego, podczas gdy Judasz z Piotrem, Bartłomiejem, Jakubem i 

Andrzejem znajdują się przy wejściu i regulują napływ przybywających ciągle 

osób. Tomasz i Szymon krążą między ludźmi. Uciszają dzieci, zbierają jałmużnę, 
cały czas wysłuchując próśb. 

«Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Słyszeliście, jak Bóg jest 

wszechobecny przez Swe spojrzenie i słowo. Naprawdę zawsze jesteśmy w Jego 

obecności. Zamknięci w pokoju lub pośród tłumu Świątyni jesteśmy tak samo w 

Jego obecności. Trwamy w Jego obecności [jako] ukryci dobroczyńcy, tający 

twarz przed tym, któremu pomagamy; również [jako] mordercy, atakujący 

samotnie wędrującego podróżnego. Jest w Jego obecności król pośród dworu, 

żołnierz na polu bitwy, lewita we wnętrzu Świątyni, uczony pochylony nad 

księgami, wieśniak [schylony] nad bruzdą ziemi, kupiec przy ladzie, matka 
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pochylona nad kołyską, małżonka w komnacie małżeńskiej, młoda dziewczyna 

ukryta w ojcowskim domu, dziecko uczące się w szkole, umierający na posłaniu 
starzec. Wszyscy są w Jego obecności.  

Podobnie i czyny człowieka są w Jego obecności. Wszystkie czyny człowieka! 

Słowo straszliwe! I słowo pocieszające! Słowa te będą straszne, jeśli celem 

czynów jest grzech. [Słowa te] będą pocieszające, jeśli [czyny] będą zmierzać 

ku świętości. [Trzeba] wiedzieć, że Bóg widzi. Jest to hamulcem w złym 

prowadzeniu się i umocnieniem dla dobrych czynów. Bóg widzi tego, kto czyni 

dobro. Wiem, że On nie zapomina tego, co widzi. Wierzę, że wynagradza za 

dobre czyny. Jestem więc pewien, że otrzymam zapłatę i ta pewność jest dla 

mnie oparciem. Ona da mi życie pogodne i śmierć spokojną, bo w życiu i w 

śmierci duszę moją pocieszać będzie jaśniejąca gwiazda przyjaźni Bożej. To w 

ten sposób rozumuje ten, kto czyni dobro. A dlaczego człowiek popełniający zło 

nie myśli, że do zabronionych czynów należy także bałwochwalczy kult? 

Dlaczego nie powie sobie: “Przecież Bóg widzi, że udaję tylko oddawanie kultu 

świętego, czcząc w rzeczywistości boga lub bogów fałszywych. Wzniosłem im 
ołtarz zakryty wprawdzie przed oczyma ludzi, lecz znany Bogu.” 

Jakich bogów, powiecie, skoro w Świątyni nie ma nawet podobizny Boga? Jakie 

twarze mają ci bogowie, skoro nie można było nadać oblicza Bogu 

Prawdziwemu? Tak. Nie można Mu nadać oblicza, bo człowiek nie potrafi 

przedstawić godnie Doskonałego i Najczystszego. Jedynie duch przeczuwa Jego 

bezcielesne i wzniosłe piękno, słyszy Jego głos, smakuje Jego czułości, gdy On 

się rozlewa w świętym, zasługującym na ten boski kontakt. Jednak oko, słuch, 

ręka człowieka nie potrafią ani widzieć, ani słyszeć, a tym samym wyrazić 

dźwiękiem cytry lub młotkiem i dłutem w marmurze, jaki jest Pan. 

O! Gdy duchy sprawiedliwych ujrzą Boga, to będzie szczęście bez końca! 

Pierwsze spojrzenie stanie się jutrzenką szczęścia, które będzie wam 

towarzyszyć przez całe wieki. To jednak – czego nie potrafi uczynić w 

odniesieniu do Boga prawdziwego – człowiek robi dla bogów fałszywych. Jeden 

wznosi ołtarz kobiecie, drugi – złotu, inny – potędze, inny – nauce, inny – 

zwycięstwom wojskowym. Jeden adoruje człowieka potężnego, podobnego do 

siebie w porządku naturalnym, a przewyższającego go tylko siłą i szczęściem. 

Inny adoruje samego siebie i mówi: “Nie ma nikogo, kto byłby mi równy”. Oto 

bogowie tych, którzy należą do ludu Bożego.  

Nie dziwcie się, widząc pogan adorujących zwierzęta, gady lub gwiazdy. Ileż 

gadów, ileż zwierząt, ileż zgasłych gwiazd adorujecie w sercach! Wargi 

wypowiadają słowa kłamliwe, aby schlebiać, posiadać, psuć. Czyż nie są to 

modlitwy ukrytego bałwochwalstwa? W sercach klują się myśli zemsty, 

pokątnego handlu, prostytucji. Czyż nie ma w tym kultu bogów nieczystych 

przyjemności, pożądliwości, zła? 

Powiedziano: “Nie będziesz adorował niczego, co nie jest twoim Prawdziwym 

Bogiem, Jedynym, Wiecznym”. Powiedziano: “Ja jestem Bogiem potężnym i 

zazdrosnym”. 

Bóg Potężny. Żadna inna siła nie jest mocniejsza niż Jego. Człowiek jest wolny 

w działaniu, szatan jest wolny w kuszeniu. Gdy jednak Bóg mówi: “Dosyć już”, 

człowiek nie może już więcej działać, a szatan – kusić. Szatan jest odrzucany do 

swego piekła, człowiek zaś – powalony nadmiarem złych czynów. Istnieje 
bowiem granica, której Bóg nie pozwoli mu przekroczyć. 

Bóg Zazdrosny. O kogo? Jaką zazdrością? Małostkową zazdrością małych ludzi? 

Nie, ale świętą zazdrością Boga o Swoje dzieci. Sprawiedliwą zazdrością. 

Zazdrością kochającego. On was stworzył. On was kocha. On was pragnie. On 
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wie, co wam szkodzi. On zna to, co usiłuje was oddzielić od Niego. I jest 

zazdrosny o to, co staje między Ojcem a Jego dziećmi i oddala je od jedynej 

miłości, która jest zbawieniem i pokojem – od Boga. Zrozumcie tę boską 

zazdrość, która nie jest małostkowa ani okrutna, która nie krępuje, lecz jest 

miłością nieskończoną, dobrocią nieskończoną i wolnością bez granic. Udziela 

się stworzeniu skończonemu, aby przyciągnąć je do Siebie i aby w Sobie uczynić 

je współuczestnikiem Swej nieskończonej dobroci. Dobry ojciec nie chce być 

jedynym, który cieszy się bogactwami. Pragnie, aby jego dzieci miały w nich 

udział. Właściwie to bardziej dla dzieci niż dla siebie samego je zgromadził. Tak 

samo jest z Bogiem. W tej miłości i pragnieniu jest doskonałość taka, jak w 
każdym Jego działaniu. 

Nie oszukujcie Pana. On zapowiada karę grzesznikom i dzieciom grzesznych 

synów. Bóg nigdy nie kłamie w Swych obietnicach. Niech dusze wasze nie 

popadają jednak w przygnębienie, o dzieci człowieka i Boga. Posłuchajcie 

drugiej obietnicy i radujcie się: “Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia 
tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań”. 

Aż do tysiącznego pokolenia dobrych! I aż do tysiącznej słabości biednych 

synów ludzkich, upadających nie z powodu złośliwości, lecz wskutek braku 

rozwagi i zasadzek szatana. Więcej jeszcze. Powiadam wam: On otwiera Swe 

ramiona, jeśli – z sercem skruszonym i obliczem zalanym łzami – mówicie: 

“Ojcze, zgrzeszyłem. Wiem o tym. Korzę się i uznaję to przed Tobą. Przebacz mi. 

Twoje przebaczenie będzie moją siłą, abym powrócił do „życia‟, do prawdziwego 
życia.” 

Nie obawiajcie się. Zanim zgrzeszyliście z powodu słabości, On już wiedział, że 

zgrzeszycie. Ale Jego Serce zamyka się tylko wtedy, gdy trwacie w grzechu, 

kiedy go prawdziwie pragniecie, czyniąc z grzechu lub z wielu grzechów 

waszych obrzydliwych bogów. Zniszczcie wszystkie bożki, zróbcie miejsce Bogu 

Prawdziwemu. Kiedy będzie widział w was tylko Siebie samego, zstąpi w Swej 
chwale poświęcić wasze serca. 

Oddajcie Bogu Jego siedzibę. To nie w świątyni z kamienia ona się znajduje, 

lecz w sercach ludzi. Obmyjcie jej próg, opróżnijcie jej wnętrze z wszystkiego, 

co zbędne i grzeszne. Sam Bóg. On sam. On jest Wszystkim! W niczym nie jest 

mniejsze niż Raj serce człowieka, w którym przebywa Bóg, serce człowieka, 
wyśpiewującego miłość Boskiemu Gościowi. 

Uczyńcie każde serce Niebem. Rozpocznijcie wspólne zamieszkiwanie z 

Najwyższym. W waszym wiecznym jutrze [siedziba ta] udoskonali się w 

potędze i radości. Ale już tu będzie mogła przekroczyć pełne trwogi zdziwienie 

Abrahama, Jakuba i Mojżesza. Nie będzie bowiem oślepiającym i przerażającym 

spotkaniem z Potężnym, lecz przebywaniem z Ojcem i Przyjacielem, 

zstępującym, aby powiedzieć: “Moją radością jest przebywanie między ludźmi. 
Czynisz mnie szczęśliwym. Dziękuję, dziecko”.» 

Tłum przekraczający sto osób wpada po kilku chwilach w zachwyt. Są tacy, 

którzy przyłapują się na płaczu, inni śmieją się z powodu tej samej radosnej 

nadziei. Wreszcie tłum jakby się obudził. To niczym szum, westchnienie potężne 

i w końcu jak okrzyk wyzwolenia:  

«Błogosławiony! Ty nam otwierasz drogę pokoju!» 

Jezus uśmiecha się i odpowiada:  

«Pokój będzie w was, jeśli od teraz pójdziecie dobrą drogą.» 
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Potem idzie w stronę chorych. Dotyka ręką chore dziecko, niewidomego i 

kobietę o żółtej cerze. Pochyla się nad paralitykiem i mówi:  

«Chcę tego.» 

Mężczyzna patrzy na Niego i woła:  

«Odczuwam ciepło w wyczerpanym ciele!»  

Podnosi się, tak jak leżał. Okrywają go prześcieradłem z noszy. Matka podnosi 

dziecko, które nie ma już strupów, a niewidomy przeciera oczy z powodu 

pierwszego kontaktu ze światłem. Kobiety wołają: «Dina nie jest już żółta jak 
dzikie jaskry.» 

Emocje dochodzą do szczytu. Ludzie krzyczą, błogosławią, przepychają się, aby 

zobaczyć. Usiłują wyjść, aby opowiedzieć to w okolicy. Jezus jest oblężony ze 

wszystkich stron. Piotr widzi, że prawie Go duszą i krzyczy: «Chłopcy! Duszą 
Nauczyciela! Trzeba zrobić przejście!»  

Dokonując prawdziwie gimnastycznych pchnięć łokciami, a nawet kilku kopnięć 

w łydki, dwunastu skutecznie robi przejście i po oswobodzeniu Jezusa, 

prowadzą Go na zewnątrz.  

«Jutro o tym pomyślę – mówi [Piotr]. – Ty będziesz przy drzwiach, a inni – w 
środku. Czy Cię zranili?» 

«Nie» [– odpowiada Jezus.] 

«Wydają się szaleni! Co za maniery!» 

«Zostaw ich. Są szczęśliwi... a Ja z nimi. Idźcie ochrzcić tych, którzy o to 

poproszą. Ja wracam do domu. Judaszu i Szymonie, dajcie wsparcie biednym. 

Wszystko. Mamy o wiele więcej, niż trzeba apostołom Pana. Idź, Piotrze, idź. 

Nie obawiaj się zbytnio tego robić. Ja cię usprawiedliwiam przed Ojcem, 
ponieważ tobie to zlecam. Żegnajcie, przyjaciele.» 

Jezus, wyczerpany i spocony, zamyka się w domu. W tym czasie każdy uczeń 

zabiera się do swego zadania przy pielgrzymach.  

88. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ BRAŁ MOJEGO 

IMIENIA NADAREMNIE»  

Napisane 1 marca 1945. A, 4625-4637 

Niezapomniana rocznica! Oblicze zakryte ukazuje się. “Nieznajomy” daje się 

rozpoznać. Nauczyciel wezwał “Marię”... I Maria stała się Janem. Moje łzy 

osuszone Twoim pocałunkiem i obietnicą!.. “Narodzona na nowo”, duchowo 

dzięki Twojej woli. Ludzie nie wiedzą, ale ja wiem. Ojciec także wie. Czy mogę 

nie obchodzić tej daty?... Świętuję ją na służbie Boga, błogosławiąc zmęczenie i 

trudy tej posługi, bo... Och! Ta godzina pierwszego marca 1943 roku jest taka, 

że nawet krzyż jest niczym. 

Wszyscy uczniowie są w ruchu. Można by powiedzieć: hałaśliwy ul, tak są 

pobudzeni. Mówią, niecierpliwie wyglądają na zewnątrz, rozglądają się we 

wszystkich kierunkach... Jezusa nie ma. Wreszcie podejmują decyzję w związku 

z tym, co ich tak podnieca. Piotr nakazuje Janowi: «Idź po Nauczyciela. Jest w 

lesie obok rzeki. Powiedz Mu, żeby przyszedł natychmiast lub niech powie, co 

trzeba robić.» 

Jan oddala się biegiem. Iskariota mówi:  
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«Nie rozumiem, dlaczego tyle zgiełku i niegrzeczności. Ja bym poszedł do niego 

i przyjął go z honorami godnymi Jego stanu. Jego przybycie to dla nas zaszczyt, 
a więc...» 

«Ja nic nie wiem – mówi Piotr. – Może on różni się od swego mlecznego brata, 

ale... kto przebywa z hienami, ten nabiera ich zapachu i instynktu... Zresztą ty 

chciałeś odesłać tę kobietę... Uważaj na siebie! Nauczyciel tego nie chce, a ja 

jestem jej opiekunem. Jeśli ją dotkniesz... a ja nie jestem Nauczycielem... To 

tyle, aby cię przywołać do porządku.» 

«O! Kimże więc ona jest?! Może piękną Herodiadą?» 

«Nie bądź taki dowcipny!» 

«To przez ciebie taki jestem. Strzeżesz jej jak jakiejś królowej...» 

«Nauczyciel powiedział: “Czuwaj nad tym, aby jej nie przeszkadzano, i szanuj 

ją.” To właśnie robię.» 

«Ale kim ona jest, czy wiesz?» – pyta Tomasz. 

«Nie.» 

«Ależ powiedz... przecież wiesz...» – nalega wielu. 

«Przysięgam, że nie wiem nic. Nauczyciel z pewnością to wie, ale nie ja.» 

«Trzeba Go o to zapytać przez Jana. On wszystko mu powie.» 

«Dlaczego? – pyta Judasz. – Co jest szczególnego w Janie? Czy twój brat jest 

bogiem?» 

«Nie, Judaszu. Jest najlepszy z nas.» 

«Oszczędźcie sobie tego trudu - odzywa się Jakub, syn Alfeusza. – Wczoraj mój 

brat widział ją, jak wracała znad rzeki z rybą, którą dał jej Andrzej. Zapytał o 

nią Jezusa, a Ten mu odpowiedział: “Ona nie ma oblicza. To duch szukający 

Boga. Dla Mnie ona nie jest niczym innym. Chcę, aby tak było dla wszystkich.” A 

powiedział: “chcę” takim tonem, że nie radzę wam nalegać.» 

«Pójdę ją odnaleźć» – mówi Judasz z Kariotu. 

«Spróbuj, jeśli ci się uda» – mówi Piotr, czerwony jak kogut. 

«Będziesz mnie śledził dla Jezusa?» [– pyta Judasz.] 

«Zostawiam ten zawód tym ze Świątyni. My znad jeziora pracą zarabiamy na 

chleb, a nie donosicielstwem. Nie obawiaj się. Szymon, syn Jony, nie będzie cię 

szpiegował. Ale nie drażnij mnie i nie pozwalaj sobie na nieposłuszeństwo 
wobec Nauczyciela, bo jestem tu i...» 

«A kim ty jesteś? Małym człowiekiem jak ja.» 

«Tak, proszę pana. Nawet mniejszym, mniej wiedzącym niż ty, większym 

wieśniakiem. Wiem o tym i to mnie nie martwi. Niepokoiłbym się jednak, 

gdybym miał serce podobne do twego. Nauczyciel obarczył mnie tym zadaniem i 
wywiązuję się z niego.» 

«Serce podobne do mojego? A co w moim sercu budzi twoje obrzydzenie? Mów, 

oskarżaj, atakuj...» 



 376 

«Koniec tego! – mówi zniechęcony Zelota, a z nim Bartłomiej. – Skończ już, 

Judaszu. Uszanuj [siwe] włosy Piotra.» 

«Szanuję wszystkich, ale chcę wiedzieć, co jest we mnie...» 

«Zaraz ci powiem... Pozwól mi mówić... Jest pycha, którą można by napełnić tę 

kuchnię, jest fałsz, jest pożądliwość.» 

«Ja – fałszywy?» 

Wszyscy się wtrącają i Judasz musi zamilknąć. 

Szymon, spokojny, mówi do Piotra: «Wybacz mi, przyjacielu, jeśli ci coś 

powiem. On ma braki. Ale ty również masz ich kilka. Jednym z nich jest 

niezrozumienie młodych. Dlaczego nie bierzesz pod uwagę wieku, urodzenia.... 

tylu rzeczy? Popatrz, działasz z miłości do Jezusa, ale czy nie zdajesz sobie 

sprawy, że te spory Go męczą? Jemu tego nie mówię (pokazuje na Judasza), ale 

do ciebie, dojrzałego i tak uczciwego, kieruję tę prośbę. Jezus ma tyle utrapień 

z nieprzyjaciółmi i jeszcze my mamy Mu dokładać! Tyle wrogości Go otacza. Po 
co tworzyć ją nawet we własnym gnieździe?» 

«To prawda – mówi Juda Tadeusz. – Jezus jest bardzo smutny i nawet 

zeszczuplał. W nocy słyszę, jak się przewraca na posłaniu i wzdycha. Często 

wstawałem w nocy i widziałem, jak płakał modląc się. Zapytałem Go: “Co Ci 

jest?” A On objął mnie i powiedział: “Kochaj Mnie bardzo. Jakże ciężko być 

Odkupicielem”!» 

«Ja też spotkałem Go zalanego łzami w lesie przy rzece – mówi Filip. – I na 

moje pytające spojrzenie odpowiedział: “Czy wiesz, co odróżnia ziemię od 

Nieba, oprócz braku widzialnej obecności Boga? To brak miłości między ludźmi. 

To tak, jakby Mnie dusił sznur. Przyszedłem tu rzucić ziarno małym ptaszkom, 
aby Mnie kochały istoty, które miłują się wzajemnie”.» 

Judasz Iskariota (chyba jest trochę wytrącony z równowagi) rzuca się na ziemię 

i płacze jak dziecko. Właśnie w tym momencie wchodzi Jezus w towarzystwie 

Jana: «Cóż ci jest? A te łzy?..» 

«To moja wina, Nauczycielu – mówi szczerze Piotr. – Źle postąpiłem. Zbyt 
twardo skarciłem Judasza.» 

«Nie... to ja... ja... to ja jestem winien. Sprawiłem ci ból... nie jestem dobry... 

wprowadzam nieporządek, niezgodę, nieposłuszeństwo, jestem.... Piotr ma 

rację. Ale pomóżcie mi być dobrym! Bo ja – tam w sercu – mam coś, co mi każe 

robić to, czego bym nie chciał. To mocniejsze ode mnie... Ja Ci sprawiam tylko 

cierpienie, Tobie, Tobie, Nauczycielu, któremu chciałbym przynosić tylko 
radość... Wierz w to! Nie kłamię...» 

«Ależ, tak, Judaszu. Nie wątpię w to. Przyszedłeś do Mnie z sercem w pełni 

szczerym, w prawdziwym porywie. Ale jesteś młody... Nikt, nawet ty sam, nie 

znasz siebie tak, jak Ja cię znam. No, wstań i chodź tu. Porozmawiamy w cztery 

oczy. Tymczasem pomówmy o tej osobie, z powodu której Mnie zawołaliście. Co 

za zło jest w tym, że przyszedł także Manaen? Czy krewny Heroda nie może 

pragnąć Boga Prawdziwego? Obawiacie się ze względu na Mnie? Ależ nie. 

Zaufajcie Memu słowu. Ten człowiek przychodzi z prawą intencją.» 

«Dlaczego więc nie dał się rozpoznać?» – pytają uczniowie. 
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«Właśnie dlatego, że przychodzi jako „dusza‟, a nie jako mleczny brat Heroda. 

Otoczył się milczeniem, bo uważa, że przed słowem Bożym pokrewieństwo z 
królem nie liczy się... Będziemy szanować jego milczenie.» 

«A jeśli to on go posłał?» [– pytają.] 

«Kto? Herod? Nie. Nie bójcie się.» [– odpowiada Jezus.] 

«Ale kto go w takim razie posyła? Skąd Cię zna?» 

«To dzięki Mojemu kuzynowi, Janowi [Chrzcicielowi]. Czy sądzicie, że w 

więzieniu nie mówił o Mnie? Ale też dzięki Chuzie... Przez głos tłumu... Nawet 

przez nienawiść faryzeuszów... Nawet liście i powietrze już mówią o Mnie. 

Kamyk został rzucony do nieruchomej wody, pałka uderzyła w gong. Fale 

rozchodzą się coraz większymi kołami, niosąc odległym wodom objawienie, a 

dźwięk przekazuje je przestworzom... Ziemia nauczyła się mówić: “Jezus” i 

nigdy więcej nie umilknie. Bądźcie uprzejmi wobec niego jak wobec każdego. 
Idźcie. Pozostanę z Judaszem.» 

Uczniowie odchodzą. 

Jezus patrzy na jeszcze zapłakanego Judasza i mówi:  

«Tak! Nie masz Mi nic do powiedzenia? Wiem wszystko, co dotyczy ciebie, ale 

chcę się tego dowiedzieć od ciebie. Dlaczego płaczesz? A przede wszystkim, 

skąd ten brak równowagi, czyniący cię ustawicznie niezadowolonym?» 

«O, tak, Nauczycielu. Powiedziałeś to. Jestem zazdrosny z natury. Wiesz o tym z 

pewnością i cierpię widząc, że... widząc tyle rzeczy. To właśnie sprawia, że 

jestem zaniepokojony i... niesprawiedliwy. I staję się zły, choć nie chciałbym 
tego, nie...» 

«Nie zaczynaj znów płakać! O kogo jesteś zazdrosny? Przyzwyczaj się mówić w 

szczerości duszy. Mówisz wiele, a nawet zbyt wiele. Ale czym? Instynktem i 

umysłem. Wykonujesz męczącą i ustawiczną pracę, aby powiedzieć [o sobie 

tylko] to, co chcesz powiedzieć. Mówię: o sobie, o twoim “ja”, bo w tym, co 
masz powiedzieć o innych lub innym, nic cię nie powstrzymuje ani nie hamuje.  

Podobnie nie powstrzymujesz ani nie hamujesz swego ciała. Ono jest twoim 

szalonym koniem. Wydajesz się jeźdźcem, któremu kierujący zawodami dał dwa 

szalone konie. Jeden to zmysły. Drugi... Czy chcesz wiedzieć, czym jest ten 

drugi? To grzech, którego nie chcesz poskromić. Ty – jeździec zręczny, ale 

nieostrożny – ufasz swej zaradności i wierzysz, że to wystarczy. Chcesz przybyć 

jako pierwszy... Nie tracisz czasu na zmianę przynajmniej jednego konia. 

Przeciwnie, pobudzasz je i popędzasz. Chcesz być „zwycięzcą‟. Pragniesz 

oklasków... Czy nie wiesz, że każde zwycięstwo jest pewne, gdy się dochodzi do 

niego stałą, cierpliwą i roztropną pracą? Rozmawiaj ze swoją duszą. Chcę, aby 

właśnie z niej pochodziło twoje wyznanie. Czy Ja muszę ci mówić, co masz w 
swoim wnętrzu?» 

«Cierpię przez to, że nawet Ty nie jesteś sprawiedliwy i sam Sobie przeczysz. 

To mnie boli.» 

«Dlaczego Mnie oskarżasz? W czym uchybiłem według ciebie?»  

«Kiedy chciałem zaprowadzić Cię do moich przyjaciół, nie chciałeś. 

Powiedziałeś: “Wolę pozostać z pokornymi”. Potem Szymon i Łazarz powiedzieli 

Ci, że byłoby dobrze polecić się opiece jakiegoś potężnego człowieka, i 
zaakceptowałeś to. Stawiasz wyżej Piotra, Szymona, Jana... Ty...» 
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«Co jeszcze?» 

«Nic więcej, Jezu.» 

«Obłoki... Bańki na spienionej wodzie... Sprawiasz Mi ból, gdyż jesteś biedną 

istotą, która zamęcza się, a mogłaby być szczęśliwa. Czy możesz stwierdzić, że 

ten dom jest zbytkowny? Czy możesz powiedzieć, że nie było ważnej racji, która 

skłoniła Mnie do przyjęcia go? Gdyby Syjon był mniej wyrodną matką dla swych 

proroków, czy przebywałbym tutaj jako człowiek obawiający się ludzkiej 
sprawiedliwości i uciekający do miejsca azylu?» 

«Nie.» 

«A więc? Czy możesz powiedzieć, że nie przekazałem ci misji jak innym? Czy 

możesz powiedzieć, że byłem surowy wobec ciebie, gdy w czymś uchybiłeś? Nie 

byłeś szczery... Winnice... O, winnice! Jakie imiona miały te winnice? Nie 

współczułeś tym, którzy cierpieli lub pokutowali. Nie odnosiłeś się do Mnie z 

szacunkiem. Inni to widzieli... Jednak [wtedy] i zawsze tylko jeden głos się 

podnosił, aby cię bronić: Mój. Inni mieliby prawo zazdrościć, bo jeśli jest ktoś, 
kogo ochraniałem, to byłeś nim ty.» 

Judasz płacze, upokorzony i poruszony. 

«Odchodzę. To godzina, kiedy należę do wszystkich. Co do ciebie, pozostań i 

zastanów się.» 

«Przebacz mi, Nauczycielu. Nie będę miał pokoju, jeśli nie uzyskam Twego 

przebaczenia. Nie smuć się z mojego powodu. Jestem złym chłopcem... Kocham, 

a dręczę... Tak samo [postępuję] wobec mojej matki... Tak samo wobec Ciebie... 

Tak byłoby z moją żoną, gdybym ją kiedykolwiek miał... Lepiej byłoby, abym 
umarł!...» 

«Lepiej byłoby, abyś się nawrócił. Ale masz przebaczenie. Żegnaj.» 

Jezus wychodzi. Zbliża się do drzwi. Piotr jest na zewnątrz. 

«Chodź, Nauczycielu. Jest już późno i jest tyle ludzi. Niebawem zapadnie noc. A 

Ty nawet nie jadłeś... To ten chłopak jest powodem wszystkiego...» 

«Ten “chłopak” potrzebuje was wszystkich, aby nie być więcej powodem 

wszystkiego. Spróbuj sobie o tym przypominać, Piotrze. Gdyby to był twój syn, 
czy byś mu współczuł?...» 

«Hmm! I tak, i nie. Współczułbym mu, ale... nauczyłbym go także czegoś, nawet 

gdyby już był mężczyzną, jak się uczy niegrzecznego dzieciaka. Ale, gdyby to 

był mój syn, nie byłby taki...» 

«Wystarczy.» 

«Tak, dosyć tego, mój Panie. Oto Manaen. To ten w ciemnoczerwonym płaszczu, 

prawie czarnym. Dał mi to dla biednych i zapytał, czy mógłby pozostać na noc.» 

«I co odpowiedziałeś?» 

«Powiedziałem prawdę: “Mamy posłania tylko dla nas. Idź do wioski.»  

Jezus nie mówi nic. Opuszcza Piotra i idzie po Jana. Mówi mu coś. Potem idzie 

na Swoje miejsce i zaczyna nauczać. 
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«Pokój niech będzie z wami wszystkimi, a wraz z pokojem – światłość i 

świętość. Powiedziano: “Nie będziesz wymawiał Mojego Imienia na próżno”. 

Kiedy wymawia się je na próżno i kto to robi? Czy to tylko wtedy, gdy się 

bluźni? Nie. Także wtedy, kiedy się je wymawia, nie czyniąc się godnym Boga. 

Czy jakieś dziecko może powiedzieć: “Kocham mojego ojca i szanuję go”, jeśli 

potem sprzeciwia się czynnie wszystkiemu, czego pragnie jego ojciec? Jak nie 

kocha się go jeszcze prawdziwie mówiąc: “ojcze, ojcze”, tak nie kocha się 

jeszcze Pana mówiąc: “Boże, Boże”. 

Wyjaśniłem przedwczoraj, że w Izraelu jest bardzo wiele bożków ukrytych w 

sercach. Jest tam także obłudne uwielbianie Boga – uwielbienie, któremu nie 

odpowiadają czyny tych, którzy Go czczą. W Izraelu jest też skłonność do 

wynajdywania wielu grzechów w rzeczach zewnętrznych, a nie chce się ich 

znaleźć tam, gdzie są naprawdę – we wnętrzu. W Izraelu jest też głupia pycha, 

postawa antyludzka i przeciwna duchowi. Polega na uważaniu za bluźnierstwo 

wymawianie przez wargi pogan Imienia naszego Boga. Ponadto zabrania się 
poganom zbliżać do Prawdziwego Boga, osądzając to jako świętokradztwo. 

Tak było do teraz. Obecnie ma być inaczej. 

Bóg Izraela jest tym samym Bogiem, który stworzył wszystkich ludzi. Dlaczego 

więc zabraniać stworzeniom odczuwać przyciąganie przez Stwórcę? Czy 

sądzicie, że poganie niczego nie odczuwają we wnętrzu swych serc: czegoś 

nienasyconego, co krzyczy, miota się, szuka? Kogo? Czego? Nieznanego Boga. 

Czy sądzicie, że Bóg odrzuca jako zniewagę ofiarę jakiegoś poganina, który 

płacze, zanim posiądzie [chwałę Bożą], i dąży całym sobą w stronę ołtarza Boga 

nieznanego, w stronę tego ołtarza niematerialnego, którym jest dusza? W niej 

zawsze jest jakieś wspomnienie Stworzyciela. Dusza czeka, by ją ogarnęła 

chwała Boża, jak został nią ogarnięty namiot wzniesiony przez Mojżesza według 

otrzymanego rozkazu. Czy uważacie, że byłby grzechem akt [poganina] 

wywołany przez uczciwe pragnienie duszy, która – obudzona wezwaniami 

niebieskimi – odpowiada: “Idę” Bogu mówiącemu do niej: “Przyjdź”? Czy 

uważacie za święty zepsuty kult jakiegoś Izraelity, ofiarowującego w Świątyni 

resztki swych przyjemności, chodzącego w obecności Boga i wzywającego Go – 

Jego, Najczystszego – duszą i ciałem, w których roi się od grzechów jak od 

robaków? 

Nie. Zaprawdę powiadam wam, że doskonałe świętokradztwo jest w tym 

Izraelicie, który nieczystą duszą wypowiada na próżno Imię Boże. A 

wypowiadacie je na próżno, kiedy – nie będąc głupimi – stan waszej duszy 

sprawia, że wymawiacie je bezużytecznie. O! Widzę zagniewane oblicze Boga 

odwracającego się z obrzydzeniem w drugą stronę, gdy jakiś obłudnik wzywa 

Go, gdy ktoś wymawia Jego Imię, nie nawracając się! Doznaję przerażenia Ja, 
który przecież nie zasługuję na ten Boży gniew. 

Odczytuję w niejednym sercu tę myśl: “W takim razie, poza całkiem małymi 

dziećmi, nikt nie może wzywać Boga, bo w człowieku jest tylko nieczystość i 

grzech”. Nie. Nie mówcie tak. To właśnie przez grzeszników Imię [Boże] 

powinno być wzywane. [Mają Go] wzywać ci, którzy czują się duszeni przez 

szatana i chcą się wyzwolić z grzechu i od Zwodziciela. Którzy chcą. To zamienia 

świętokradztwo w ryt: pragnienie uzdrowienia; wzywanie Potężnego dla 

doznania przebaczenia i uzdrowienia; wzywanie Go, aby zmusić Zwodziciela do 
ucieczki.  

Powiedziano w Księdze Rodzaju, że wąż skusił Ewę w godzinie, gdy Pan nie 

przechadzał się po Edenie. Gdyby Bóg był w Edenie, szatan nie mógłby tam 

przebywać. Gdyby Ewa zawołała Boga, szatan uciekłby. Miejcie zawsze w sercu 
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tę myśl i szczerze wzywajcie Pana. To Imię jest zbawieniem. Wielu z was chce 

wejść do rzeki, aby się oczyścić. Ale oczyszczajcie bez przerwy serca wypisując 

w nich miłością słowo “Bóg”. Niech nie będzie kłamliwych modlitw. Nigdy 

praktyk z rutyny. Ale sercem, myślą, czynami, całym sobą wypowiadajcie to 

Imię – Bóg. Wymawiajcie je, abyście nie byli sami. Mówcie je, aby doznać 
wsparcia. Wypowiadajcie je dla uzyskania przebaczenia.  

Zrozumcie sens słowa Bożego na Synaju: “na próżno”. To oznacza, że wymawia 

się Imię “Bóg” nie zamieniając go w dobro. Wtedy jest grzechem. Nie jest 

[wymawiane] “na próżno”, gdy uderzenia waszego serca w każdej minucie 

dnia, wszystkie szlachetne czyny, potrzeba, pokusa i cierpienie sprowadzają 

wam na wargi dziecięce słowo miłości i mówicie: “Przyjdź, mój Boże!” Wtedy, 

zaprawdę, nie grzeszycie wymawiając święte Imię Boże. Idźcie, pokój niech 
będzie z wami.» 

Nie ma chorych, dlatego Jezus pozostaje ze skrzyżowanymi ramionami, oparty o 

mur pod szopą, którą już ogarnia cień. Patrzy na ludzi odjeżdżających na osłach, 

na śpieszących w stronę rzeki z pragnieniem oczyszczenia się, na idących przez 

pola w stronę wioski. 

Wydaje się, że człowiek ubrany w bardzo ciemną purpurę nie umie podjąć 

decyzji. Jezus przygląda mu się. W końcu odchodzi w stronę swego konia. Jego 

biały koń jest przepiękny. Pod siodłem okrywa go czerwony czaprak obszyty 
drogimi kamieniami. 

«Mężu, zaczekaj – mówi Jezus i podchodzi do niego. – Zapada noc. Masz gdzie 

spać? Przybywasz z daleka? Jesteś sam?»  

Człowiek odpowiada:  

«Z bardzo daleka... i pójdę... nie wiem... do wioski, jeśli znajdę... Jeśli nie... do 

Jerycha... Pozostawiłem tam moich towarzyszy. Nie ufam im.» 

«Nie. Oddam ci Moje posłanie. Jest gotowe. Masz co jeść?» 

«Nic nie mam. Sądziłem, że wioska jest gościnniejsza...» 

«Niczego tu nie brak.» 

«Niczego. Nawet nienawiści do Heroda. Czy wiesz, kim jestem?» 

«Ci, którzy Mnie szukają, noszą tylko jedno imię: bracia w Imię Boże. Chodź. 

Połamiemy się wspólnie chlebem. Możesz umieścić konia przy tej szopie. Będę 
tam spać i będę go pilnować...» 

«Nie. Nigdy. Ja tu będę spał. Przyjmę chleb, ale nic więcej. Nie położę mojego 

zabrudzonego ciała tam, gdzie leżało Twoje święte ciało.» 

«Uważasz Mnie za świętego?» 

«Wiem, że jesteś święty. Jan, Chuza... Twoje czyny... Twoje słowa... Cały dwór 

królewski szumi o tym jak muszla, przechowująca szum morza. Poszedłem do 

Jana... Potem go utraciłem. Ale powiedział mi: “Ktoś większy ode mnie przyjmie 

cię i podniesie.” To możesz być tylko Ty. Przyszedłem, kiedy dowiedziałem się, 
gdzie jesteś.» 

Zostali sami pod szopą. Uczniowie rozmawiają ze sobą blisko kuchni i czuwają. 

Zelota – obarczony dziś zadaniem udzielania chrztu – powraca znad rzeki z 

ostatnimi, którzy przyjęli chrzest. Jezus ich błogosławi, a potem mówi do 

Szymona:  
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«Ten człowiek jest pielgrzymem szukającym schronienia w Imię Boże. I w Imię 

Boże witamy go jako przyjaciela.» 

Szymon skłania się, mężczyzna też. Wchodzą do szopy. Manaen przyczepia 

konia do żłobu. Jan, przywołany znakiem Jezusa, przybiega z lampą oliwną, bo 
robi się już ciemno.  

«Będzie mi tu bardzo dobrze. Niech wam Bóg odpłaci» – mówi jeździec. Potem 

wchodzi, pomiędzy Jezusem i Szymonem, do kuchni oświetlonej ogniem z 
rozpalonych gałązek.  

89. JEZUS W DOLINIE “PIĘKNEJ RZEKI”. «CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ»  

Napisane 3 marca 1945. A, 4637-4653 

Jezus przechadza się powoli na brzegu rzeki. Brzask przedziera się przez 

utrzymującą się wśród rzecznej trzciny mgłę smutnego zimowego dnia. Na 

dwóch brzegach Jordanu nie ma nikogo, jak okiem sięgnąć. Tylko mgła nad 

powierzchnią wody, odgłosy wody uderzającej o trzciny, hałas płynących wód, 

dość błotnistych z powodu deszczów poprzednich dni. Jakiś odgłos ptaka, 

krótki, smutny jak po czasie godów. Pora roku i brak pożywienia wprawia je w 
melancholię. 

Jezus słucha ich i wydaje się bardzo zainteresowany wołaniem jednego małego 

ptaszka, który – z dokładnością zegarka – skręca główkę w kierunku północnym 

i mówi jedno „ćwir‟ pełne skargi. Potem odwraca się na południe, powtarzając 

„ćwir‟ pytające. W końcu wydaje się, że ptaszek otrzymał odpowiedź w „ćwir‟, 

które przyszło z drugiego brzegu, i odlatuje ponad rzeką, trzepocąc 

skrzydełkami, z małym okrzykiem radości. Jezus robi gest, jakby chciał 
powiedzieć: “Na szczęście”, potem idzie dalej.  

«Czy Ci przeszkadzam, Nauczycielu?» – pyta Jan, nadchodząc od strony łąki. 

«Nie, czego chcesz?» 

«Chciałem Ci powiedzieć... wydaje mi się, że to wiadomość, która może 

przynieść Ci ulgę. Przyszedłem natychmiast, by również poprosić Cię o radę. 

Akurat zamiatałem izby, gdy przyszedł Judasz z Kariotu. Powiedział mi: 

“Pomogę ci”. Zdziwiłem się, bo on niezbyt chętnie wykonuje tę pracę, nawet 

jeśli mu się ją poleci... Ale powiedziałem mu tylko: “O, dziękuję! Szybciej 

skończymy i będzie lepiej zrobione.” Zabrał się do zamiatania i szybko 

skończyliśmy. Wtedy mi powiedział: “Chodźmy do lasu. Zawsze najstarsi 

przynoszą drewno, to nie jest dobrze. My tam chodźmy. Nie wiem dobrze, jak 

się za to zabrać, ale jeśli mnie nauczysz...” I poszliśmy. I kiedy tam byłem, aby 

wiązać z nim pęki chrustu, powiedział mi: “Janie, chcę ci powiedzieć jedną 

rzecz.” “Mów” – odpowiedziałem mu. Myślałem, że to będzie krytyka. 

Tymczasem powiedział: “Ja i ty jesteśmy najmłodsi. Musimy być bardziej 

zjednoczeni. Ty prawie się mnie boisz... i masz rację, bo nie jestem dobry. Ale 

wierz mi... nie robię tego specjalnie. Czasami odczuwam potrzebę, żeby być 

złym. To być może dlatego, że jako jedynak zostałem rozpieszczony. I 

chciałbym stać się dobrym. Starzy, wiem o tym, nie patrzą na mnie dobrym 

okiem. Kuzyni Jezusa są wstrząśnięci... Tak, wiele razy uchybiłem względem 

nich oraz względem ich Kuzyna. Ale ty jesteś dobry i cierpliwy. Kochaj mnie. 

Rób wszystko tak, jakbym był twoim bratem – złym, tak, ale którego trzeba 

kochać mimo wszystko. Nauczyciel też mówi, że trzeba postępować w ten 

sposób. Gdy widzisz, że nie postępuję zbyt dobrze, powiedz mi to. A ponadto nie 

zostawiaj mnie nigdy samego. Kiedy idę do jakiejś wioski, chodź i ty. Pomożesz 

mi nie postępować źle. Wczoraj bardzo cierpiałem. Jezus mówił do mnie, a ja 
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patrzyłem na Niego. [Wcześniej], w mojej głupiej urazie, nie patrzyłem ani na 

siebie samego, ani na innych. Wczoraj spojrzałem i zobaczyłem... Oni mają 

rację, kiedy mówią, że Jezus cierpi... i zdaję sobie sprawę, że ja też jestem za to 

odpowiedzialny. Nie chcę, aby dalej tak było. Chodź ze mną. Pójdziesz? 

Pomożesz mi być mniej złym?” 

Tak do mnie mówił i, wyznaję, serce biło we mnie jak w ptaszku złapanym przez 

chłopca. Biło z radości, bo cieszę się, że Judasz staje się dobry... i również ze 

względu na Ciebie byłem szczęśliwy... ale serce biło mi mocno również ze 

strachu... gdyż nie chciałbym stać się jak Judasz. Ale potem przypomniałem 

sobie, co powiedziałeś w dniu przyjęcia Judasza, i odrzekłem: “Tak, pomogę ci. 

Jeśli jednak będę miał inne polecenia, muszę być posłuszny...” Pomyślałem: 

teraz powiem to Nauczycielowi i jeśli będzie chciał, uczynię w ten sposób. Jeśli 

nie będzie chciał, poproszę o polecenie, żebym nie [mógł] oddalać się od 
domu.» 

«Posłuchaj, Janie. Pozwalam ci iść. Jednak musisz Mi przyrzec, że jeśli 

odczujesz niepokój z jakiegoś powodu, przyjdziesz Mi to powiedzieć. Sprawiłeś 

Mi wielką radość, Janie. Oto Piotr z rybami. Idź, Janie.» 

Jezus zwraca się do Piotra: «Dobry połów?» 

«Hmm! Taki sobie, drobne rybki... ale część się wykorzysta. Tylko Jakub 

narzeka, bo jakieś zwierzę zerwało linę i stracił sieć. Powiedziałem: “Miej litość 

nad biednym zwierzęciem, przecież też musi jeść.” Ale Jakub tak tego nie 

przyjmuje...» – stwierdza Piotr ze śmiechem. 

«To samo mówię o kimś, kto jest bratem. I tego właśnie nie potraficie zrobić.» 

«Mówisz o Judaszu?» 

«Mówię o Judaszu. Cierpi z tego powodu. Ma dobre pragnienia i złą skłonność. 

Powiedz Mi, ty, który jesteś rybakiem doświadczonym... Gdybym chciał 

wypłynąć w łodzi na Jordan i dopłynąć do jeziora Genezaret, jak mógłbym to 
zrobić? Czy by Mi się to udało?» 

«Eee! To byłaby ciężka praca! Udałoby Ci się w małej łódce o płaskim dnie... 

Byłoby to męczące, długotrwałe! Trzeba by bez przerwy mierzyć głębokość, 

uważać na brzegi i mielizny, na pływające gałęzie, na prąd. Żagiel nie jest 

przydatny w niektórych wypadkach, wręcz przeciwnie... Jeśli chcesz wrócić do 

jeziora rzeką, to wiedz, że pod prąd pójdzie bardzo źle. Potrzeba kilku osób, w 
przeciwnym razie...» 

«Sam to powiedziałeś. Kiedy ktoś ma złe skłonności, aby iść w stronę dobra, 

musi iść pod prąd. Nie uda mu się, gdy będzie zupełnie sam. Judasz jest właśnie 

jednym z takich, a wy mu nie pomagacie. Biedak płynie sam i ociera się o 

mielizny, osiada na nich, wplątuje się w pływające gałęzie, dostaje się w wiry. 

Gdyby mierzył dno, nie mógłby równocześnie trzymać ani steru, ani wiosła. 

Dlaczego więc wytykacie mu, że nie posuwa się naprzód? Macie litość nad 

obcymi, a nad nim, waszym towarzyszem?... To nie jest słuszne. Czy widzisz go 

tam z Janem, jak idą do wioski po chleb i jarzyny? On poprosił, by nie iść sam. I 
poprosił o to Jana, gdyż nie jest głupi i wie, co wy, starsi, myślicie o nim.» 

«I Ty go posłałeś? A jeśli Jan się również zepsuje?» 

«Kto? Mój brat? Dlaczego miałby się psuć?» – pyta Jakub, przybywając z siecią 

wyciągniętą z sitowia.  

«Bo Judasz chodzi z nim.» 
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«Od kiedy?» 

«Od dzisiaj. I to Ja mu na to pozwoliłem.» 

«Jeśli to Ty mu pozwoliłeś...» 

«Tak, polecam to nawet wszystkim. Wy go zostawiacie zbyt samego. Nie 

bądźcie dla niego sędziami. Nie jest gorszy niż tylu innych. Jest tylko bardziej 
rozpieszczony... i to od dzieciństwa.» 

«Tak, to prawda. Musi być tak. Gdyby miał za ojca i matkę Zebedeusza i Salome, 

nie byłby taki, jaki jest. Moi rodzice są dobrzy, ale pamiętają, że mają prawa i 
obowiązki względem dzieci.» 

«To co mówisz jest słuszne. Dziś będę mówił właśnie o tym. Teraz chodźmy. 

Widzę już ludzi, którzy przybywają na łąkę.» 

«Nie wiem, jak będziemy odtąd mogli żyć. Nie ma już czasu na jedzenie, 

modlitwę, wypoczynek... a ilość ludzi ciągle wzrasta» – mówi Piotr, rozdarty 
między podziwem a troską. 

«Skarżysz się? Przecież to znak, że są jeszcze ludzie, którzy szukają Boga» [– 

mówi Jezus.] 

«Tak, Nauczycielu, ale Ty przez to cierpisz. Pozostałeś nawet wczoraj bez 

jedzenia, a tej nocy – bez innego okrycia niż własny płaszcz. Gdyby Twoja 
Matka to wiedziała!» 

«Błogosławiłaby Boga, który przyprowadza Mi tylu wiernych!» 

«A mnie by skarciła: mnie, któremu wydała polecenia» – kończy Piotr. 

Oto podchodzi do nich Filip z Bartłomiejem. Żywo gestykulują. Widząc Jezusa, 

przyśpieszają kroku i mówią: «O! Nauczycielu! Jak to zrobimy. To prawdziwa 

pielgrzymka: chorzy, ludzie płaczący, biedni bez środków do życia. Wielu 

przybywa z daleka.» 

«Kupimy chleba. Bogaci dają jałmużnę. Wystarczy ją wykorzystać» [– mówi 

Jezus.]  

«Dni są krótkie. Szopę wypełniają już nocujący ludzie. Noce są wilgotne i 

chłodne.» 

«Masz rację, Filipie. Wszyscy stłoczymy się w jednej izbie. Możemy to zrobić. 

Inne przeznaczymy dla tych, którzy nie mogą dotrzeć do swoich domów przed 

nocą.» 

«Rozumiem! – mruczy Piotr. – Wkrótce będziemy musieli prosić naszych gości o 

pozwolenie, by się przebrać. Tak nas otoczą, że będziemy musieli stąd uciekać.» 

«Zobaczysz inne ucieczki, mój Piotrze! Co jest tej kobiecie?»  

Są już na podwórzu i Jezus zauważa płaczącą kobietę. 

«Nie wiem. Była tam już wczoraj i także płakała. Gdy rozmawiałeś z Manaenem, 

chciała wyjść Ci na spotkanie, potem odeszła. Musi mieszkać w wiosce lub w 
sąsiedztwie, bo powróciła. Nie wygląda na chorą...» 

«Pokój niech będzie z tobą, niewiasto» – mówi Jezus, przechodząc obok niej. 

Ona odpowiada łagodnie: «I z Tobą.» 
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Nic więcej. Jest przynajmniej trzysta osób. Pod szopą są kalecy, niewidomi, 

niemi. Jednym wstrząsają drgawki. To całkiem młody chłopak z widocznym 

wodogłowiem. Jakiś mężczyzna trzyma go za rękę. On tylko stęka, ślini się, 
porusza głową, z tępym wyrazem twarzy. 

«To być może syn tej niewiasty?» – pyta Jezus. 

«Nie wiem. Szymon zajmuje się przybywającymi i jest zorientowany.» 

Wołają Zelotę i pytają go. Ale mężczyzna nie jest z kobietą. Ona jest sama.  

«Tylko płacze i modli się. Zapytała mnie niedawno: “Czy Nauczyciel leczy także 

serca?”» – wyjaśnia Zelota. 

«To będzie jakaś zdradzona kobieta» – komentuje Piotr. 

Gdy Jezus idzie w stronę chorych, Bartłomiej i Mateusz udają się z wieloma 

pielgrzymami [nad rzekę], aby chrzcić. Kobieta płacze w swym kącie i nie rusza 

się. 

Jezus nie odmawia cudu nikomu. Jakże piękny jest cud [uzdrowienia] tego 

otępiałego [chłopca], któremu, Swoim tchnieniem Jezus wlewa inteligencję, 

trzymając jego głowę w Swych smukłych dłoniach. Wszyscy tłoczą się wokół 

nich, nawet okryta welonem niewiasta. Być może dlatego, że jest dużo ludzi, 

ośmiela się nieco zbliżyć. Staje przy płaczącej kobiecie. Jezus mówi do 

upośledzonego umysłowo: «Chcę w tobie światła inteligencji, by ona 

doprowadziła cię do światłości Bożej. Posłuchaj: powiedz ze Mną: “Jezus”. 
Powiedz to, chcę tego.» 

Otępiały, który wcześniej stękał jak zwierzątko – i nic innego – wymawia z 

trudem “Jezus”, ale brzmi to raczej: «Żeżusz”» 

«Jeszcze raz!» – nakazuje Jezus, trzymając ciągle w Swoich dłoniach 

zdeformowaną głowę i panując nad dzieckiem spojrzeniem. 

«Je-zus.» 

«Jeszcze raz!» 

«Jezus!» – mówi wreszcie upośledzony. I jego oko nie jest już bez wyrazu, a 

jego usta uśmiechają się inaczej.  

«Mężu – mówi Jezus ojcu – miałeś wiarę, dlatego twój syn jest uleczony. Imię 

Jezusa jest cudownym [środkiem] na choroby i złe skłonności. Zadaj mu 
pytanie.» 

Mężczyzna pyta syna: «Kim jestem?» 

A chłopak odpowiada: «Moim ojcem.» 

Mężczyzna tuli syna do serca i wyjaśnia: «On się taki urodził. Żona umarła 

wydając go na świat. Był bez myśli, bez słowa. Teraz patrzcie! Miałem wiarę, 

tak. Przybywam z Joppy. Co mam zrobić dla Ciebie, Nauczycielu?» 

«Bądź dobry, a twój syn razem z tobą. Nic więcej.» 

«I będę Cię kochał. O! Chodźmy zaraz powiedzieć to matce twojej mamy. To 

ona skłoniła mnie do przyjścia tu. Niech będzie błogosławiona!» 



 385 

Odchodzą obaj, szczęśliwi. Z dawnej choroby pozostaje tylko wielka głowa 

chłopca. Wyraz twarzy i słowa są normalne. 

«Czy to dzięki Twojej woli został uzdrowiony lub dzięki potędze Twego 

Imienia?» – pyta wielu. 

«Dzięki woli Ojca, który jest zawsze życzliwy dla Syna. Ale Moje Imię jest 

również zbawieniem. Wiecie o tym, że Jezus znaczy Zbawiciel. Istnieje zdrowie 

duszy i zdrowie ciała. Kto wymawia imię Jezus z prawdziwą wiarą, powstaje z 

chorób i z grzechu, bo w każdej chorobie duchowej lub fizycznej jest szpon 

szatana. On wywołuje choroby fizyczne – aby doprowadzić do buntu i do 

rozpaczy z powodu cierpienia ciała – i choroby moralne lub duchowe, aby 
doprowadzić do potępienia.» 

«A więc według Ciebie Belzebub nie jest obcy wszelkim utrapieniom rodzaju 

ludzkiego.» 

«Nie jest obcy. To przez niego na świat weszły choroby i śmierć. To również 

przez niego weszły na świat zbrodnie i zepsucie. Kiedy widzicie kogoś 

przybitego nieszczęściem, pomyślcie, że również on cierpi przez szatana. Kiedy 

widzicie, że ktoś jest przyczyną nieszczęścia, pomyślcie, że jest on narzędziem 
szatana.» 

«Jednak choroby pochodzą od Boga.» 

«Choroby są nieporządkiem w porządku. Bóg stworzył przecież człowieka 

zdrowego i doskonałego. Nieporządek - wprowadzony przez szatana w 

porządku danym przez Boga - przyniósł ze sobą choroby ciała i następstwa, 

które z nich się wywodzą, mianowicie śmierć i zgubne dziedzictwo. Człowiek 

odziedziczył po Adamie i Ewie grzech pierworodny. Ale nie tylko grzech. I 

grzech rozszerza się coraz bardziej, obejmując trzy dziedziny człowieka: ciało 

coraz bardziej grzeszne, a przez to słabe i chore; sferę moralną coraz bardziej 

pyszną, a przez to zepsutą; ducha coraz bardziej niewierzącego, to znaczy coraz 

bardziej bałwochwalczego. Z tego powodu trzeba – jak Ja uczyniłem to z tym 

[dzieckiem] opóźnionym w rozwoju - nauczyć Imienia [Jezus], które zmusza 

szatana do ucieczki. Trzeba wyryć je w umyśle i w sercach, umieścić je w 

[wewnętrznym] ja jako pieczęć [Mojej] własności.» 

«Czy Ty nas posiadasz? Kim jesteś, że tak sądzisz?» 

«Oby tak było! Ale tak nie jest. Gdybym was posiadł, bylibyście już zbawieni. I 

miałbym do tego prawo. Jestem Zbawicielem i powinienem posiadać tych, 

których zbawiłem. Zbawię zaś tych, którzy będą wierzyć we Mnie.» 

«Jan... bo przychodzę od Jana Chrzciciela... powiedział mi: “Idź do Tego, który 

naucza i chrzci blisko Efraimu i Jerycha. On ma władzę wiązania i 

rozwiązywania, podczas gdy ja mogę tylko powiedzieć: czyń pokutę, by 
przywrócić twojej duszy żywotność, która pozwoli jej iść drogą zbawienia”.»  

Powiedział to jeden z cudownie uzdrowionych. Wcześniej chodził o kulach. 

Teraz już ich nie potrzebuje, aby się przemieszczać. 

«A Chrzciciel nie cierpi, że tłum go opuszcza?» – pyta ktoś. 

A ten, który mówił wcześniej, odpowiada:  

«Czy cierpi? On mówi wszystkim: “Idźcie! Idźcie! Ja jestem gwiazdą 

zachodzącą. On jest Gwiazdą, która wschodzi i na wieki trwać będzie jej blask. 
Aby nie pozostawać w ciemnościach, idźcie do Niego, nim się mój knot dopali”.» 
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«Nie tak mówią faryzeusze! Są pełni zawziętości, bo przyciągasz tłumy. Czy 

wiesz o tym?» 

«Wiem» – odpowiada krótko Jezus. 

Rozpoczyna się dyskusja o powodach i sposobach działania faryzeuszy. Jezus 

zdecydowanie przerywa słowami, które nie dopuszczają sprzeciwu: «Nie 
krytykujcie.» 

Bartłomiej i Mateusz powracają z tymi, których ochrzcili.  

 

[por. Mt 15,4;19,19; Mk 7,10; 10,19; Łk 18,20]  

Jezus zaczyna mówić: «Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Ponieważ 

przyszliście tu z rana, pomyślałem, że będzie bardziej praktyczne, jeśli pouczę 

was o Bogu rano i odejdziecie w południe. Pomyślałem też o tym, by 

przenocować pielgrzymów, którzy nie mogą powrócić do siebie przed nocą. I Ja 

jestem pielgrzymem. Mam tylko niezbędne minimum, którego udzieliła Mi litość 

pewnego przyjaciela. Jan [Chrzciciel] ma jeszcze mniej niż Ja. Ale do Jana 

przychodzą ludzie zdrowi lub tylko trochę chorzy, kalecy, niewidomi, niemi. Nie 

są to osoby umierające, silnie gorączkujące jak ci, którzy przychodzą do Mnie. 

Ludzie przybywają do niego po chrzest pokuty, do Mnie przychodzicie również 

po uzdrowienie ciała.  

Prawo mówi: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. 

Zastanawiam się i mówię: jakże ukażę Moją miłość do braci, jeśli zamknę serce 

na ich potrzeby – także fizyczne? I postanowiłem, że dam im to, co otrzymam. 

Wyciągnę rękę do bogatych, prosząc o chleb dla ubogich. Wyrzekając się 
Mojego posłania przyjmę tego, kto jest zmęczony i cierpiący.  

Wszyscy jesteśmy braćmi. Miłości nie dowodzi się słowami lecz czynami. Kto 

zamyka serce na bliźniego, ma serce Kaina. Kto nie ma miłości, buntuje się 

przeciw przykazaniu Bożemu. Jesteśmy wszyscy braćmi. A jednak widzę i wy 

widzicie, że nienawiść i niezgoda jest również w samych rodzinach – tam gdzie 

nawet krew łączy, a z krwią i ciałem braterstwo pochodzące od Adama. Bracia 

występują przeciwko braciom, synowie przeciwko rodzicom, małżonkowie są 

dla siebie wrogami.  

Aby nie być zawsze złym bratem, a któregoś dnia cudzołożnym 

współmałżonkiem, trzeba nauczyć od najwcześniejszych lat życia szacunku 

wobec rodziny: organizmu najmniejszego i największego na świecie. Jest on 

najmniejszy w porównaniu z organizmem miasta, regionu, państwa, 

kontynentu. Jest też największy, bo najstarszy, bo ustanowiony przez Boga. 

Gdy nie istniało jeszcze pojęcie ojczyzny, kraju, już żywe i aktywne było jądro 

rodziny, źródło dla pokoleń i ras, małe królestwo, w którym mąż jest królem, 

kobieta – królową, a dzieci – podwładnymi. Czy jakieś królestwo może 

przetrwać, jeśli pomiędzy zamieszkującymi je istnieje podział i nieprzyjaźń? Nie 

może przetrwać. I naprawdę rodzina nie utrzyma się bez posłuszeństwa, 
szacunku, oszczędności, dobrej woli, zamiłowania do pracy, uczucia. 

“Czcij ojca swego i matkę swoją” – mówi Dekalog. 

Jak się ich czci? Dlaczego trzeba ich czcić? 

Cześć zakłada posłuszeństwo prawdziwe, miłość niezawodną, pełen ufności 

szacunek. Cześć łączy się również z pełną szacunku bojaźnią, która nie 

wyklucza zaufania, ale i nie pozwala nam traktować osób starszych, jak gdyby 

były niewolnikami i istotami niższymi. Trzeba je czcić, gdyż – po Bogu – nasi 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#4
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-19.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-07.htm#10
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-10.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-18.htm#20
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ojcowie i matki przekazali nam życie i przyszli nam z pomocą we wszystkich 

potrzebach materialnych. Byli pierwszymi nauczycielami i przyjaciółmi małej 

istoty, która przyszła na świat. Mówi się: “Niech Bóg ci błogosławi”. Mówi się 

“dziękuję” komuś, kto podnosi przedmiot, który upadł lub kto nam daje kawałek 

chleba. A czyż nie powiemy z miłością: “Niech Bóg ci błogosławi” i “dziękuję” 

tym, którzy wyczerpują się przy pracy, by nas nasycić, utkać odzienie i utrzymać 

je w czystości; tym którzy wstają, by czuwać nad naszym snem; którzy 

odmawiają sobie spoczynku, by nas pielęgnować, dają nam posłanie na własnej 

piersi w [chwilach] naszego najbardziej bolesnego zmęczenia?  

To są nasi nauczyciele. Nauczyciela boimy się i szanujemy go. Ale nauczyciel 

zajmuje się nami wtedy, gdy już wiemy o tym, co niezbędne w odniesieniu do 

zachowania, do wyżywienia i wypowiadania rzeczy podstawowych, a opuszcza 

nas, gdy najtwardsza życiowa nauka, to znaczy nauka życia, jest jeszcze przed 

nami. I to [właśnie] ojciec i matka przygotowują nas najpierw do szkoły, a 

potem – do życia.  

To są nasi przyjaciele. Jakiż przyjaciel może być większym przyjacielem niż 

ojciec? Która przyjaciółka jest większą przyjaciółką niż matka? Czy możecie się 

ich lękać? Czy możecie powiedzieć: “On mnie zdradził, ona mnie zdradziła”? A 

jednak niemądry młody człowiek i niemądra młoda dziewczyna biorą sobie za 

przyjaciół obcych. Zamykają serca na ojca i matkę i wypaczają swego ducha i 

serce przez związki nieostrożne, aby nie powiedzieć – pełne winy z powodu łez 

ojca i matki: łez, które płyną jak krople roztopionego ołowiu na serce ich 

bliskich. Te łzy jednak – powiadam wam – nie padają w proch i w zapomnienie. 

Bóg je zbiera i liczy. Męczeństwo zdeptanego ojca zostanie wynagrodzone przez 

Pana. Męczarnie, zadawane ojcu przez syna, nie zostaną zapomniane, nawet 

jeśli ojciec i matka – w pełnej boleści miłości - błagają litości Bożej wobec ich 
grzesznego syna. 

Zostało powiedziane: “Czcij ojca swego i matkę swoją, jeśli chcesz długo żyć na 

ziemi”. A Ja dorzucam: “i wiecznie w Niebie”. Zbyt lekką byłoby karą żyć krótko 

na ziemi za uchybienia wobec rodziców! Tamto życie nie jest wymysłem. Tam 

zostaniemy wynagrodzeni lub ukarani według życia, które prowadziliśmy na 

ziemi. Kto uchybia swemu ojcu, uchybia Bogu, gdyż Bóg dał na korzyść ojca 

przykazanie miłości. Kto zatem go nie kocha, ten grzeszy. Przez to traci on 

więcej niż tylko życie materialne: [traci] prawdziwe życie, o którym wam 

mówiłem. Idzie na spotkanie śmierci. Już jest martwy, bo jego dusza jest w 

niełasce u Pana. Ma już w sobie zbrodnię, rani bowiem miłość najświętszą po 

miłości do Boga. Nosi w sobie zarodki przyszłych cudzołóstw, gdyż nikczemny 

syn staje się przewrotnym małżonkiem. Posiada w sobie skłonności do zła 

społecznego, gdyż ze złego dziecka wyrasta przyszły złodziej, zabójca groźny i 

gwałtowny, zimny lichwiarz, zwodzący rozpustnik, cynik, korzystający z 

przyjemności życia, istota odpychająca, zdradzająca ojczyznę, przyjaciół, dzieci, 

współmałżonka, wszystkich. Czy możecie szanować i ufać komuś, kto nie 
zawahał się zdradzić miłości matki i zakpił z siwych włosów ojca?  

Posłuchajcie jednak dalej, gdyż obowiązkom dzieci odpowiadają podobne 

obowiązki rodziców. Biada grzesznym dzieciom! Ale biada również winnym 

rodzicom! Działajcie tak, aby wasze dzieci nie mogły was krytykować ani was 

naśladować w złu. Dajcie się kochać dzięki miłości okazywanej wraz ze 

sprawiedliwością i miłosierdziem. Bóg jest Miłosierdziem. Rodzice, będący zaraz 

po Bogu, niech będą miłosierni. Bądźcie przykładem i umocnieniem waszych 

dzieci. Bądźcie ich pokojem i ich przewodnikami. Bądźcie ich pierwszą miłością. 

Matka jest zawsze pierwszym obrazem małżonki, którą będziecie mieć. Ojciec 

ma dla swych młodych córek oblicze, o którym marzą dla swego małżonka. 

Sprawcie, by wasi synowie i córki wybierali w sposób mądry przyszłych 
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współmałżonków – myśląc o swej matce i o swym ojcu – i pragnąc w nich tego, 

co znajduje się w ich ojcu, w ich matce: prawdziwej cnoty.  

Gdybym miał mówić aż do wyczerpania tematu, nie starczyłoby dnia i nocy. 

Skracam go więc z miłości ku wam. Resztę niech wam dopowie Odwieczny 

Duch. Ja rzucam ziarno, a potem odchodzę. U dobrych ziarno zapuści korzeń i 
wyda kłos. Idźcie, niech pokój będzie z wami.» 

Ci, którzy odchodzą, szybko się oddalają. Ci, którzy zostają, wchodzą do 

trzeciego pokoju. Jedzą chleb swój lub otrzymany w Imię Boże od uczniów. Na 

prymitywnych podstawkach rozłożono deski i słomę. Pielgrzymi mogą na tym 

spać.  

Okryta welonem kobieta szybko odchodzi. Ta – która płakała wcześniej i także 
w czasie nauczania Jezusa - krąży po placu, niepewna, jakby chciała odejść.  

Jezus wchodzi do kuchni, aby coś zjeść. Ledwie zaczął, gdy ktoś puka do drzwi. 

Andrzej, który jest najbliżej, podnosi się i wychodzi na podwórko. Rozmawia, a 

potem wraca:  

«Nauczycielu, ta kobieta, która ciągle płacze, prosi Cię. Mówi, że musi odejść, 

ale musi z Tobą porozmawiać.» 

«W takim razie jak i kiedy Nauczyciel będzie jadł?» – woła Piotr.  

«Trzeba było jej powiedzieć, że ma przyjść później» – mówi Filip.  

«Uspokójcie się. Zjem potem. Wy jedzcie dalej.» 

Jezus wychodzi. Kobieta jest na zewnątrz. 

«Nauczycielu... jedno słowo... Powiedziałeś... O! Chodź za dom! Bardzo trudno 

mi wypowiedzieć moje cierpienie!» 

Jezus spełnia jej prośbę bez słowa. Dopiero gdy jest za domem, pyta: «Czego 

chcesz ode Mnie?» 

«Nauczycielu... słuchałam najpierw Ciebie, gdy mówiłeś pośród nas... a potem 

słyszałam Cię, jak wygłaszałeś naukę. Można by powiedzieć, że mówiłeś do 

mnie. Powiedziałeś, że we wszelkiej chorobie fizycznej i moralnej jest szatan... 

Mam syna, który ma chore serce. Gdyby słyszał Ciebie mówiącego o rodzicach! 

To moje udręczenie. Schodzi na manowce ze złymi kolegami i jest... jest 

dokładnie taki, jak mówiłeś... złodziej... w domu na razie, ale... lubi bójki... chce 

rządzić... Chociaż jest jeszcze młody, rujnuje się rozwiązłością i obżarstwem. 

Mój mąż chce go wypędzić. Ja... ja jestem matką... i cierpię śmiertelnie. Widzisz, 

jak jestem przygnębiona? Moje serce rozdziera się od tak wielkiego bólu. To od 

wczoraj chcę z tobą rozmawiać, bo... mam nadzieję w Tobie, mój Boże. Ale nie 

ośmieliłam się nic powiedzieć. To tak bolesne dla matki powiedzieć: “Mam 
okrutnego syna”!» 

Kobieta płacze, pochylona i zbolała przed Jezusem.  

«Nie płacz już. Syn wyzdrowieje wkrótce ze swego zła.» 

«Gdyby mógł Cię słyszeć, tak. Ale on nie chce Cię słuchać. O, nie wyzdrowieje 

nigdy!» 

«Czy ty masz wiarę za niego? Czy chcesz tego dla niego?» 

«Pytasz o to? Przybyłam z Górnej Perei, aby wstawiać się za nim...» 
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«A zatem idź! Kiedy przybędziesz do domu, twój syn wyjdzie ci na spotkanie, 

nawrócony.» 

«Ale jak?» 

«Jak? Czy sądzisz, że Bóg nie potrafi zrobić tego, o co się Go prosi? Twój syn 

jest tam. Ja jestem tu. Bóg jednak jest wszędzie. Mówię Bogu: “Ojcze, litości dla 

tej matki”. I Bóg każe rozbrzmieć temu wołaniu w sercu twego syna. Idź, 

niewiasto. Pewnego dnia będę w twoich stronach i ty, dumna ze swego syna, 

przyjdziesz wraz z nim na spotkanie ze Mną. Gdy będzie płakał na twych 

kolanach – prosząc o przebaczenie i opowiadając ci tajemniczą walkę, z której 

wyszedł z duszą nową - i gdy cię zapyta, jak to się stało, powiesz mu: “To dzięki 

Jezusowi narodziłeś się po raz drugi dla dobra.” Powiedz mu o Mnie. Jeśli 

przyszłaś do Mnie, to znaczy, że wiesz. Zrób tak, aby i on wiedział i myślał o 

Mnie, aby miał przy sobie moc, która zbawia. Żegnaj. Pokój dla matki, która 

miała wiarę, [pokój] dla syna, który powraca, i dla ojca radosnego. Pokój dla 
całej zgromadzonej na nowo rodziny. Idź.» 

Kobieta kieruje się w stronę wioski. Wszystko się kończy. 

90. JEZUS W [DOLINIE]“PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ POPEŁNIAŁ 

NIECZYSTOŚCI» 

Napisane 4 marca 1945. A, 4653-4667 

Jezus mi mówi: 

«Bądź cierpliwa, Moja duszo, z powodu zdwojonego zmęczenia. To jest czas 

cierpienia. Wiesz, jak Ja byłem zmęczony w ostatnich dniach? Widzisz to. Aby 

iść, opieram się o Jana, Piotra, Szymona, a nawet Judasza... Tak. A Ja – z 

którego emanował cud, nawet tylko przez muśnięcie Mojej szaty – nie mogłem 

zmienić tego serca! Pozwól Mi wesprzeć się na tobie, mały Janie, aby powtórzyć 

słowa już powiedziane w ostatnich dniach tym umysłom uparcie zamkniętym, 

na które zapowiedź Mojej męki spływała bez wnikania w nie. Pozwól też 

Nauczycielowi mówić o godzinach nauczania na smutnej równinie “Pięknej 

Rzeki”. Pobłogosławię cię dwa razy: z powodu twojego zmęczenia i z powodu 

twojej litości. Liczę twoje wysiłki. Zbieram twoje łzy. Wysiłki [podejmowane] z 

miłości do braci otrzymają nagrodę [należną] tym, którzy spalają się, by dać 

poznać Boga ludziom. Za łzy, które wylewasz nad cierpieniami Mego ostatniego 

tygodnia, zostanie ci dany w nagrodę pocałunek Jezusa. Pisz i bądź 

błogosławiona.» 

Jezus stoi na stosie desek wzniesionych jak mównica w jednej z izb – w 

ostatniej. Mówi bardzo głośno przy drzwiach, aby słyszeli Go ci, którzy są w 

pokoju, oraz osoby które są pod szopą, a nawet na podwórku zalanym 

deszczem. [Patrząc] na ich ciemne płaszcze z surowej wełny, po której spływa 

woda, można by powiedzieć: mnisi. W pokoju są najsłabsi, pod szopą – kobiety, 

na podwórku, wystawieni na opady – ludzie mocni, przeważnie mężczyźni. 

Piotr chodzi tam i z powrotem, bez obuwia, tylko w krótkim odzieniu. Chroni go 

płótno żaglowe, które założył sobie na głowę. Nie traci dobrego humoru, nawet 

jeśli musi brnąć w błocie, w wodzie i doznaje nieprzewidzianego prysznicu. Z 

nim jest Jan, Andrzej i Jakub. Przenoszą ostrożnie chorych do drugiego pokoju, 
prowadzą niewidomych, podtrzymują chromych. 

Jezus czeka cierpliwie, aż wszyscy będą na miejscach, i martwi się, że czterej 

uczniowie są zmoczeni jak gąbki wyciągnięte z wiadra wody.  
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«To nic, to nic! Jesteśmy jak nasmołowane drewno. Nie przejmuj się. 

Otrzymujemy drugi chrzest, a tym, który chrzci, jest Sam Bóg» – odpowiada 
Piotr na troskę Jezusa.  

W końcu wszyscy są na miejscu i Piotr myśli, że może iść włożyć suche ubranie. 

Czyni to wraz z trzema innymi. Gdy jednak powrócił do Nauczyciela, widzi, jak 

zbliża się do rogu szopy szary płaszcz zawoalowanej kobiety. Myśli tylko o tym, 

aby iść do niej. Nie troszczy się, że trzeba będzie znowu przejść na ukos przez 

podwórko, w rzęsistej ulewie i kałużach wody, która – uderzana wielkimi 

kroplami – tryska po kolana. Dochodzi do niej, chwyta ją za łokieć i – nie 

poruszając jej płaszcza – ciągnie ją wyżej, do muru izby, by osłonić [ją] przed 

deszczem. Potem staje obok, sztywny i nieruchomy jak wartownik. 

  

 

[por. Mt 5,27; 15,19, 19,9, 19,18; Mk 7,22; 10,11; 10,19; Łk 16,18; 18,20] 

Jezus widział to. Uśmiecha się, pochylając głowę, by ukryć jasność Swego 

uśmiechu. Teraz mówi: «Nie mówicie – wy, którzy przychodziliście regularnie 

[słuchać] Moich pouczeń – że nie omawiam po kolei przykazań i że przeskakuję 

niektóre. Słuchacie. Widzę to. Słuchacie dobrze. Dostosowuję się do cierpień i 

ran, które w was dostrzegam. Jestem Lekarzem. Lekarz idzie najpierw do 

najbardziej chorych: do tych, którzy są najbliżsi śmierci. Potem zwraca się ku 

tym, którzy są mniej chorzy. Ja robię tak samo.  

Dzisiaj mówię: “Nie popełniajcie nieczystości”. 

Nie patrzcie wokół siebie, usiłując odczytać na czyimś obliczu: “rozpustny”. 

Miejcie miłość jedni względem drugich. Czy chcielibyście, by coś takiego 

odczytano na waszych twarzach? Nie. Zatem nie usiłujcie odczytywać [tego] w 

zmieszanym spojrzeniu sąsiada, na jego czole, czerwieniejącym i pochylającym 
się ku ziemi.  

A ponadto... O, powiedzcie, szczególnie wy, mężczyźni: kto z was nigdy nie 

kosztował tego chleba z popiołu i odpadków, którym jest zadowolenie 

zmysłowe? Czy istnieje tylko taki nierząd, który popycha na godzinę w ramiona 

kurtyzany? Czyż nie jest rozpustą również profanacja małżeństwa z małżonką? 

Profanacją – zalegalizowanym grzechem, polegającym na wzajemnym 

zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji. 

Małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością. Z 

wykluczeniem jej staje się niemoralnością. Nie można czynić z małżeńskiej 

komnaty domu publicznego, a ona staje się nim, jeśli plami ją pożądliwość i jeśli 
nie uświęca jej macierzyństwo.  

Ziemia nie odrzuca nasion. Ona je przyjmuje i czyni z nich rośliny. Nasienie nie 

opuszcza gleby, gdy zostało w niej złożone, lecz tworzy korzeń i zakorzenia się 

w niej, aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się z zaślubin ziemi z 

nasieniem. Mężczyzna jest nasieniem, kobieta – to ziemia, kłosem jest dziecko. 

Odrzucać powstanie kłosa i tracić siłę na grzech to wina, to nierząd popełniany 

w łożu małżeńskim, ale nie różniący się w niczym od innego, a nawet cięższy 

przez nieposłuszeństwo nakazowi, mówiącemu: “Bądźcie jednym ciałem i 

rozmnażajcie się przez wasze dzieci.” 

Widzicie więc, o kobiety dobrowolnie bezpłodne, małżonki legalne i uczciwe - 

ale nie w oczach Bożych, lecz w oczach świata – że możecie być jak prostytutki i 

jak one popełniać nieczystość, choć jesteście cały czas z waszym jedynym 

mężem. Szukacie bowiem nie macierzyństwa, lecz przyjemności – i to zbyt 
często.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#27
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-19.htm#9
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-19.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-07.htm#22
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-10.htm#11
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-10.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-16.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-18.htm#20
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Nie zastanawiacie się, że przyjemność jest trucizną. Wchłaniana z jakichkolwiek 

ust ona zaraża, wysusza ogniem, który – sądząc że się nasyci – kieruje się poza 

małżeństwo i pożera, coraz to bardziej nienasycony. Pozostawia cierpki smak 

popiołu na języku. Daje niesmak, obrzydzenie i pogardę dla samego siebie i 

towarzysza przyjemności. Gdy bowiem sumienie się budzi - a budzi się między 

dwoma gorączkami – może zrodzić tylko pogardę do samego siebie, że się 
upodliło bardziej niż zwierzę.  

“Nie popełniajcie nieczystości” – jest napisane.  

Nierząd w dużej mierze rodzi się z pożądliwych czynów mężczyzn. Nie będę 

dłużej omawiał niepojętego i obrzydliwego zjednoczenia, które Księga 

Kapłańska potępia słowami: “Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się 

obcuje z kobietą, bo to jest obrzydliwość! Nie będziesz też obcował z żadnym 

zwierzęciem; przez to stałbyś się nieczysty. Kobieta też nie podda się zwierzęciu 

w celu obcowania z nim, bo to rzecz haniebna!” 

Po wskazaniu obowiązku małżonków względem małżeństwa - które przestaje 

być święte, gdy przez złe nastawienie staje się niepłodne - przejdę do 

omówienia nierządu w ścisłym sensie. Chodzi o wspólny grzech między 
mężczyzną i kobietą opłacany pieniędzmi lub podarunkami.  

Ciało ludzkie jest wspaniałą świątynią, która ukrywa w sobie ołtarz. Na ołtarzu 

powinien się znajdować Bóg, ale Boga nie ma tam, gdzie istnieje zepsucie. W 
ciele nieczystego ołtarz jest więc zbezczeszczony i nie ma [tam] Boga.  

Podobny do pijanego człowieka, tarzającego się w błocie i w swych 

wymiocinach, człowiek degraduje samego siebie w zezwierzęceniu nieczystości. 

Staje się gorszy niż robak i niż najbardziej nieczyste zwierzę. I powiedzcie Mi – 

jeśli wśród was jest ktoś, kto zdeprawował się do tego stopnia, że sprzedaje 

swe ciało, jak się sprzedaje zboże lub zwierzę – jakie dobro z tego wynikło? 

Weźcie do rąk serce, przebadajcie je, przepytajcie je, wsłuchajcie się w nie, 

zobaczcie jego rany, ból, wywołujący jego drżenie. Potem zaś mówcie i 

odpowiedzcie Mi: czy owoc ten był taki słodki, że było warto zadać takie 

cierpienie sercu, zrodzonemu jako czyste, wy zaś zmusiliście je do życia w ciele 

nieczystym; [sercu, które zmusiliście] do bicia, dając życie i zapał nierządowi i 

niszcząc je w grzechu? 

Powiedzcie Mi: czy jesteście aż tak zdeprawowane, że nie łkacie w skrytości 

słysząc głos dziecka, które woła: “mamo”, i myśląc o waszej matce, o kobiety 

lekkich obyczajów, które uciekłyście z domu lub zostałyście przepędzone, aby 

gnijący owoc nie psuł zgnilizną innych dzieci? [Czy nie płaczecie] na myśl o 

matce, która może umarła z bólu, gdyż musiała powiedzieć: “Urodziłam istotę, 

która przynosi mi hańbę”? 

Czy – przy spotkaniu ze starcem, którego siwe włosy czynią godnym szacunku – 

nie odczuwałyście waszego serca rozdzierającego się na myśl, że okryłyście 

hańbą włosy waszego ojca, jak błotem zaczerpniętym pełną dłonią, a wraz z tą 
hańbą [wywołałyście] pogardę w jego rodzinnej osadzie? 

Czyż nie odczuwacie, jak żal ściska wam wnętrzności na widok szczęścia 

małżonki lub niewinnej młodej dziewczyny, gdy musicie sobie powiedzieć: “Ja 
odrzuciłam to wszystko i nigdy nie będę tego mieć!”? 

Czyż nie odczuwacie wstydu, napotykając wzrok mężczyzny pełen pożądliwości 

lub pogardy? 

Czy nie odczuwacie waszej nędzy, pragnąc pocałunku dziecka, a nie ośmielacie 

się już powiedzieć: “Pocałuj mnie”? Bo zabiłyście wielokrotnie to życie, które 
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miało się narodzić. Bo odrzuciłyście je jak męczące jarzmo i bezużyteczne 

obciążenie, oderwane od drzewa, które je poczęło, wyrzuciłyście je na 
gnojowisko. Teraz to małe życie krzyczy: “zabójcy!”. 

Czy nie drżycie przede wszystkim na myśl o Sędzi, który was stworzył i oczekuje 

was, by zapytać: “Co uczyniłeś z samym sobą? Czy po to dałem ci życie? 

Gniazdo robactwa i zepsucia, jakże ośmielasz się stać w Mojej obecności? 

Miałaś już wszystko, co było dla ciebie bogiem: uciechę. Idź teraz do miejsca 

wiecznego przeklęcia.” 

Kto płacze? Nikt? Mówicie: nikt? A jednak Moja dusza idzie na spotkanie innej 

duszy zalanej łzami. Dlaczego tam idzie? Aby rzucić przekleństwo na 

ladacznicę? Nie. [Idzie], bo jej dusza wzbudza Moją litość. Wszystko we Mnie 

czuje odrazę do jej plugawego ciała, spoconego od lubieżnego wysiłku. A jej 
dusza! 

O, Ojcze, Ojcze! To również dla tej duszy przyjąłem ciało i opuściłem Niebo, by 

być jej Odkupicielem i dla wielu innych dusz, jej sióstr! Dlaczego nie miałbym 

przyjąć tej zabłąkanej owieczki, doprowadzić do owczarni, oczyścić, przyłączyć 

do stada, dać jej pastwisko i miłość, która byłaby doskonała, jak tylko Moja 

może być? Jakże różna jest od tego, co dotąd ona nazywała miłością, choć była 

to tylko nienawiść. Miłość, [którą jej dam, będzie] tak współczująca, tak 

doskonała, tak słodka, że już nie będzie płakać nad minionym czasem lub 

zapłacze jedynie mówiąc: “Zbyt wiele dni straciłam z dala od Ciebie, Wieczna 

Piękności. Kto mi przywróci utracony czas? Jak zakosztować – w krótkim czasie, 

który mi pozostaje – tego czego bym zasmakowała, gdybym zawsze była 
czysta?” 

A jednak nie płacz, duszo zdeptana całą pożądliwością świata. Posłuchaj: jesteś 

jak odrażający łachman, ale możesz stać się kwiatem. Jesteś gnojowiskiem, ale 

możesz stać się kwietnikiem. Jesteś nieczystym zwierzęciem, ale możesz stać 

się aniołem. Któregoś dnia nim byłaś. Tańczyłaś na ukwieconych łąkach – róża 

wśród róż, świeża jak one, pachnąca dziewictwem. Śpiewałaś, pogodna, 

dziecięce piosenki. Potem biegłaś do matki, do ojca i mówiłaś im: “Jesteście 

moją miłością”. Niewidzialny stróż – którego każde stworzenie ma u swego 
boku – uśmiechał się wobec lazurowej bieli twojej duszy... 

A potem? Dlaczego? Dlaczego wyrwałaś sobie skrzydła niewinnego dziecka? 

Dlaczego podeptałaś nogami serce ojca i matki, aby biec ku innym sercom 

zawodnym? Dlaczego poniżyłaś swój czysty głos kłamliwymi słowami 

namiętności? Dlaczego złamałaś łodygę róży, zadając gwałt samej siebie? 

Nawróć się, córko Boża! Nawrócenie odnawia, oczyszcza, porywa ku wyżynom. 

Człowiek nie potrafi ci przebaczyć? Nawet twój ojciec nie mógłby tego uczynić? 

Ale Bóg to potrafi. Dobroci Boga nie można porównać z dobrocią ludzką, a Jego 

miłosierdzie jest nieskończenie większe niż nędza człowieka. Uszanuj samą 

siebie, uczyń swą duszę godną czci przez życie szlachetne. Znajdź 

sprawiedliwość w Bogu, nie grzesząc już więcej przeciwko swej duszy. Przy 

Bogu nadaj sobie nowe imię. Oto co posiada wartość. Jesteś występkiem, stań 

się prawością. Stań się ofiarą. Stań się męczennicą swej pokuty. Potrafiłaś 

zadawać męczeństwo swemu sercu dla sprawienia radości ciału. Teraz umiej 

umartwić swe ciało, aby dać pokój wieczny swemu sercu.  

Idź. Idźcie wszyscy - każdy ze swym brzemieniem i myślą. Zastanawiajcie się. 

Bóg was wszystkich oczekuje i nie odrzuca żadnej osoby, która się nawraca. 

Niech Pan da wam światło, abyście poznali swe dusze. Idźcie.»  

Wielu idzie do wioski. Inni wchodzą do izby. Jezus udaje się do chorych i 

uzdrawia ich.  
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Grupa mężczyzn dyskutuje w kącie. Podzieleni w swych opiniach, gestykulują i 

unoszą się. Niektórzy oskarżają Jezusa, inni Go bronią, jeszcze inni radzą 

wszystkim więcej dojrzałości w osądzie. Wreszcie najbardziej zawzięci – może 

dlatego że niezbyt liczni w stosunku do dwóch innych grup – idą drogą 

pośrednią. Podchodzą do Piotra, który wraz z Szymonem przenosi niepotrzebne 

już nosze cudownie uzdrowionych, i zuchwale go atakują w pomieszczeniu 

zamienionym na hotel dla pielgrzymów. Mówią: «Posłuchaj, człowieku z 
Galilei!» 

Piotr odwraca się i patrzy na nich jak na rzadkie zwierzęta. Nie mówi, ale wyraz 

jego twarzy to cały poemat. Szymon ogranicza się do rzucenia okiem w stronę 

pięciu wzburzonych. Potem zostawia ich i wychodzi. Jeden z pięciu ciągnie 

dalej: «Jestem Samuel, uczony w Piśmie. Ten drugi uczony w Piśmie to Sadok. 

Tamten to Żyd, Eleazar, bardzo znany i wpływowy. Tamten to znakomity 
Kalaszebona, starszy, ten ostatni, to Nahum. Zrozumiałeś? Nahum!»  

Tu ton jego głosu stał się całkiem napuszony. 

Piotr skłania się z lekka przy każdym imieniu, ale przy ostatnim zatrzymuje się 

w połowie ukłonu i mówi z największą obojętnością: «Nie wiem. Nigdy nie 
słyszałem. I... nic nie rozumiem.» 

«Gburowaty rybaku! Wiedz, że to zaufany człowiek Anny!»  

«Nie znam Anny. To znaczy znam wiele kobiet, które nazywają się Anna. Jest 

ich bez liku, nawet w Kafarnaum. Ale nie wiem, jakiej Anny zaufanym jest “ten” 
człowiek.» 

«Ten?! To o mnie mówisz: “ten”?!» 

«A co chcesz, żebym powiedział? Osioł lub ptak? Gdy chodziłem do szkoły, 

nauczyciel nauczył mnie mówić “ten”, kiedy mówi się o mężczyźnie, a jeśli mnie 

wzrok nie myli, jesteś mężczyzną.» 

Mężczyzna miota się, jakby to słowo go żywcem przeszyło. Inny – pierwszy, 

który mówił – wyjaśnia:  

«Przecież Anna jest teściem Kajfasza...»  

«Aaaa!... Zrozumiałem!!! No i co?» 

«No i wiedz, że jesteśmy oburzeni!» 

«Z powodu czego? Pogody? Ja też. Trzy razy się przebierałem. Teraz nie mam 

już nic suchego.» 

«Nie rób z siebie głupca!» 

«Głupca? Przecież to prawda. Skoro nie oburza was pogoda, to co w takim 

razie? Rzymianie?» 

«Twój Nauczyciel! Fałszywy prorok.» 

«Ej, drogi Samuelu! Uważaj, bo mnie obudzisz! Jestem jak jezioro. Od ciszy do 

burzy – tylko jedna chwila. Uważaj na słowa...» 

W tym czasie weszli synowie Zebedeusza i Alfeusza, a z nimi – Iskariota i 

Szymon. Zbliżają się do Piotra, który coraz bardziej podnosi głos. 

«Chyba nie dotkniesz swymi plebejskimi rękami wielkich ze Syjonu!» 
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«O! Co za piękni panowie! A wy nie dotykajcie Nauczyciela, bo w przeciwnym 

razie pofruniecie do studni – i to zaraz, aby się porządnie oczyścić, w środku i 
na zewnątrz.» 

«Pozwolę sobie przypomnieć uczonym ze Świątyni – mówi spokojnie Szymon – 

że ten dom jest własnością prywatną.» 

Iskariota unosi się: «A Nauczyciel, za którego ja ręczę, zawsze miał wielki 

szacunek dla cudzego domu, a w szczególności dla pierwszego ze wszystkich 

domów – domu Pańskiego. Niech i Jego dom będzie traktowany z podobnym 
szacunkiem.» 

«Zamilcz, fałszywy robaku!» 

«Fałszywy? Pod jakim względem? Wzbudziliście we mnie obrzydzenie i 

poszedłem tam, gdzie go nie odczuwam. A dzięki Bogu przebywając z wami nie 
zepsułem się do głębi!» 

«Krótko, czego chcecie?» – pyta sucho Jakub, syn Alfeusza. 

«A ty, kim jesteś?» 

«Jestem Jakub, syn Alfeusza, Alfeusza – syna Jakuba, Jakuba, syna Matana, 

Matana – syna Eleazara. A jeśli chcesz, wymienię wszystkich moich przodków, 

aż do króla Dawida, od którego pochodzę. Jestem kuzynem Mesjasza. Proszę cię 

więc, żebyś rozmawiał ze mną, potomkiem królewskim i żydowskim, jeśli twą 

wielkość rani rozmawianie z prawym Izraelitą, który zna Boga bardziej niż 
Gamaliel i niż Kajfasz. No, mówże.» 

«Twój Nauczyciel i krewny pozwala, by chodziły za Nim prostytutki. Ta 

zawoalowana kobieta to jedna z nich. Widziałem ją, gdy sprzedawała złoto. 

Rozpoznałem ją. To kurtyzana. Uciekła od Szammaja. To hańba dla twego 

Krewnego.” 

«Czyja? Rabina Szammaja? A więc ona jest jakimś starym rupieciem. Nie ma 

niebezpieczeństwa...» – drwi Iskariota. 

«Zamilcz, szalony! Szammaj, syn Elchiasza, to ulubieniec Heroda.» 

«Proszę, proszę! To znaczy, że ona już nie lubi ulubieńca! Była jego kurtyzaną, 

nie twoją. Dlaczego więc się martwisz?» – mówi Judasz z Kariotu ironicznie.  

«Człowieku, czy nie sądzisz, że okrywasz się hańbą, szpiegując? – pyta Juda, 

syn Alfeusza. – I czy nie sądzisz, że hańbi siebie ten, kto upada grzesząc, a nie 

ten, kto usiłuje podnieść grzesznika? Jakaż to hańba spada na mego 

Nauczyciela i brata, jeśli, przemawiając, dotyka Swym głosem nawet 
zanieczyszczone śliną uszy rozpustników na Syjonie?» 

«Swoim głosem? Cha, cha! Twój Nauczyciel i kuzyn ma trzydzieści lat i jest 

tylko większym obłudnikiem niż inni! A ty, i wy wszyscy, śpicie jak głusi w 
nocy...» 

«Bezwstydny gadzie, wynoś się stąd albo cię uduszę!» – krzyczy Piotr, któremu 

wtórują Jakub i Jan.  

Natomiast Szymon ogranicza się do słów: «Co za wstyd! Twoja obłuda jest tak 

wielka, że wychodzi i przelewa się. Ślinisz się jak ślimak na czystym kwiatku. 

Wyjdź stąd i stań się człowiekiem, bo na razie jesteś tylko śliną. Poznaję cię, 

Samuelu. Masz ciągle takie samo serce. Niech Bóg ci wybaczy, lecz zejdź mi z 

oczu.» 
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Kiedy Iskariota z Jakubem, synem Alfeusza, powstrzymują kipiącego Piotra, oto 

interweniuje Juda Tadeusz. Bardziej niż zwykle przypomina Kuzyna. W 

spojrzeniu ma ten sam błękitny płomień, a Jego wygląd przyciąga uwagę. Gromi 
ich:  

«Samego siebie hańbi ten, kto usiłuje zhańbić niewinnego. Bóg uczynił oczy i 

język dla pełnienia dzieł świętych. Oszczerca je profanuje i poniża, każąc im 

wykonywać złe czyny. Ja się nie splamię złym czynem przeciw twym siwym 

włosom. Ale przypominam ci, że tylko zły nienawidzi człowieka doskonałego, a 

głupi uzewnętrznia swą nieżyczliwość, nie zastawiając się nawet, że demaskuje 

samego siebie. Kto żyje w ciemnościach, ten myli węża z kwitnącą gałązką. Kto 

żyje w światłości, widzi rzeczy właściwie i z miłości do sprawiedliwości broni 

ich, jeśli są atakowane. My żyjemy w światłości. Jesteśmy czystym i pięknym 

pokoleniem synów światłości, a naszą Głową jest Święty, który nie zna 

niewiasty ani grzechu. Idziemy za Nim i bronimy Go przed Jego nieprzyjaciółmi, 

do których, jak nas nauczył, nie mamy nienawiści, lecz przeciwnie – modlimy się 

za nich. Przyjmij, starcze, lekcję od młodego człowieka, który doszedł do 

dojrzałości, bo Mądrość go nauczyła nie mówić bez zastanowienia, a szybkim 

być w czynieniu dobra. Idź i donieś temu, kto cię posłał, że to nie w splamionym 

domu góry Moria, lecz w tej biednej siedzibie Bóg przebywa w Swej chwale. 
Żegnaj.» 

Pięciu nie ma odwagi odpowiedzieć. Odchodzą. 

Uczniowie zadają sobie pytania: trzeba o tym powiedzieć lub nie mówić 

Jezusowi, który jest jeszcze z uzdrowionymi chorymi? Lepiej będzie powiedzieć.  

Idą więc do Niego, wołają Go i mówią Mu o wszystkim. Jezus uśmiecha się 

spokojnie i odpowiada: «Dziękuję wam za waszą obronę... ale cóż chcecie? 

Każdy daje to, co ma.»  

«Jednak oni mają trochę racji. Ludzie mają oczy, aby widzieć i wielu ją 

zauważa. Ona ciągle jest przy drzwiach, jak pies. Szkodzi ci» – mówi wielu.  

«Zostawcie ją. To nie ona będzie kamieniem, który uderzy Mnie w głowę. A jeśli 
ona się zbawi... radość będzie dla Mnie wielką zapłatą za te słowa krytyki!» 

Wszystko kończy się tą słodką odpowiedzią. 

91. ZASŁONIĘTA NIEWIASTA Z “PIĘKNEJ RZEKI” 

Napisane 5 marca 1945. A, 4667-4676 

Dzień jest tak straszny, że nie ma żadnego pielgrzyma. Pada ulewny deszcz i 

podwórze stało się kałużą, w której pływają suche liście. Znalazły się tam nie 

wiadomo skąd, przyniesione przez wiatr, który wieje i trzaska drzwiami i 

oknami. Kuchnia jest bardziej mroczna niż zwykle, bo – aby deszcz się nie 

przedostawał do środka - można ją tylko trochę otworzyć. Dym wyciska łzy i 
wywołuje kaszel, wiatr bowiem wtłacza go do wnętrza.  

«Salomon miał rację – mówi Piotr sentencjonalnie. – Trzy rzeczy wypędzają 

mężczyznę z domu: kłótliwa niewiasta... tę zostawiłem w Kafarnaum wraz z jej 

rodziną... dymiący komin i dach przepuszczający deszcz. Te dwie ostatnie 

rzeczy mamy... Jutro zadbam o komin. Wejdę na dach i ty, i ty, i ty (Jakub, Jan i 

Andrzej) wejdziecie ze mną. Przy pomocy łupków zrobimy podkładki i dach na 
kalenicy.» 

«A skąd weźmiesz łupki?» – pyta Tomasz.  
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«Z szopy. Jeśli tam będzie padać, to świat się nie zawali. Ale tu... Będziesz bolał 

nad tym, że twoje dania nie będą już udekorowane łzami pokrytymi sadzą?» 

«Oj, gdyby ci się udało! Zobacz, jak jestem umazany. To mi kapie na głowę, 

kiedy jestem przy ogniu.» 

«Przypominasz egipskiego potwora» – śmieje się Jan. 

Rzeczywiście Tomasz ma dziwaczne czarne punkty na dobrodusznej okrągłej 

twarzy. Jest pierwszy do śmiania się, zawsze wesoły. Jezus też się śmieje, bo w 

chwili gdy [Tomasz] mówi, nowa kropla pełna sadzy spada mu na koniuszek 

nosa, brudząc go.  

«Co powiesz ty, znawca pogody? Będzie to jeszcze długo trwać?» – pyta Piotra 

Iskariota, który całkowicie się zmienił od kilku dni. 

«Zaraz ci powiem. Odchodzę, by stać się astrologiem» – mówi Piotr. Idzie do 

drzwi, otwiera je lekko. Wystawia na zewnątrz głowę i rękę. Potem ogłasza: 

«Lekki wiatr od południa... upał i mgły... Hmm! Zbyt mało, żeby...»  

Piotr milknie, potem wchodzi cicho, zostawia otwarte drzwi i zerka. 

«Co jest?» – pyta trzech lub czterech. 

Piotr daje znak ręką, aby umilkli. Patrzy. Potem mruczy:  

«To ta kobieta. Napiła się wody ze studni i wzięła wiązkę chrustu porzuconą na 

podwórku. Jest przemoczona. Z pewnością nie jest jej gorąco... Odchodzi... Idę 

za nią, chcę zobaczyć...» – wychodzi bez hałasu.  

«Ale gdzie ona może mieszkać, że zawsze jest tak blisko?» – pyta Tomasz.  

«I zostawać tu przy takiej pogodzie!» – mówi Mateusz. 

«Idzie z pewnością na wieś. Przedwczoraj kupowała chleb» – mówi Bartłomiej. 

«Ma dużo wytrwałości, żeby pozostawać tak pozakrywana!...» – mówi Jakub, 

syn Alfeusza. 

«...lub poważny powód» – zauważa Tomasz. 

«Czyżby to była ta [kobieta], o której wczoraj mówił ten Żyd? – mówi Jan. – Oni 

są zawsze tak fałszywi!» 

Jezus trwa cały czas w milczeniu, jakby głuchy. Wszyscy patrzą na Niego. Są 

pewni, że On wie. On jednak obrabia właśnie nożem kawałek miękkiego 

drewna, które powoli przemienia się w długi widelec, przydatny do wyciągania 

jarzyn z gotującej się wody. Po skończeniu, podaje go Tomaszowi, który oddał 

się całkowicie kucharskim zajęciom. 

«Jesteś naprawdę dzielny, Nauczycielu. Ale... powiesz nam, kim ona jest?» 

«Duszą. Dla mnie, wy wszyscy jesteście „duszami‟. Niczym innym. Mężczyźni, 

niewiasty, starcy, dzieci – to dusze, dusze, dusze. Dusze przejrzyste – małe; 

dusze błękitne - dzieci; dusze różowe - ludzie młodzi; dusze złote - 

sprawiedliwi; dusze smołowate – grzesznicy. Ale tylko dusze. Nic więcej jak 

dusze. I uśmiecham się do dusz przejrzystych, bo wydaje mi się, że uśmiecham 

się do aniołów. Odpoczywam w różu kwiatów i w błękicie młodych dobrych 

ludzi. Raduję się cennymi duszami sprawiedliwych. Trudzę się i cierpię, aby 
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uczynić cennymi i świetlistymi dusze grzeszników. Twarze?... Ciała?... To jest 

niczym. To poprzez wasze dusze was znam i rozpoznaję.» 

«A ona jaką jest duszą?» – pyta Tomasz. 

«Duszą mniej ciekawską niż dusze Moich przyjaciół, gdyż nie wypytuje się ani 

nie stawia pytań, przychodzi i odchodzi, nie mówiąc i nie patrząc.» 

«Sądziłem, że to kobieta prowadząca złe życie lub trędowata, ale zmieniłem 

zdanie, bo... Nauczycielu, jeśli powiem Ci coś, nie zganisz mnie?» – pyta 
Iskariota. 

Siada na ziemi przy kolanach Jezusa, całkiem przemieniony, pokorny, dobry, 

naprawdę piękniejszy z tym skromnym wyglądem niż wtedy, gdy jest 

pompatycznym i pyszniącym się Judaszem.  

«Nie zganię cię. Mów.» 

«Wiem, gdzie ona mieszka. Szedłem za nią wieczorem, udając, że wychodzę po 

wodę, bo spostrzegłem, że ona chodzi do studni, gdy jest ciemno... Któregoś 

poranka znalazłem na ziemi szpilkę do włosów ze srebra... dokładnie przy 

brzegu studni... Zrozumiałem, że to ona ją zgubiła. Ona przebywa w małej 

drewnianej chatce, w lesie. Może ta klitka służy wieśniakom? Jest jednak w 

połowie przegniła. Przykryła ją gałęziami niby dachem. Być może w tym celu 

wzięła chrust. To nora. Nie wiem, jak ona tam może mieszkać. To byłoby dobre 

najwyżej dla dużego psa lub całkiem małego osła. Tego wieczoru świecił księżyc 

i dobrze widziałem. Chatka jest w połowie ukryta w cierniach, ale pusta 

wewnątrz i bez drzwi. Wszystko to wyprowadziło mnie z błędu i zrozumiałem, 

że to nie jest kobieta lekkich obyczajów.» 

«Nie powinieneś był tego robić. Jednak bądź szczery, nie zrobiłeś nic więcej?» 

«Nie. Nauczycielu. Chciałem ją zobaczyć, bo od Jerycha ją obserwuję. Kiedy 

idzie gdzieś, aby coś zrobić, wydaje mi się, że rozpoznaję jej sposób chodzenia, 

tak lekki... Musi też być zwinna... i piękna. Tak. Odgaduje się to mimo tych 

wszystkich szat... Ale nie ośmieliłem się obserwować jej, gdy kładła się na 
podłogę. Może wtedy zdejmowała welon? Uszanowałem ją...» 

Jezus patrzy na niego bardzo uważnie. Potem mówi:  

«Cierpiałeś, ale powiedziałeś prawdę. Mówię ci więc, że jestem z ciebie 

zadowolony. Następnym razem będzie cię to już mniej kosztować, ażeby być 

dobrym. We wszystkim trzeba zrobić pierwszy krok. Brawo, Judaszu!» 

Jezus głaszcze go. Wchodzi Piotr: «Nauczycielu, Nauczycielu! Ta kobieta jest 

szalona! Wiesz, gdzie ona przebywa? Prawie na brzegu rzeki, w chatce z drewna 

pod krzakiem. Może służyła kiedyś jakiemuś rybakowi lub drwalowi... Kto wie? 

Nigdy bym nie pomyślał, że w tym wilgotnym miejscu, w rowie pośród tylu 

cierni, jest biedna kobieta. Powiedziałem jej: “Mów i bądź szczera. Jesteś 

trędowata?” Odpowiedziała mi szeptem: “Nie”. “Przysięgnij” – powiedziałem. 

Odpowiedziała: “Przysięgam”. “Uważaj, bo jeśli jesteś trędowata, a nie 

wyznajesz tego... Gdy podejdziesz do domu, a dowiem się, że jesteś nieczysta, 

każę cię ukamienować. Ale jeśli jesteś tropiona, jesteś złodziejką lub 

morderczynią i pozostajesz tu ze strachu przed nami, nie obawiaj się żadnego 

zła. Ale teraz wyjdź stamtąd. Nie widzisz, że jesteś w wodzie. Jesteś głodna? 

Jest ci zimno? Drżysz. Jestem stary, widzisz to. Nie zalecam się. Stary i uczciwy. 

Posłuchaj mnie więc”. Tak powiedziałem, jednak ona nie chciała przyjść. 
Znajdziemy ją martwą, bo ona naprawdę jest w wodzie.» 
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Jezus jest zamyślony. Patrzy na dwanaście twarzy, które patrzą na Niego. 

Potem mówi: «Co według was należy uczynić?» 

«Ależ Nauczycielu, Ty zadecyduj!» 

«Nie. Chcę, abyście wy osądzili. To sprawa, w której chodzi o waszą reputację. I 

Ja nie powinienem wywierać presji na wasze prawo do chronienia jej.» 

«W imię miłosierdzia mówię, że nie można jej tam pozostawić» – mówi 

Szymon. 

A Bartłomiej: «Ja mówię, żeby dziś umieścić ją w dużej izbie. Czyż nie wchodzą 

tam pielgrzymi? A więc i ona może tam iść.» 

«To przecież stworzenie jak wszystkie inne» – dodaje Andrzej.  

«A ponadto dziś nikt nie przychodzi, dlatego...» – zauważa Mateusz. 

«Proponowałbym przyjąć ją na dziś i porozmawiać o niej jutro z zarządcą. To 

uczciwy człowiek» – mówi Juda Tadeusz.  

«Masz rację, brawo! I ma tyle pustych stodół. Szopa jest pałacem królewskim w 

porównaniu z tą dziurawą łódką.» – wykrzykuje Piotr. 

«Idź jej to więc powiedzieć» – mówi Tomasz, dodając mu odwagi. 

«Młodzi jeszcze się nie wypowiedzieli» – zauważa Jezus.  

«Co do mnie, wszystko jest dobre, co robisz» – mówi kuzyn Jakub.  

A drugi Jakub ze swoim bratem: «Zgadzamy się.» 

«Myślę tylko o tym, jakie by to było nieszczęście, gdyby dowiedział się jakiś 

faryzeusz...» – mówi Filip.  

«O! Nawet gdybyśmy uciekli na obłoki – mówi Judasz z Kariotu – sądzisz, że oni 

by nas nie oskarżyli? Nie oskarżają Boga, bo On jest daleko. Gdyby jednak mogli 

Go mieć blisko, jak Abraham, Jakub i Mojżesz, zganiliby Go... Kto według nich 

jest bez winy?» 

«Zatem idźcie jej powiedzieć, żeby przyszła się schronić w izbie. Idź ty, Piotrze, 

oraz Szymon i Bartłomiej. Jesteście starsi i mniej onieśmielicie tę kobietę. I 

powiedz jej, że damy jej ciepłe jedzenie i suche odzienie. To, które pozostawił 

Izaak. Widzicie, że wszystko jest użyteczne, nawet suknia kobieca dana 
mężczyźnie...» 

Młodzi śmieją się, bo z suknią, o której mowa, muszą wiązać się jakieś zabawne 

żarty. Trzech starszych odchodzi i powracają po niedługim czasie.  

«Nie chciała... ale w końcu zgodziła się przyjść. Przysięgliśmy jej, że nigdy nie 

będziemy jej przeszkadzać. Teraz niosę jej słomę i ubiór. Daj jej jarzyny i 

chleba. Dziś nawet nic nie jadła. Faktycznie... kto by chodził przy tej ulewie?»  

Dzielny Piotr wychodzi ze swymi skarbami. 

«A teraz – mówi Jezus – nakaz dla wszystkich: nie wchodzić do tego 

pomieszczenia z żadnego powodu. Jutro się tym zajmiemy. Przyzwyczajcie się 

czynić dobro dla dobra, bez ciekawości – bez pragnienia, by mieć przy tej okazji 

rozrywkę - ani z żadnego innego powodu. Widzicie? Skarżyliście się, że nie 

zrobiliśmy dziś nic pożytecznego. Okazaliśmy miłość bliźniemu. Cóż większego 
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moglibyśmy uczynić? Jeśli to jakaś nieszczęśliwa osoba – a to jest pewne – to 

czyż mogliśmy jej dać więcej niż udzielając jej pomocy przez miejsce na 

spoczynek, ciepło i opiekę, [choć to tylko] odrobina pożywienia, biedne odzienie 

i solidny dach? Jeśli to ktoś winny, grzesznica, stworzenie szukające Boga, to 

czyż nasza miłość nie będzie najpiękniejszym pouczeniem, słowem 
potężniejszym, wskazówką najczystszą dla wskazania jej Bożej drogi?» 

Piotr wchodzi cicho i słucha Nauczyciela. 

«Widzicie, przyjaciele, wielu jest nauczycieli w Izraelu i mówią, mówią... A 

dusze pozostają takie, jakie są... Dlaczego? Bo dusze słyszą słowa nauczycieli, 

lecz nie widzą czynów. I tak jedno niszczy drugie, a dusze pozostają tam, gdzie 

były, jeśli nie cofają się wstecz. Ale kiedy jakiś nauczyciel czyni to, co mówi, i 

działa w sposób święty we wszystkich swych dziełach - nawet jeśli spełnia 

czyny materialne, jak danie chleba, ubrania, mieszkania cierpiącemu ciału 

bliźniego – wtedy sprawia, że dusze postępują naprzód, zbliżają się do Boga, bo 

to jego własne czyny mówią braciom: “Bóg istnieje. Bóg jest tutaj”. O, miłość! 
Powiadam wam: kto kocha, zbawia siebie samego i innych.» 

«Dobrze mówisz, Nauczycielu. Ta niewiasta mi powiedziała: “Błogosławiony 

niech będzie Zbawiciel i Ten, który Go posłał, i wy wszyscy wraz z Nim.” Chciała 

mi ucałować stopy, mnie biednemu człowiekowi, i płakała pod swą gęstą 

zasłoną... Ale!... Miejmy teraz nadzieję, że nie nadejdzie jakiś jerozolimski 
lelek... Inaczej! Któż się z ich rąk ocali?» 

«Nasze sumienie ocali nas od sądu naszego Ojca. To wystarczy» – mówi Jezus. 

Zasiada do stołu po uprzednim pobłogosławieniu i ofiarowaniu pożywienia. 

92. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «ŚWIĘĆ DNI ŚWIĘTE» 

Napisane 6 marca 1945. A, 4676-4687 

Choć jeszcze trochę pada, pogoda jest lepsza i ludzie mogą przyjść do 

Nauczyciela. Jezus słucha na boku dwóch lub trzech osób, które mają Mu coś 

ważnego do powiedzenia. Potem idą na miejsca, spokojniejsi. Błogosławi też 

małe dziecko, cierpiące na złamanie ud. Żaden lekarz nie chce go pielęgnować. 

Mówią: “To bezużyteczne. Złamanie rozszerza się całkiem w górę, w kierunku 

kręgosłupa”.  

To właśnie powiedziała matka zalana łzami i wyjaśniła: «Biegał ze swą małą 

siostrzyczką po drogach wioski. Ktoś z dworu Heroda jechał szybko swoim 

wozem i go potrącił. Sądziłam, że był martwy. Ale to jest gorsze. Widzisz. Kładę 

go na tej desce, bo... nie można nic więcej zrobić. I cierpi, cierpi, bo kość się 

rozszczepia. Potem, gdy kość już nie będzie się rozszczepiać, będzie cierpiał, bo 

będzie mógł tylko leżeć na plecach.» 

«Bardzo cię boli?» – pyta Jezus ze współczuciem zapłakane dziecko. 

«Tak.» 

«Gdzie?» 

«Tu... i tu... – dotyka drżącą ręką dwie kości biodrowe. – I także tutaj i tam – 

dotyka swych nerek i ramion. – Deska jest twarda, a ja chcę się ruszać, oj...» – 

płacze zrozpaczony. 

«Chcesz, abym cię wziął na ręce? Przyjdziesz do Mnie? Wezmę cię tam, do góry. 

Zobaczysz wszystkich ludzi, kiedy będę mówił.» 
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«O! tak...» – Jego “tak” jest pełne pragnienia. Biedny malec wyciąga błagające 

ramiona.  

«Chodź więc!» 

«Ależ on nie potrafi, Nauczycielu, to niemożliwe! Zbytnio go boli... Ja nie mogę 

go poruszyć nawet do mycia.» 

«Nie zrobię mu nic złego.» 

«Lekarz...» 

«Lekarz – to lekarz, a Ja – to Ja. Dlaczego przyszłaś?» 

«Bo jesteś Mesjaszem» – odpowiada kobieta. Blednie i czerwieni się, szarpana 

nadzieją i rozpaczą. 

«No, chodź mały!»  

Jezus wsuwa jedną rękę pod jego bezwładne nogi, drugą – pod małe ramiona. 

Bierze dziecko i pyta: «Sprawiam ci ból? Nie? A więc powiedz mamie: “do 

zobaczenia” i idziemy.» 

I poprzez tłum, który robi przejście, Jezus odchodzi ze Swoim ciężarem. Idzie 

do końca, wchodzi na coś w rodzaju estrady, którą mu przygotowano, aby 

wszyscy Go widzieli, nawet z podwórka. Każe sobie podać małą ławeczkę i siada 

na niej. Sadza małego na kolanach i pyta go: «Podoba ci się? Teraz bądź 
spokojny i słuchaj również i ty.» 

Zaczyna nauczać. Wykonuje gesty tylko jedną ręką, prawą, lewą podtrzymuje 

dziecko, które patrzy na ludzi – szczęśliwe, że widzi coś - i uśmiecha się do 

swojej mamy, która jest na dole, z sercem drżącym z nadziei. Dziecko bawi się 

sznurkiem ubrania Jezusa i również jasną i miękką brodą Nauczyciela, a nawet 
kosmykiem Jego długich włosów.  

«Powiedziano: “Wykonuj pracę uczciwą, a siódmy dzień poświęć Panu i swemu 

duchowi.” Tak mówi przykazanie o spoczynku szabatowym.  

Człowiek nie jest większy od Boga. Bóg zaś dokonał stworzenia w ciągu sześciu 

dni, a w siódmym – odpoczął. Jakże więc człowiek pozwala sobie na to, by nie 

naśladować Ojca, nie być posłusznym Jego przykazaniu? Czyżby ten nakaz nie 

był rozsądny? Przeciwnie. Naprawdę jest to przykazanie zbawienne w porządku 

fizycznym, moralnym i duchowym!  

Ciało człowieka, kiedy jest zmęczone, potrzebuje odpoczynku, jak ciało każdego 

innego stworzenia. Również zwierzę odpoczywa i my mu na to pozwalamy, aby 

go nie stracić: wołu, który orze pola; osła, który nas nosi; owcy, która ma jagnię 

i daje nam mleko. Wypoczywa także – i pozwalamy jej wypocząć – ziemia na 

polu w miesiącach, kiedy nie jest obsiana. Ona żywi się, nasyca solami, 

spadającymi z nieba lub podnoszącymi się z podłoża. Odpoczywają - nawet nie 

pytając o nasze zdanie - zwierzęta, rośliny, gdyż są posłuszne odwiecznym 

prawom mądrej reprodukcji. Dlaczego więc człowiek nie chce naśladować 

Stwórcy, który odpoczął siódmego dnia, i niższych stworzeń roślinnych lub 

zwierzęcych które, kierowane tylko instynktem, potrafią się mu 
podporządkować i go słuchać? 

Przykazanie to jest użyteczne zarówno na płaszczyźnie moralnej jak i na 

fizycznej. Przez sześć dni człowiek był zajęty przez wszystkich i wszystko. 

Uchwycony jak nić w mechanizmie warsztatu tkackiego chodził w górę i w dół, 

nie mogąc nigdy powiedzieć: “Teraz zajmuję się sobą i tymi, którzy są mi 
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najdrożsi. Jestem ojcem i dzisiaj istnieją dla mnie dzieci. Jestem małżonkiem i 

dziś poświęcam się małżonce. Jestem bratem i cieszę się moim rodzeństwem. 
Jestem synem i troszczę się o moich starszych rodziców.”  

Istnieje porządek duchowy: praca jest święta; miłość - jeszcze świętsza; 

najświętszy jest Bóg. Pamiętaj zatem, aby przynajmniej jeden z siedmiu dni 

poświęcić naszemu dobremu i świętemu Ojcu, który nam dał życie i je 

utrzymuje. Dlaczego traktować Go gorzej niż ojca, niż dzieci, niż braci, niż 

małżonkę, niż własne ciało? Niech dzień Pana należy do Niego. O! co to za 

słodycz odnaleźć się po dniu pracy, wieczorem, w rodzinie pełnej ciepła! Jaka to 

słodycz odnaleźć się tam po długiej podróży! A dlaczego nie odnajdywać się po 

sześciu dniach pracy w domu Ojca? Dlaczego nie być jak syn, który powraca z 

sześciodniowej podróży i mówi: ”Oto przychodzę spędzić mój dzień odpoczynku 
z Tobą”? 

Posłuchajcie dalej. Powiedziałem: “Wykonuj pracę uczciwą.” 

Wiecie, że nasze Prawo nakazuje miłość bliźniego. Uczciwość pracy stanowi 

część miłości bliźniego. Ten, kto jest uczciwy w swojej pracy, nie kradnie w 

handlu, nie pozbawia pracownika zarobku – nie pozbawia go w sposób 

grzeszny. Przypomina sobie, że sługa i robotnik mają ciało i duszę podobną do 

jego. On ich nie traktuje jak kamieni bez czucia, które można kruszyć, kopać 

nogami lub uderzać żelazem. Człowiek, który działa w ten sposób, nie kocha 

swego bliźniego i grzeszy w oczach Boga. Jego zysk jest przeklęty, nawet jeśli 
odciąga z niego coś na ofiarę dla Świątyni. 

O, co za fałszywa ofiara! I jakże można ośmielić się położyć ją u stóp ołtarza, 

kiedy ocieka od łez i od krwi wyzyskanego podwładnego? Nazywa się: “rzeczą 

skradzioną”, to znaczy – zdradą względem bliźniego, bo złodziej jest zdrajcą dla 

swego bliźniego. Nie był święcony dzień święty, jeśli nie został wykorzystany na 

przebadanie i udoskonalenie samego siebie, na wynagrodzenie grzechów 
popełnionych w ciągu sześciu dni. 

Oto czym jest święcenie dnia świętego! To nie jest jakiś akt całkowicie 

zewnętrzny, który nie zmienia ani o jotę waszego sposobu myślenia. Bóg chce 
dzieł żywych, a nie pozorów. 

Pozorem jest fałszywe posłuszeństwo Prawu. Pozorem jest obłudne święcenie 

szabatu, to znaczy odpoczynek, który zachowuje się po to, aby pokazać oczom 

ludzkim, że się jest posłusznym przykazaniu. Trwoni się natomiast czas na 

rozrywki, grzech, rozwiązłość, obżarstwo, obmyśla się sposoby krzywdzenia 

bliźniego i dokuczania mu przez następny tydzień. Jest jeszcze inne pozorne 

święcenie szabatu. Polega ono na spoczynku materialnym, któremu nie 

towarzyszy praca wewnętrzna, duchowa, uświęcająca, szczere zastanawianie 

się nad sobą, pokorne wyznanie swojej własnej nędzy, poważne postanowienie, 
by lepiej postępować w następnym tygodniu.  

Powiecie: “A jeśli potem znowu popadniemy w grzech?” Co powiedzielibyście o 

dziecku, które upadłszy nie chciałoby więcej chodzić, aby nie narażać się na 

upadki? Czyż nie powiedzielibyście, że to głuptas, że nie powinno się wstydzić 

chodzenia niepewnego; że wszyscy przez to przeszliśmy, gdy byliśmy mali; że z 

tego powodu ojciec wcale mniej nas nie kochał? Któż nie przypomina sobie 

deszczu matczynych pocałunków - wywoływanych przez nasze upadki – i 

pieszczot naszego ojca? 

Tak samo czyni nasz Najłagodniejszy Ojciec, który jest w Niebiosach. Pochyla 

się nad swoim małym, który upadł na ziemię i płacze. Mówi mu: “Nie płacz. Ja 

cię podniosę. Będziesz bardziej uważał na przyszły raz. Teraz chodź w Moje 

ramiona. Tu całe twoje zło zniknie i wyjdziesz z niego umocniony, uzdrowiony, 



 402 

szczęśliwy”. To właśnie mówi Nasz Ojciec, który jest w Niebie. To właśnie 

mówię wam i Ja. Jeśli będziecie wierzyć Ojcu, wszystko wam się uda. Jeśli 

będziecie mieć wiarę - ale uważajcie – taką jak wiara małego dziecka. Małe 

dziecko wierzy, że wszystko jest możliwe. Ono nie pyta, jak coś może się stać. 

Nie sprawdza zanurzenia. Ono wierzy w tego, który napełnia je ufnością i 

spełnia to, co mu obiecuje. Bądźcie jak małe dzieci wobec Najwyższego. Jakże 

On kocha te małe aniołki, zabłąkane na ziemi, stanowiące jej piękno! On kocha 
też dusze, które stają się proste, dobre, czyste jak u dzieci.  

Chcecie zobaczyć wiarę małego dziecka, by nauczyć się wierzyć? Popatrzcie 

dobrze. Okazywaliście wszyscy współczucie temu małemu, którego trzymam na 

piersi. Wbrew temu, co mówili lekarze i mama, nie płakał, gdy wziąłem go w 

ramiona. Widzicie? On, który od dawna tylko płakał dniem i nocą bez ustanku, 

tu przestał płakać i usnął spokojnie na Moim sercu. Zapytałem go: “Chcesz, 

abym cię wziął na ręce?”, a on odpowiedział: “Tak”. Nie zastanawiał się nad 

swym biednym stanem, nad cierpieniem, które mógłby prawdopodobnie 

odczuwać, nad konsekwencjami takiego poruszenia go. Na Moim obliczu 

dostrzegł miłość i powiedział: “Tak”, i przyszedł. Nie czuł bólu. Ucieszył się, że 

znajduje się tu, tak wysoko, i nie jest przykuty do swej deski. Ucieszył się, że 

odczuł miękkość ciała zamiast twardości drewna. Śmiał się, bawił się i zasnął z 

kosmykiem Moich włosów w swej małej rączce. Teraz go obudzę 
pocałunkiem...» 

Jezus całuje kasztanowe włosy dziecka. Uśmiecha się do niego.  

«Jak się nazywasz?» 

«Jan.» 

«Słuchaj, Janie. Chcesz chodzić? Chcesz iść do mamy i powiedzieć jej: “Mesjasz 

cię błogosławi z powodu twej wiary”?» 

«Tak, tak!»  

Potem malec klaszcze drobnymi rączkami i pyta Jezusa: 

«Sprawisz, że będę chodził? Po łąkach? Nie będzie już tej wstrętnej i twardej 

deski?... Ani lekarzy, którzy sprawiają ból?» 

«Nie, już tego nie będzie, nigdy więcej.» 

«Ach, jak Cię kocham!»  

Zarzuca Jezusowi ramiona na szyję i całuje Go. Dla większej swobody, by móc 

Go pocałować, skacze na kolana Jezusa. Grad niewinnych pocałunków spada na 

czoło, oczy, policzki Jezusa.  

W swej radości dziecko nie zauważyło, że potrafi się poruszać – ono, wcześniej 

połamane! Okrzyk matki i tłumu wstrząsnęły chłopcem i sprawiły, że odwrócił 

się ze zdziwieniem. Niewinne oczy na wychudłej twarzy mają pytający wyraz. 

Cały czas na kolanach, z rękami wokół szyi Jezusa, pyta Go poufnie, wskazując 

na poruszony tłum, matkę, która z dołu go woła, łącząc jego imię z imieniem 

Jezusa: «Janie! Jezu! Janie! Jezu!» 

«Dlaczego tłum krzyczy i mama też? Co im jest? Czy Ty jesteś Jezusem?» 

«To Ja. Tłum krzyczy, ciesząc się, że potrafisz chodzić. Żegnaj, mały Janie.»  

Jezus całuje go i błogosławi: «Idź do mamy i bądź grzeczny.» 
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Dziecko schodzi spokojnie z kolan Jezusa, potem na ziemię. Biegnie do mamy. 

Rzuca się jej na szyję i mówi:  

«Jezus cię błogosławi. Dlaczego więc płaczesz?» 

Gdy ludzie nieco się uciszają, Jezus mówi gromkim głosem:  

«Wy – którzy upadacie grzesząc i ranicie się – postępujcie jak mały Jan. Miejcie 

wiarę w miłość Bożą. Pokój niech będzie z wami.» 

Tłum wznosi okrzyki “hosanna”, a szczęśliwa matka płacze, Jezus – chroniony 

przez uczniów – opuszcza izbę. 

93. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE ZABIJAJ». ŚMIERĆ DORASA  

[por. Mt 5,21; 19,18; Mk 10,19; Łk 18,20] 

Napisane 10 marca 1945. A, 4689-4705 

«Powiedziano: “Nie zabijaj”. Do której z dwóch grup przykazań należy to 

przykazanie?  

“Do drugiej” – mówicie? Jesteście tego pewni? 

Pytam was jeszcze: Czy ten grzech obraża Boga czy tylko tego, kto jest jego 

ofiarą? Mówicie: “Tego ostatniego”? Jesteście tego pewni? 

Pytam was jeszcze: czy istnieje tylko jeden grzech zabójstwa człowieka? 

Zabijając, popełniacie tylko ten jeden grzech? “Ten jeden”, mówicie? Nikt w to 

nie wątpi? Podajcie głośno wasze odpowiedzi. Niech jeden mówi za was 
wszystkich. Czekam.»  

Jezus pochyla się, by pogłaskać małą dziewczynkę, która podeszła do Niego i 

patrzy, jak w ekstazie, zapominając nawet gryźć jabłko, które dała jej matka, 
aby była spokojna.  

Jakiś poważny starzec podnosi się i mówi:  

«Nauczycielu, słuchaj. Jestem starym przełożonym synagogi i kazano mi mówić 

w imieniu wszystkich. Mówię więc. Wydaje mi się i nam się wydaje, że 

odpowiedzieliśmy słusznie i zgodnie z tym, jak nas nauczono. Opieram moją 

pewność na rozdziale Prawa odnoszącym się do zabójstwa i bicia. Ale Ty wiesz, 

dlaczego przyszliśmy: byś Ty nas nauczał, bo rozpoznajemy w Tobie Mądrość i 

Prawdę. Jeśli jednak mylę się, rozjaśnij moje ciemności, by stary sługa odszedł 

do swego Króla przyobleczony w światłość. Oddaj też tę usługę wiernym 

należącym do mojej trzody, którzy przyszli ze swym pasterzem napić się ze 

Źródła życia.»  

Nim usiadł, ukłonił się z największym szacunkiem.  

«Kim jesteś, ojcze?» 

«Kleofas z Emaus, Twój sługa.» 

«Nie Mój, lecz Tego, który Mnie posłał. Ojcu bowiem trzeba dać wszelkie 

pierwszeństwo i całą miłość Nieba, ziemi i serc. A Ja – Jego Słowo – jestem 

pierwszym, który oddaje Mu tę cześć. Słowo bierze i ofiarowuje na 

nieskazitelnym stole serca dobrych, jak czyni to kapłan z chlebami pokładnymi. 

Posłuchaj więc, Kleofasie, jeśli chcesz iść do Boga w pełni oświecony, zgodnie z 
twoim świętym pragnieniem.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-19.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-10.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-18.htm#20
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Dla określenia stopnia winy trzeba rozważyć okoliczności, które poprzedzają, 

przygotowują, usprawiedliwiają i wyjaśniają sam grzech. A więc: “Kogo 

uderzyłem? Kim jest ten, kogo uderzyłem? Gdzie uderzyłem? Czym uderzyłem? 
Dlaczego uderzyłem? Jak uderzyłem? Kiedy uderzyłem?”  

Takie pytania powinien sobie postawić ten, kto zabił, zanim stanie przed 

Bogiem. 

“Kogo uderzyłem?” 

Człowieka. Mówię: człowieka. Nie rozmyślam ani nie zastanawiam się nad tym, 

czy jest bogaty czy biedny, czy jest wolnym, czy niewolnikiem. Dla Mnie nie 

istnieją niewolnicy ani potężni. Chodzi o ludzi stworzonych przez Istotę Jedyną, 

dlatego też sobie równych. Istotnie, przed majestatem Boga nawet 

najpotężniejszy monarcha ziemi jest tylko prochem. W Jego oczach i w Moich 

istnieje tylko jedyne niewolnictwo – niewola grzechu, a więc [przebywanie] pod 

władzą szatana. Dawne Prawo rozróżnia ludzi wolnych i niewolników. Wdaje się 

w subtelne rozważania, czy śmierć [nastąpiła] bezpośrednio lub też po jednym 

albo dwóch dniach, czy wskutek pobicia umarła niewiasta spodziewająca się 

dziecka, czy śmierć dotknęła tylko owoc jej żywota. Wszystko to zostało 

powiedziane, gdy Światłość doskonała była jeszcze bardzo daleko. Teraz Ona 

jest pośród was i mówi wam: “Jeśli ktokolwiek pobije śmiertelnie jednego ze 

swych bliźnich, grzeszy.” I grzeszy nie tylko wobec człowieka, ale także 
przeciwko Bogu.  

Kim jest człowiek? Człowiek jest najwyższym stworzeniem. Został stworzony 

przez Boga jako król stworzeń. Bóg stworzył go na Swój Obraz i podobieństwo, 

nadając mu podobieństwo duchowe i kształtując go według doskonałego obrazu 

Swej doskonałej myśli. Popatrzcie na powietrze, ziemię i wody. Czy zobaczycie 

tam zwierzę lub roślinę, choćby najpiękniejszą, która byłaby równa 

człowiekowi? Zwierzę biega, je, pije, śpi, rodzi, pracuje, śpiewa, fruwa, pełza, 

wspina się, ale nie mówi. Człowiek również potrafi biegać i skakać. W skoku jest 

tak sprawny, że rywalizuje z ptakiem. Potrafi pływać. Tak jest szybki w 

pływaniu, że można by powiedzieć, iż jest rybą. Potrafi pełzać podobnie jak 

płazy. Potrafi się wspinać na podobieństwo małp. Umie śpiewać: podobny jest 
do ptaka. Potrafi rodzić i rozmnażać się. A ponadto potrafi mówić. 

Może powiecie: “Każde zwierzę ma swój język”. Tak. Jedno muczy, inne beczy, 

inne ryczy, inne jeszcze ćwierka albo też wyśpiewuje swe trele. Ale od 

pierwszego wołu do ostatniego zawsze będzie to samo: tylko muczenie. Tak 

samo baran będzie beczał aż do końca świata, a osioł wyda odgłos rycząc tak, 

jak to robił pierwszy osioł. Wróbel zawsze będzie krótko ćwierkał, a skowronek i 

słowik będą wyśpiewywać ten sam hymn: dla słońca – pierwszy, a drugi – dla 

gwiaździstej nocy. Nawet w ostatnim dniu ziemi pozdrowią ją jak w pierwszym 

dniu i pierwszej nocy. Inaczej jest z człowiekiem. Nie posiada wyłącznie 

języczka i języka, lecz cały system nerwowy, którego centrum jest w mózgu, 

siedzibie inteligencji. Dlatego też człowiek potrafi uchwycić nowe wrażenia, 

uczynić z nich przedmiot refleksji i nadać im nazwę.  

Adam nadał imię psa swemu przyjacielowi, a lwem nazwał tego, który wydał mu 

się bardziej do niego podobny, ze swą gęstą grzywą, całą najeżoną nad pyskiem 

trochę tylko zarośniętym. Nazwał owcą to stworzenie, które go słodko witało, a 

– ptakiem ten kwiat pierzasty, który latał jak motyl, ale wydawał łagodny 

śpiew, czego nie potrafił czynić motyl. Potem, przez wieki, potomkowie Adama 

tworzyli ciągle nowe nazwy, w miarę jak rozpoznawali dzieła Boże w 

stworzeniach lub w miarę jak - dzięki iskrze Bożej, która jest w człowieku – 

rodzili nie tylko dzieci, lecz tworzyli również przedmioty pożyteczne lub 

szkodliwe dla samych ich dzieci, w zależności od tego, czy byli z Bogiem lub 
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przeciwko Bogu. Z Bogiem są ci, którzy tworzą i produkują dobre rzeczy. 

Przeciwko Bogu są ci, którzy tworzą rzeczy złe, szkodzące bliźniemu. Bóg 
odpłaca za krzywdy dzieci torturowanych przez człowieka o złym charakterze.  

Człowiek jest więc umiłowanym stworzeniem Boga. Choć jest obecnie grzeszny, 

ciągle jest jednak stworzeniem Mu najdroższym. Świadczy o tym fakt, że posłał 

samo Swoje Słowo, a nie jakiegoś anioła ani cherubina, ani serafina – Swoje 

Słowo. Przyoblekł Je w ludzkie ciało dla zbawienia człowieka. Nie uznał za 

niegodne tego odzienia, aby uczynić zdolnym do cierpienia ekspiacyjnego Tego, 

który jak On był Najczystszym Duchem. Jako taki nie mógłby cierpieć i 
wynagrodzić za grzech człowieka. 

Ojciec powiedział do Mnie: “Staniesz się człowiekiem: Człowiekiem. Uczyniłem 

go doskonałym jak wszystko, co stwarzam. Przeznaczyłem mu słodkie życie, 

bardzo słodkie zaśnięcie i błogosławione przebudzenie, bardzo szczęśliwy i 

wieczny pobyt w Moim niebieskim Raju. Ale Ty wiesz, że do tego Raju nie może 

wejść to, co jest splamione, bo w tym miejscu Ja-My, Bóg Jeden w Trzech 

Osobach, ma Swój tron. I w Jego obecności może się znajdować tylko świętość. 

Ja Jestem Tym, Który Jest. Moja boska natura, Nasza tajemnicza istota może 

być poznana tylko przez tych, którzy są bez plamy. Tymczasem człowiek, w 

Adamie i przez Adama, splamił się. Idź, oczyść go. Chcę tego. Będziesz odtąd 

Człowiekiem, Pierworodnym wśród stworzeń, bo wejdziesz tu jako pierwszy z 

Twym śmiertelnym ciałem, wolnym od grzechu, i z duszą wolną od grzechu 

pierworodnego. Ci – którzy żyli przed Tobą na ziemi i ci, którzy będą po Tobie – 

otrzymają życie dzięki Twojej odkupieńczej śmierci.” Umrzeć może tylko ten, 
kto się urodził. Ja się urodziłem i umrę.  

Człowiek jest uprzywilejowanym stworzeniem Bożym. Powiedzcie Mi więc: jeśli 

jakiś ojciec ma wiele dzieci, ale jedno z nich jest jego uprzywilejowanym, 

źrenicą jego oka, i jeśli ktoś je zabije, czy ten ojciec nie cierpi bardziej, niż 

gdyby chodziło o inne z jego dzieci? Tak nie powinno być. Ojciec powinien być 

sprawiedliwy wobec dzieci, ale tak się zdarza, bo człowiek jest niedoskonały. 

Bóg zaś może tak uczynić sprawiedliwie, bo człowiek jest jedynym stworzeniem 

pośród stworzenia, podobnym do Stwórcy przez duszę duchową – 
niezaprzeczalny znak boskiego ojcostwa. 

Czy zabijając dziecko jego ojcu godzi się tylko w dziecko? Nie, również w ojca. 

Zabija się ciało dziecka i serce ojca. Jednak obydwu zadawana jest rana. Czy 

zabijając człowieka, godzi się jedynie w człowieka? Nie, również w Boga. W 

człowieka – w jego ciele, w Boga – w Jego prawie. Życie bowiem i śmierć tylko 

przez Niego ma być dawane i odbierane. Zabijać znaczy zadawać gwałt Bogu i 

człowiekowi. Zabijać to wtargnąć do Bożej posiadłości. Zabijać znaczy uchybiać 

przykazaniu miłości. Nie kocha Boga ten, kto zabija. Sprawia bowiem, że ginie 

Jego dzieło: człowiek. Morderca nie kocha bliźniego, bo odbiera mu to, czego 
pragnie dla siebie samego: życie.  

Tak więc odpowiedziałem na dwa pierwsze pytania. 

“Gdzie zabiłem?” 

Można zabić na drodze, w domu ofiary lub zwabiając ją do siebie. Można 

uderzyć w ten czy inny organ, sprawiając jeszcze większe cierpienie. Można 

popełnić równocześnie podwójne morderstwo, jeśli zabija się kobietę noszącą w 

łonie owoc.  

Można uderzyć na drodze, nie chcąc tego. Zwierzę, które nam uciekło, może 

zabić przechodnia. Wtedy jednak nie dzieje się to rozmyślnie. Gdy jednak ktoś 

udaje się uzbrojony w sztylet, ukrywany podstępnie pod lnianą szatą, do domu 

nieprzyjaciela – a często nieprzyjacielem jest ten, kto po prostu jest lepszy – 
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albo jeśli go zaprasza do własnego domu z oznakami czci, a potem dusi go i 

wrzuca do zbiornika, wtedy jest to umyślne i jest to zbrodnia pełna z powodu 
złośliwości, okrucieństwa i przemocy.  

Jeśli wraz z matką zabijam jej owoc, to za dwóch Bóg wymagać będzie ode 

mnie zdania rachunku. Łono bowiem, które rodzi nowego człowieka – zgodnie z 

Bożym przykazaniem – jest uświęcone i uświęcone jest też małe życie, które w 
nim dojrzewa, a któremu Bóg dał duszę.  

“Czym uderzyłem?” 

Na próżno ktoś się tłumaczy: “Nie chciałem uderzyć”, skoro poszedł z 

niezawodną bronią. W złości nawet same ręce stają się bronią, a także kamień, 

który podnosi się z drogi, lub wyrwana gałąź drzewa. Nie może powiedzieć: “Nie 

miałem zamiaru uderzyć”, ktoś kto na zimno wybiera sztylet lub siekierę – i jeśli 

mu się wydają źle naostrzone, ostrzy je – a potem uzbraja się przy ich pomocy 

tak, by nikt nie zauważył, ale aby mógł swobodnie nimi wymachiwać, i udaje się 

tak do rywala. Kto przygotowuje truciznę gotując zioła i trujące owoce, aby 

zrobić z tego proszek lub napój, a potem podaje go ofierze, jakby to były 

przyprawy lub sfermentowany napój, z pewnością nie może powiedzieć: “Nie 
chciałem zabić”. 

A teraz posłuchajcie, kobiety, milczące morderczynie, ukryte i nie karane za 

pozbawienie tylu [dzieci] życia. Zabójstwem jest wyrywanie owocu 

wzrastającego w waszym łonie, a pochodzącego z grzechu lub nie chcianego 

jako zbędny ciężar w waszych trzewiach i nie chcianego ze względu na wasze 

bogactwo. Jest jedyny sposób, aby uniknąć tego ciężaru: pozostać czystym. Nie 

dołączajcie zabójstwa do nierządu, gwałtu i nieposłuszeństwa. Nie uważajcie, 

że Bóg nie widzi tego, czego nie widział człowiek. Bóg widzi wszystko i pamięta 

o wszystkim. I wy również o tym pamiętajcie.  

“Dlaczego uderzyłem?” 

O, jest tyle powodów! Nieprzewidziany brak opanowania wskutek gwałtownego 

uczucia, nagłego odkrycia, że łoże małżeńskie zostało zbezczeszczone lub 

złodziej został zaskoczony w domu albo obrzydliwiec gwałci waszą małą 

córeczkę. Może to być jednak chłodny i przemyślany zamiar pozbycia się 

niebezpiecznego świadka, kogoś, kto wam tarasuje drogę, lub kogoś, komu chce 
się odebrać pozycję lub majątek. Jest bardzo wiele powodów.  

Jeśli Bóg może wybaczyć temu, kto staje się zabójcą w porywie bólu, to nie 

przebaczy temu, kto staje się nim z ambicji lub dlatego, że szuka uznania wśród 
ludzi. 

Działajcie zawsze w sposób prawy, a nie będziecie się lękać spojrzenia lub 

czyjegoś słowa. Zadowalajcie się tym, co posiadacie, a nie będziecie pożądać 

własności drugiego człowieka do tego stopnia, by stawać się zabójcami, aby 
posiąść to, co należy do bliźniego.  

“Jak uderzyłem?” 

Znęcając się nadal po pierwszym uderzeniu zadanym w emocjach? Zdarza się, 

że człowiek nie ma już hamulców. Szatan rzuca go w zbrodnię, jak procarz 

rzuca kamieniem. Co powiedzielibyście, gdyby kamień po dosięgnięciu celu 

wrócił do procy, by go ponownie wystrzelono i by ponownie uderzył? 

Powiedzielibyście: “Procę ogarnęła magiczna i piekielna siła”. Podobnie jest z 

człowiekiem, który po pierwszym uderzeniu zadaje cios drugi, trzeci, dziesiąty, 

a jego okrucieństwo nie maleje. Gniew zwykle opada po pierwszym porywie i 

wraca rozsądek, jeśli wzburzenie wynika z motywu, który można by jeszcze 



 407 

usprawiedliwić. Jeśli ciosy zadaje ofierze prawdziwy zabójca, to znaczy szatan – 

który nie ma i nie może mieć litości względem brata, bo jest szatanem, czyli 
nienawiścią – jego okrucieństwo rośnie. 

“Kiedy uderzyłem?” 

W pierwszym porywie? Gdy [ofiara] upadła? Udając przebaczenie, gdy wciąż 

wzrastała zawziętość? Czekałem może przez lata, aby uderzyć i zadać podwójne 

cierpienie zabijając ojca poprzez jego dzieci?  

Widzicie, że zabijając łamie się pierwszą i drugą grupę przykazań. Przypisujecie 

sobie prawo [posiadane przez] Boga i depczecie nogami bliźniego. Tak więc 

[jest to] grzech przeciwko Bogu i przeciwko bliźniemu. Nie popełniacie jednak 

tylko grzechu zabójstwa. Popełniacie jeszcze grzech gniewu, przemocy, pychy, 

nieposłuszeństwa, świętokradztwa i także chciwości, jeśli zabijacie po to, by 

zagarnąć pozycję lub majątek. Jednak zabójstwo można popełnić nie tylko przy 

pomocy broni lub trucizny – zaledwie to wspomniałem, a wyjaśnię to lepiej 
kiedy indziej – ale też przez oszczerstwo. Zastanówcie się [nad tym].  

Dodaję jeszcze: pan, który bije niewolnika, unikając przebiegle, by mu nie umarł 

na rękach, jest podwójnie winny. Niewolnik nie jest pieniądzem pana. To dusza, 

która należy do Boga. Jest na wieki przeklęty ten, kto wymierza karę, jakiej nie 

zastosowałby wobec swego wołu.» 

Oczy grzmiącego Jezusa iskrzą się. Wszyscy patrzą na Niego, zaskoczeni, bo 

wcześniej mówił spokojnie: «Niech będzie przeklęty! Nowe Prawo obala tę 

twardą [zasadę tolerującą niewolnictwo]. Było to jeszcze słuszne wtedy, gdy w 

Izraelu nie było obłudników udających świętość, a zastanawiających się jedynie 

nad tym, jak wykorzystać lub ominąć Prawo Boże. Jednak obecnie – gdy Izrael 

przepełniają żmijowe istoty, którym wszystko wolno, dlatego że oni to są oni, 

nędzni mocarze, na których Bóg patrzy z niechęcią i odrazą – Ja mówię: już tak 
nie jest. 

Niewolnicy przewracają się na bruzdy [oranej] ziemi lub obracając kamień 

młyński. Padają z połamanymi kościami i nerwami odkrytymi uderzeniami bicza. 

Aby można ich było bić – dla usprawiedliwienia szatańskiego sadyzmu – oskarża 

się ich fałszywie o zbrodnie. Nawet cud Boży służy jako podstawa do oskarżenia 

ich i dania prawa do bicia. Ani potęga Boża, ani świętość niewolnika nie 

nawraca ich nikczemnej duszy. Ona nie może się nawrócić, gdyż dobro nie 

wchodzi tam, gdzie jest nasycenie złem. Ale Bóg widzi i mówi: “Dość tego”. 

Zbyt liczni są Kainowie zabijający Abli. I cóż sądzicie, wy, groby nieczyste, 

których zewnętrzna strona jest pobielona i pokryta słowami z Prawa, a 

wewnątrz szatan stał się królem i mnoży się satanizm najbardziej przebiegły? 

Czy sądzicie, że jedynie Abel był synem Adama? Że Pan patrzy życzliwie tylko na 

tych, którzy nie są niewolnikami człowieka? Że odrzuca jedyną ofiarę, którą 

może złożyć niewolnik: ofiarę jego uczciwości przyprawionej łzami?  

Nie, zaprawdę powiadam wam: każdy sprawiedliwy jest Ablem, nawet jeśli jest 

zakuty w kajdany, nawet jeśli umiera na polu, wykrwawiony waszym 

biczowaniem. Kainami zaś są wszyscy niesprawiedliwi – także ci, którzy 

składają Bogu dary z pychy, a nie po to, by Mu oddać prawdziwą cześć. Dary ich 
okryte są plamami grzechu i krwi. 

Profanatorzy cudu! Profanatorzy człowieka! Zabójcy! Świętokradcy! Wynoście 

się! Oddalcie się ode Mnie! Dosyć! Ja mówię: dosyć! A mogę to powiedzieć, bo 
jestem Słowem Bożym, wyrazem Bożej Myśli. Odejdźcie!» 
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Jezus stojący na Swoim podwyższeniu przeraża majestatem. Wyciągniętym 

ramieniem ukazuje drzwi wyjściowe. Jego oczy, podobne do lazurowych ogni, 

wydają się paraliżować obecnych grzeszników. Mała dziewczynka, która była u 

Jego stóp, zaczyna płakać i biegnie do mamy. Uczniowie patrzą jeden na 

drugiego zdziwieni i usiłują zobaczyć, do kogo skierowane jest to gwałtowne 
oskarżenie. Również tłum się odwraca z pytającym spojrzeniem.  

Oto w końcu tajemnica się wyjaśnia. Za drzwiami, w tłumie, na pół ukryty za 

grupą wieśniaków wysokiego wzrostu, stoi Doras. Jeszcze bardziej [niż 

wcześniej] wysuszony, żółty, pomarszczony. Widać jedynie nos i podbródek. Ma 

ze sobą sługę, który pomaga mu się przemieszczać, bo wydaje się niesprawny. I 

któż mógł go dostrzec, tam pośrodku podwórka? Ośmiela się przemówić 
ochrypłym głosem:  

«To do mnie mówisz? Do mnie kierujesz Swoje słowa?» 

«Do ciebie, tak. Wyjdź z Mojego domu!» 

«Wychodzę. Wkrótce się porachujemy, nie miej co do tego wątpliwości.» 

«Wkrótce? Natychmiast. Bóg Synaju, powiedziałem ci to, czeka na ciebie.» 

«Na Ciebie też, przeklęty złoczyńco, który sprowadziłeś na mnie nieszczęście i 

szkodniki. Zobaczymy się jeszcze. To będzie radość dla mnie.» 

«Tak. Jednak ty nie będziesz chciał Mnie widzieć, gdyż Ja będę cię sądził.» 

«Cha, cha! Przeklę...»  

[Doras] wymachuje rękami, rzęzi i upada. 

«Umarł! – krzyczy sługa. – Pan umarł! Bądź błogosławiony, Mesjaszu, nasza 

pomsto!» 

«Nie, nie Ja. Bóg, Pan Wieczny. Niech się nikt nie zanieczyszcza. Niech sługa 

sam zajmie się swoim panem. Bądź dobry dla jego ciała. Bądźcie dobrzy wy, 

wszyscy jego słudzy. Z powodu waszej niechęci nie cieszcie się z jego śmieci, 

aby nie zasłużyć na potępienie. Niech Bóg i sprawiedliwy Jonasz będą zawsze 

waszymi przyjaciółmi, a Ja razem z nimi. Żegnajcie.»  

«Czy on umarł z Twojej woli?» – pyta Piotr.  

«Nie. Ojciec wstąpił we Mnie... To tajemnica, której nie możesz pojąć. Wiedz 

tylko, że nie wolno atakować Boga. On Sam daje odpłatę.» 

«Nie mógłbyś więc powiedzieć Ojcu, by spowodował śmierć tych wszystkich, 

którzy Cię nienawidzą?» 

«Zamilknij! Nie wiesz, pod wpływem jakiego ducha jesteś! Ja jestem 

Miłosierdziem, a nie – Zemstą!» 

Podchodzi stary przewodniczący synagogi:  

«Nauczycielu, odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania i światło jest we mnie. 

Bądź błogosławiony. Przyjdź do mojej synagogi. Nie odmawiaj Twego słowa 

biednemu starcowi.» 

«Przyjdę. Idź w pokoju. Pan jest z tobą.» 

Wszystko się kończy na tym, jak tłum powoli odchodzi. 
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94. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. TRZECH UCZNIÓW CHRZCICIELA. 

«NIE BĘDZIECIE WYSTAWIALI NA PRÓBĘ PANA, BOGA WASZEGO»  

[por. Mt 4,7; Łk 4,12] Napisane 11 marca 1945. A, 4706-4717 

Jest pogodny zimowy dzień. Wiatr i słońce na niebie spokojnym, jednolitym, bez 

najmniejszego śladu chmur. Dzień dopiero co wstał. Jest jeszcze lekka warstwa 

szronu lub raczej prawie zamarzniętej rosy, sprawiającej wrażenie 
diamentowego pyłu na ziemi i na trawie. 

Trzech mężczyzn idzie pewnym krokiem w kierunku domu. Wiedzą, dokąd mają 

się udać. Zauważają Jana, który przechodzi przez podwórze, obarczony 
konwiami z wodą. Wyciągnął je ze studni. Wołają go.  

Jan odwraca się. Kładzie konwie i mówi: «Wy tutaj? Witajcie! Nauczyciel powita 

was z radością. Chodźcie, chodźcie, nim nadejdzie tłum. Teraz wielu tu 
przybywa!...»  

To trzech pasterzy, uczniów Jana Chrzciciela. Symeon, Jan i Maciej. Idą z 

radością za apostołem. 

«Nauczycielu, oto trzech przyjaciół. Popatrz» – mówi Jan wchodząc do kuchni, 

w której pali się wesoło wielki ogień z gałązek, rozsiewających przyjemny 
zapach drewna i spalonego wawrzynu.  

«O, pokój wam, Moi przyjaciele! Jak się to stało, że przyszliście do Mnie? Coś 

złego z Chrzcicielem?» 

«Nie, Nauczycielu. Przyszliśmy za jego zgodą. Pozdrawia Cię i mówi, żebyś 

polecił Bogu lwa tropionego przez siepaczy. On nie ma złudzeń co do swego 

losu, ale na razie jest wolny. Jest szczęśliwy, bo wie, że masz wielu wiernych – 

nawet takich, którzy najpierw byli jego uczniami. Nauczycielu... my również 

palimy się, aby nimi być, ale... nie chcemy go jednak opuszczać teraz, gdy go 
tropią. Zrozum nas...» – mówi Symeon.  

«Rozumiem i błogosławię wam za to, co robicie. Chrzciciel zasługuje na wszelki 

szacunek i na miłość.» 

«Tak. Dobrze powiedziałeś. Chrzciciel jest wielki i coraz większy. Przypomina 

agawę, która – gdy zbliża się śmierć – ukazuje wielki świecznik z kwiatu o 

siedmiu płatkach. Płoną i rozsiewają woń. On podobnie. Zawsze mówi: 

“Chciałbym tylko zobaczyć go jeszcze jeden raz...” Ciebie zobaczyć. Zabraliśmy 

ten krzyk jego duszy i, nie mówiąc mu o tym, przynosimy go Tobie. On jest 

wyrzekającym się [wszystkiego] Pokutnikiem. I jeszcze składa ofiarę ze 

świętego pragnienia zobaczenia i usłyszenia Ciebie. Jestem Tobiasz, teraz 

Maciej. Myślę, że archanioł dany młodemu Tobiaszowi, nie powinien się różnić 
od niego. Wszystko w nim jest mądrością.» 

«Nie jest powiedziane, że się z nim nie zobaczę... Ale czy tylko po to 

przyszliście? Podróżowanie jest uciążliwe o tej porze roku. Dziś jest ładnie, ale 
przez ubiegłe trzy dni... jaki deszcz na drogach!» 

«Nie tylko po to. Przed kilku dniami Doras, faryzeusz, przyszedł się oczyścić. 

Ale Chrzciciel odmówił mu chrztu mówiąc: “Woda nie przenika przez podobną 

skorupę grzechów. Tylko jeden może ci przebaczyć: Mesjasz”. I on wtedy 

powiedział: “Pójdę do Niego. Chcę wyzdrowieć, a sądzę, że wszystko złe 

pochodzi z Jego czarów”. Wtedy Chrzciciel go przepędził, jakby wyganiał 

samego szatana. I on, odchodząc, spotkał Jana. Znał go od czasu, gdy 

przychodził widywać się z Jonaszem, trochę z nim spokrewnionym. Powiedział 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-04.htm#7
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mu: “Idę tam. Wszyscy tam idą. Nawet Manaen tam był i nawet...” – ja mówię: 

kurtyzany, lecz on powiedział słowo bardziej obrzydliwe – ...tam przychodzą. 

[Dolina] “Pięknej Rzeki” pełna jest ludzi żyjących iluzjami. Otóż jeśli mnie 

uzdrowi i zdejmie przekleństwo z ziemi – zrytej jakby machinami wojennymi 

przez armię kretów, robactwa i turkuci podjadków, które wyjadają ziarno i 

obgryzają korzenie drzew owocowych i winnic, bo nie ma środka, by temu 

zapobiec – wtedy stanę się Jego przyjacielem. Ale w przeciwnym razie... biada 

Mu!” Odpowiedzieliśmy mu: “I to z takim nastawieniem tam idziesz?” Odrzekł: 

“A któż wierzy w tego wyznawcę szatana? Zresztą, jeśli przyjmuje kurtyzany, 

może też zawrzeć przymierze ze mną.” Chcieliśmy Cię uprzedzić, abyś wiedział, 
czego możesz się spodziewać po Dorasie.» 

«Wszystko już się stało.» 

«Już się stało? O! To prawda? On ma wozy i konie, a my mamy tylko nogi. Kiedy 

przybył?» 

«Wczoraj.» 

«I co się stało?» 

«To właśnie... Jeśli macie zamiar zająć się Dorasem, możecie iść do jego domu 

w Jerozolimie i uczestniczyć w żałobie. Teraz przygotowują go do złożenia w 
grobie.» 

«Umarł?!» 

«Umarł. Tutaj. Ale nie mówmy o nim.» 

«Tak... Nauczycielu... Powiedz nam tylko jedno. Czy prawdą jest to, co 

powiedział o Manaenie?» 

«Tak. To wam się nie podoba?» 

«O, to nasza radość! Tyle mu mówiliśmy o Tobie w Macheroncie! A czego 

pragnie apostoł, jeśli nie tego, by jego Nauczyciel był kochany? Tego pragnął 
Jan, a my razem z nim.» 

«Dobrze mówisz, Macieju. Mądrość jest z tobą.» 

«I... trudno mi w to uwierzyć. Ale teraz spotkaliśmy ją... Była nawet u nas, żeby 

Cię odnaleźć, przed Świętem Namiotów. Powiedzieliśmy jej: “Nie ma tu Tego, 

którego szukasz, ale przybędzie wkrótce do Jerozolimy na Święto Namiotów.” 

Powiedzieliśmy jej to, bo Chrzciciel nam powiedział: “Spójrzcie na tę 

grzesznicę: to skorupa brudu, ale wewnątrz ma płomień, który ciągle wzrasta. 

Stanie się tak mocny, że rozerwie tę skorupę i wszystko spali. Brud odpadnie i 

pozostanie tylko płomień.” Tak właśnie mówił. Ale czy to prawda, że ona tu śpi, 
jak to mówiło dwóch potężnych uczonych w Piśmie?” 

«Nie, ona jest w jednej ze stodół zarządcy, ponad jeden stadion drogi stąd.» 

«Języki piekielne. Słyszałeś? A oni!...» 

«Niech mówią. Dobrzy nie wierzą ich słowom, lecz czynom.» 

«Tak samo mówi też Jan. Przed kilkoma dniami uczniowie powiedzieli w naszej 

obecności: “Nauczycielu, Ten który był z tobą nad Jordanem i o którym dałeś 

świadectwo, chrzci teraz. I wszyscy idą do Niego. Pozostaniesz bez wiernych”. 

A Jan odpowiedział: “Szczęśliwe moje ucho, które słyszy tę wiadomość! Nie 

wiecie, jaką radość mi sprawiacie. Wiedzcie, że człowiek nie może nic wiązać, co 
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nie byłoby mu dane przez Niebo. Możecie zaświadczyć, że powiedziałem: „Ja nie 

jestem Chrystusem, ale tym, który został posłany przed Nim, aby Mu 

przygotować drogę‟. Człowiek sprawiedliwy nie przywłaszcza sobie imienia, 

które mu się nie należy, a nawet jeśli ktoś chce go chwalić - mówiąc mu: „Ty nim 

jesteś‟, to znaczy Świętym – odpowiada: „Nie. Naprawdę nie. Jestem Jego 

sługą‟. I odczuwa z tego powodu także wielką radość, gdyż mówi: „Widocznie 

jestem do Niego trochę podobny, skoro ktoś może mnie wziąć za Niego‟. A 

czegóż pragnie ten, kto kocha, jeśli nie tego, żeby być podobnym do tego, kogo 

miłuje? Małżonka cieszy się mężem. Stręczyciel nie może się cieszyć. [Zajmuje 

się] niemoralnością i kradzieżą. Jednak przyjaciel małżonka, mieszkający w 

sąsiedztwie, słysząc jego głos napełniony małżeńską radością, doznaje radości 

tak żywej, że aż trochę podobnej radości, jaką daje szczęśliwa dziewica, którą 

jego przyjaciel poślubił. Sam kosztuje miodu jego oblubieńczych słów. To jest 

moją radością i ona jest pełna. Cóż robi przyjaciel małżonka po udzielaniu mu 

pomocy przez miesiące i po towarzyszeniu oblubienicy aż do jego domu? 

Wycofuje się i znika. I tak jest ze mną! Tak samo jest ze mną! Jeden ma 

pozostać: małżonek z małżonką – Człowiek z ludzkością. O! Co za głębokie 

słowa! On ma wzrastać, a ja się umniejszać. Ten, który przychodzi z Nieba, jest 

ponad wszystkim. Patriarchowie i Prorocy znikają w obliczu Jego przyjścia. On 

podobny jest do słońca, które oświetla wszystko światłem tak żywym, że 

gwiazdy i planety, których światło jest przyćmione, nim się przyoblekają. Ci zaś, 

którzy są tylko ciemnością, znikają w Jego najwyższym blasku. Tak jest z Nim, 

gdyż On przychodzi z Nieba. Patriarchowie i Prorocy mają iść do Nieba, ale z 

niego nie przychodzą. Ten, kto przychodzi z Nieba, jest ponad wszystkimi i 

ogłasza to, co widział i słyszał. Nie może przyjąć jego świadectwa nikt kto nie 
dąży do Nieba, a tym samym odrzuca Boga.  

Kto przyjmuje świadectwo Tego, który zstąpił z Nieba, przypieczętowuje – przez 

swe uwierzenie – wiarę w to, że Bóg jest prawdą, a nie bajką pozbawioną 

prawdy, i odczuwa Prawdę, ma bowiem duszę, która Jej szuka. Ten bowiem, 

kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże. Bóg dał Mu Ducha w pełni i Duch mówi: “Oto 

jestem. Weź Mnie, chcę być z Tobą – rozkoszą naszej miłości”. Ojciec bowiem 

kocha Syna bez miary i wszystko złożył w Jego ręce. Ten więc, kto wierzy w 

Syna, posiada życie wieczne. Ale kto odrzuca wiarę w Syna, nie zobaczy Życia i 
gniew Boży pozostanie w nim i nad nim.” 

Tak mówi [Chrzciciel]. Te słowa wyryły się w moim umyśle, aby Ci je 

przekazać» – kończy Maciej. 

«A Ja za to cię pochwalam i dziękuję ci. Ostatni z proroków Izraela to nie Ten, 

który zstępuje z Nieba, lecz ten, który otrzymał przywilej darów boskich od łona 

swej matki. Wy tego nie wiecie, lecz Ja wam to mówię. To on jest najbliżej 
Nieba.» 

«Co? Co? O! Opowiedz! On mówi o samym sobie: “Jestem grzesznikiem”.»  

Trzej pasterze chcą wiedzieć, a i uczniowie także mają to samo pragnienie.  

«Gdy nosiła Mnie Matka, począwszy Mnie-Boga, poszła - Pokorna i Pełna Miłości 

- pomagać matce Jana, która była Jej kuzynką przez matkę, a poczęła w swej 

starości. Chrzciciel miał już duszę. Był w siódmym miesiącu swego 

kształtowania się. I ten kiełek ludzki, zamknięty w matczynym łonie, zadrżał z 

radości, słysząc głos Oblubienicy Boga. On był Prekursorem również przez to, że 

wyprzedził odkupionych. Z jednego łona do drugiego przeniosła się Łaska. 

Przeniknęła go i grzech pierworodny zniknął z duszy dziecka. Powiedziałem 

więc, że na ziemi jest tylko trzech, którzy posiadają Mądrość, jak w Niebie są 

Trzy [Osoby], które są Mądrością. Na ziemi są to: Słowo, Matka i Prekursor, a w 

Niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty.» 
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«Dusze nasze napełnia zdumienie... Prawie jak wtedy, gdy zostało nam 

powiedziane: “Mesjasz się narodził...” Ty jesteś Bezmiarem Miłosierdzia, a nasz 
Jan jest bezmiarem pokory.» 

«A Moja Matka jest Krynicą Czystości, Łaski, Miłości, Posłuszeństwa, Pokory, 

wszelkich innych cnót, które mają źródło w Bogu i które Bóg wlewa w Swoich 
świętych.» 

«Nauczycielu – mówi Jakub, syn Zebedeusza – przybyło wielu ludzi.» 

«Chodźmy. Pójdźcie i wy.» 

Ludzie są bardzo liczni. 

«Pokój niech będzie z wami» – mówi Jezus, uśmiechając się bardziej niż 

zwykle. Ludzie rozmawiają i wskazują Go palcem. Jest wielu ciekawskich.  

«Jest powiedziane: “Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego”. 

Zbyt często zapomina się o tym przykazaniu. Wystawia się Boga na próbę, kiedy 

pragnie się Mu narzucić naszą własną wolę. [Człowiek] kusi Boga, gdy działa 

nierozważnie, przeciw przykazaniom Prawa – które jest święte i doskonałe w 

tym, co odnosi się do ducha, co jest zasadnicze – a zajmuje się i troszczy się 

tylko o ciało stworzone przez Boga. Próbuje się Boga wtedy, gdy – po 

otrzymaniu przebaczenia – powraca się do grzechu. Wystawia się Boga na 

próbę, gdy otrzymanymi od Niego darami szkodzi się, używając ich egoistycznie 

i bez myślenia o ich Dawcy. Nie wolno żartować z darów Boga ani kpić z Niego. 
Zbyt często się tak zdarza.  

Wczoraj widzieliście karę dotykającą tych, którzy wyśmiewali się z Boga. Bóg 

Miłosierdzia – pełen litości dla człowieka, który się nawraca – jest jednak samą 

surowością dla tego, kto się nie nawraca i nie chce się zmienić. Przychodzicie do 

Mnie słuchać słowa Bożego. Przychodzicie do Mnie dla cudu. Przychodzicie do 

Mnie, by otrzymać przebaczenie. I Ojciec daje wam słowo, cud i przebaczenie. 

Ja zaś nie żałuję Nieba, [z którego przyszedłem], gdyż mogę wam dać cud, 

przebaczenie i mogę dać wam poznać Boga. 

Upadł wczoraj mąż, porażony ogniem Bożego gniewu jak Nadab i Abihu. Wy 

jednak powstrzymajcie się przed osądzaniem. To co się zdarzyło, nowa rzecz 

nadzwyczajna, niech was zmusi do zastanowienia się, jak postępować, by mieć 

Boga za przyjaciela. On chciał wody pokuty, ale bez nadprzyrodzonego ducha. 

Chciał jej, rozumując tylko po ludzku, jako magicznej praktyki, która by go 

uleczyła z choroby i wyzwoliła z nieszczęścia. [Chodziło mu tylko o] jego ciało i 

zbiory, nie miał innego celu. Nic dla swej biednej duszy. Ona nie liczyła się dla 
niego. Tylko życie i pieniądz miały dla niego wartość.  

Mówię: serce jest tam, gdzie jest skarb, a skarb jest tam, gdzie serce. Tak więc 

w sercu znajduje się skarb. [Człowiek ten] posiadał w sercu tylko jedno 

pragnienie: żyć i posiadać dużo pieniędzy. Jak to sobie zapewnić? W jakikolwiek 

sposób, nawet przez zbrodnię. Czyż więc proszenie o chrzest nie było 

żartowaniem sobie z Boga i wystawianiem Go na próbę? Wystarczyłby szczery 

żal za jego długie grzeszne życie, aby mu zapewnić świętą śmierć – a nawet to, 

co mógł mieć sprawiedliwie na ziemi. On jednak był zatwardziały. Nigdy bowiem 

nie kochał nikogo oprócz siebie, doszedł do tego, że nie miał już miłości [nawet] 

do samego siebie. Nienawiść bowiem zabija nawet miłość zwierzęcą i 

egoistyczną, którą człowiek darzy siebie. To łzy szczerego żalu miały być jego 

wodą na oczyszczenie. I niech tak będzie z wami wszystkimi, którzy Mnie 

słuchacie. Nikt nie jest bez grzechu, dlatego potrzebujecie tej wody. Ona 

wypływa, wyciśnięta z serca, obmywa, przywraca czystość temu, kto był 
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splamiony; podnosi tego, kto upadł; przywraca moc temu, kogo grzech 

całkowicie wykrwawił.  

Ten człowiek przejmował się tylko nieszczęściami ziemskimi. Tymczasem 

istnieje tylko jedno nieszczęście, nad którym człowiek ma się zastanawiać: 

wieczne nieszczęście utraty Boga. Ten człowiek nie zapominał o rytualnych 

ofiarach. Nie potrafił jednak złożyć Bogu ofiary duchowej, to znaczy oddalić się 

od grzechu, czynić pokutę, prosić przez swe czyny o przebaczenie. Obłudne 

ofiary – składane z bogactw i dóbr nieuczciwie nabytych – to zapraszanie Boga 

do współudziału w złych czynach człowieka. Czy coś takiego może kiedykolwiek 

się zdarzyć? Czyż taka zuchwałość nie jest kpieniem sobie z Boga? Bóg odrzuca 

daleko od Siebie tego, kto mówi: “Oto moja ofiara”, a płonie, by nadal 

prowadzić grzeszne życie. Czy post cielesny służy czemuś, jeśli dusza nie 
narzuca sobie postu od grzechu?  

Niech śmierć człowieka, która tu miała miejsce, pobudzi was do zastanowienia 

się nad warunkami koniecznymi, by być prawdziwymi umiłowanymi przez Boga. 

Teraz, w jego bogatym pałacu, krewni i płaczki odprawiają żałobę nad 

zwłokami, które wkrótce zostaną zaniesione do grobu.  

O! Prawdziwa żałoba i prawdziwe zwłoki! Nie ma już nic więcej jak tylko zwłoki! 

Nic więcej jak tylko żałoba bez nadziei. Bo dusza, która jest martwa, będzie na 

zawsze oddzielona od tych, których lubiła ze względu na pokrewieństwo lub 

podobieństwo myśli. Nawet jeśli identyczne miejsce zamieszkania zjednoczy ich 

na zawsze, to nienawiść, która tam panuje, ich rozdzieli. I w tym wypadku 

śmierć jest “prawdziwym” rozłączeniem. Lepiej byłoby, żeby to [sam] człowiek 

płakał nad swą duszą, którą zabił, a nie inni, i żeby przez te łzy skruchy i pokorę 
serca przywrócił duszy życie dzięki Bożemu przebaczeniu. 

Odejdźcie stąd bez nienawiści i komentarzy, jedynie z pokorą, z niczym innym. 

Ja mówiłem o nim bez nienawiści, ale ze sprawiedliwością. Życie i śmierć uczą 

dobrze żyć i dobrze umierać, aby zdobyć Życie, które nie jest poddane śmierci. 

Pokój niech będzie z wami.» 

Nie ma chorych i cudownych [uzdrowień]. Piotr mówi do trzech uczniów 

Chrzciciela: «Przykro mi ze względu na was...» 

«O, niepotrzebnie. Wierzymy, choć nie widzimy. Mieliśmy cud Jego narodzin, by 

uwierzyć. Teraz mamy Jego słowo, by umocnić wiarę. Prosimy tylko o to, 

abyśmy byli wierni aż do Nieba jak Jonasz, nasz brat.» 

95. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO 

SWEGO»  

[por. Mt 5,28]Napisane 12 marca 1945. A, 4717-4724 

Jezus przechodzi pośród dość licznego tłumu, wołającego Go zewsząd. Ktoś 

pokazuje rany, inny opowiada o swoich nieszczęściach, jeszcze inny ogranicza 

się do słów: “Miej litość nade mną”. Ktoś znów pokazuje Mu dziecko, by je 
pobłogosławił. Pogodny dzień, bez wiatru, przywiódł wielu, bardzo wielu.  

Kiedy Jezus prawie już doszedł do Swego miejsca, oto od ścieżki prowadzącej 

do rzeki dochodzi rozpaczliwy krzyk: 

«Synu Dawida, miej litość nad nieszczęśliwym!» 

Jezus odwraca się w tamtym kierunku, a wraz z Nim uczniowie i tłum. Ale gęsty 

krzew ukrywa błagającego.  

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-05.htm#28
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«Kim jesteś? Wyjdź.» 

«Nie mogę. Jestem zarażony. Muszę się udać do kapłana, by mnie wykluczył ze 

świata żywych. Zgrzeszyłem i trąd wystąpił na moim ciele. Ufam Tobie!» 

«Trędowaty! Trędowaty! Przeklęty! Ukamienujmy go!» – woła tłum.  

Jezus czyni gest nakazujący milczenie i pozostanie na miejscu.  

«Zarażony jest tylko ten, kto trwa w grzechu. W oczach Bożych [zatwardziały] 

grzesznik jest bardziej nieczysty niż nawrócony trędowaty. Kto jest w stanie 

uwierzyć, niech idzie ze Mną.» 

Idą za Nim uczniowie i ciekawscy. Inni wyciągają szyje, ale zostają na miejscu. 

Jezus oddala się od domu w stronę ścieżki. Idzie w kierunku krzewu. Potem 
zatrzymuje się i nakazuje: «Pokaż się!» 

I oto wychodzi młody człowiek, młodzieniec jeszcze piękny, o twarzy lekko 

zaciemnionej pojawiającymi się wąsami i lekką brodą. Twarz jeszcze świeża i 

pełna, a oczy zalane łzami. Wita go wielki krzyk dochodzący od strony kobiet o 

całkiem zasłoniętych twarzach. Płakały już na podwórku domu, gdy Jezus 

przechodził. Zaczęły płakać jeszcze bardziej w obliczu groźby tłumu.  

«Mój syn!»  

Jedna kobieta zalewa się łzami w ramionach innej - krewnej lub przyjaciółki, nie 

wiem. Jezus posuwa się dalej naprzód w stronę nieszczęśnika.  

«Jesteś bardzo młody! Skąd ten trąd?» 

Młodzieniec spuszcza oczy, czerwieni się, coś mamrocze. Nie ośmiela się mówić. 

Jezus powtarza pytanie. [Młodzieniec] wypowiada kilka słów wyraźniejszych, 
ale zrozumieć można jedynie tyle: 

«...Ojciec... poszedłem... zgrzeszyliśmy... nie ja sam...» 

«Oto twoja matka czeka na ciebie i płacze. W Niebie jest Bóg, który wie. Tu 

jestem Ja, który również wiem. Byś mógł doznać litości, potrzebuję twego 

ukorzenia się. Mów.» 

«Mów, synu. Miej litość nad łonem, które cię nosiło» – jęczy matka, która 

dowlokła się do Jezusa. Teraz klęczy. Jedną ręką trzyma nieświadomie kawałek 

szaty Jezusa, drugą wyciąga ku synowi. Odkrywa biedne oblicze, rozpalone 
łzami. Jezus kładzie jej rękę na głowie.  

«Mów!» – powtarza.  

«Jestem najstarszy i pomagam ojcu w handlu. Posyłał mnie do Jerycha wiele 

razy, abym rozmawiał z jego klientami. Jeden... jeden miał piękną młodą żonę... 

Ona mi się... spodobała. Chodziłem więc częściej, niż było konieczne... Ja jej się 

spodobałem... Pragnęliśmy i... zgrzeszyliśmy w czasie nieobecności męża... Nie 

wiem, jak się to stało, bo ona była zdrowa. Tak. Nie tylko ja byłem zdrowy... i jej 

pragnąłem... Ale i ona była zdrowa i mnie pragnęła. Nie wiem, czy... czy 

równocześnie ze mną miała innych kochanków i się zaraziła... Wiem, że na niej 

trąd się rozwinął natychmiast. Już jest pośród grobów, skazana jeszcze za życia 

na śmierć... A ja... a ja... Mamo! Ty widziałaś to. To niewiele, ale mówi się, że to 

trąd... i umrę od tego. Kiedy?... Nie będzie już życia... domu... mamy!... O, 

mamo! Widzę cię i nie mogę cię pocałować!... Dziś przyjdą rozerwać moje szaty 

i wypędzić mnie z domu... z wioski... To gorsze niż śmierć... I nie będę nawet 

miał łez mojej mamy nad moimi zwłokami...» 
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Młodzieniec płacze. Matka wydaje się rośliną szarpaną wiatrem, tak wstrząsa 

nią łkanie. Ludzie dyskutują i dają się ponieść przeciwstawnym uczuciom. Jezus 
jest smutny. Mówi: 

«A kiedy grzeszyłeś, nie myślałeś o matce? Byłeś do tego stopnia oszalały, że 

nie pamiętałeś już o matce na ziemi i o Bogu w Niebie? A gdyby trąd się nie 

ujawnił, nigdy byś nie przypomniał sobie, że obraziłeś Boga i bliźniego? Co 
zrobiłeś z duszą... z twoją młodością?» 

«Byłem kuszony...» 

«Czy jesteś dzieckiem, które nie wie, że ten owoc jest przeklęty? Zasłużyłbyś na 

śmierć, bez Mojej litości.» 

«O, litości! Ty jeden... Ty możesz...» 

«Nie Ja. Bóg. I jeśli tu przysięgniesz, że nie będziesz więcej grzeszył.» 

«Przysięgam. Przysięgam to. Ocal mnie, Panie. Zostało mi jeszcze kilka godzin 

do skazania. Mamo!... Mamo...! Pomóż mi swymi łzami!... O! Moja mamo!» 

Kobieta nie potrafi już nawet wydobyć głosu. Uczepiła się tylko nóg Jezusa i 

podnosi twarz o oczach powiększonych od cierpienia. Tragiczna twarz kogoś, 

kto tonie i wie, że to jedyne wsparcie, które trzyma i które może go ocalić. 
Jezus patrzy na nią. Uśmiecha się do niej z litością.  

«Wstań, matko. Twój syn jest uleczony. Ale ze względu na ciebie, a nie ze 

względu na niego.» 

Niewiasta waha się jeszcze. Wydaje się jej, że w ten sposób, na odległość, nie 

mógł zostać uleczony, i pośród łez zaprzecza. 

«Młodzieńcze, odsłoń tunikę na piersi. Tam były plamy. Niech matka otrzyma 

pocieszenie.» 

Młodzieniec opuszcza szatę, ukazując wszystkim odsłoniętą pierś. Ciało ma 

jednolite i gładkie, jak u młodego człowieka w dobrym zdrowiu.  

«Patrz matko» – mówi Jezus.  

Pochyla się, aby podnieść niewiastę. Tym ruchem również zatrzymuje ją, gdyż 

miłość matczyna – na widok cudu – mogłaby ją popchnąć w stronę syna, zanim 

zostanie oczyszczony. Zdając sobie sprawę, że nie może podejść tam, gdzie ją 

ciągnie miłość matki, opiera się o pierś Jezusa i w przypływie radosnego 

upojenia całuje Go. Płacze, śmieje się, całuje, błogosławi... Jezus pełen litości 

głaszcze ją. Potem mówi do młodzieńca: «Idź do kapłana. I pamiętaj: Bóg cię 

uzdrowił przez wzgląd na twoją matkę i abyś był sprawiedliwy w przyszłości. 
Idź!» 

Młodzieniec błogosławi Zbawiciela i odchodzi. W pewnej odległości idzie za nim 

matka i kobiety, które jej towarzyszyły. Tłum krzyczy:  

«Hosanna!» 

Jezus wraca na Swoje miejsce.  

«On też zapomniał, że jest Bóg, który nakazuje uczciwość w postępowaniu. 

Zapomniał, że zabronione jest tworzenie sobie bogów, którzy nie są Bogiem. 

Zapomniał o święceniu szabatu, jak o tym pouczyłem. Zapomniał o czułym 

szacunku wobec matki. Zapomniał, że nie wolno popełniać nieczystości, że nie 
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można kraść [czyjejś żony], być fałszywym, że nie można pożądać żony 

bliźniego, że nie można zabijać siebie ani swej duszy, że nie można popełniać 
cudzołóstwa. Wszystko zapomniał. Patrzcie, jak został dotknięty.  

“Nie pożądaj żony bliźniego” stanowi jedno z: “nie cudzołóż”. Ponieważ 

pragnienie zawsze poprzedza działanie. Człowiek jest zbyt słaby, by móc 

pragnąć i nie zaspokoić swego pragnienia. A nadzwyczaj smutne jest to, że 

człowiek nie potrafi tak samo uczynić ze swymi dobrymi pragnieniami. W złu 

jest pragnienie, a potem – spełnienie. W dobru jest pragnienie, a potem – 
zatrzymanie się albo nawet robi się krok do tyłu. 

Co powiedziałem już jemu, to mówię i wam wszystkim, bo grzech pragnienia 

jest rozpowszechniony jak perz, który sam się rozrasta: czy jesteście dziećmi, 

żeby nie wiedzieć że ta pokusa jest trucizną i że trzeba przed nią uciekać? 

“Byłem kuszony”. To odwieczne słowo! A ponieważ przykład ten również jest 

dawny, człowiek powinien przypomnieć sobie o konsekwencjach i umieć 

powiedzieć: “Nie”. W naszej historii nie brak przykładów czystości, która 
potrafiła przetrwać, pomimo seksualnych pokus i zagrożenia gwałtem. 

Czy pokusa jest złem? Nie. To dzieło Złego, a zamienia się w chwałę dla tego, 

który nad nią tryumfuje.  

Mąż, który ma inne miłości, jest zabójcą żony, swoich dzieci oraz samego siebie. 

Kto wdziera się do domu drugiego, dla popełnienia cudzołóstwa, jest złodziejem 

– i to najgorszym. Podobny do kukułki korzysta, bez ponoszenia kosztów, z 

cudzego gniazda. Kto zawodzi zaufanie przyjaciela, ten jest [człowiekiem] 

fałszywym, bo udaje przyjaźń, a w rzeczywistości jej nie ma. Kto tak działa, ten 

hańbi samego siebie i hańbi swoich rodziców. Czy może jeszcze mieć Boga w 
sobie?  

Dokonałem cudu ze względu na tę biedną matkę. Tak brzydzę się rozpustą, że 

wywołuje we Mnie wstręt. Wy krzyczeliście ze strachu i z obrzydzenia wobec 

trądu. Moja dusza krzyczała z odrazy do rozpusty. Wszystkie nędze [człowieka] 

Mnie otaczają i dla wszystkich jestem Zbawicielem. Ale wolę dotknąć umarłego, 

rozpadającego się ciała człowieka sprawiedliwego – który był uczciwy i jest już 

w pokoju ze swoim duchem – niż zbliżyć się do rozpustnika. Jestem 

Zbawicielem i jestem Niewinnym. Niech o tym pamiętają wszyscy ci, którzy 
przychodzą tu lub mówią o Mnie, przypisując Mi własne pożądliwości. 

Rozumiem, że chcielibyście ode Mnie czegoś innego. Inaczej jednak nie mogę. 

Rujnowanie młodości – zaledwie ukształtowanej, a już zniszczonej 

namiętnością – wstrząsnęło Mną bardziej, niż gdybym dotknął umarłego. 

Chodźmy do chorych. Nie mogąc – z powodu dławiących Mnie mdłości - być 

Słowem, będę Zbawieniem dla pokładających we Mnie nadzieję. Pokój niech 
będzie z wami.» 

Istotnie, Jezus jest bardzo blady, jakby bardzo cierpiał. Powraca Mu uśmiech 

dopiero wtedy, gdy pochyla się nad chorymi dziećmi, nad ułożonymi na noszach. 

Wtedy staje się ponownie sobą, szczególnie gdy – wkładając palec w usta 

niemego, około dziesięcioletniego dziecka – każe mu powiedzieć: “Jezus”, a 

potem: “Mama.” 

Ludzie odchodzą powoli. Jezus nadal chodzi w słońcu zalewającym powietrze. W 

pewnej chwili zbliża się Iskariota:  

«Nauczycielu, jestem niespokojny...» 

«Dlaczego, Judaszu?» 
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«Z powodu tych ludzi z Jerozolimy... Znam ich. Pozwól mi tam iść na kilka dni. 

Nie mówię Ci już, żebyś mnie posłał samego. Przeciwnie, proszę, żeby było 

inaczej. Poślij mnie z Szymonem i Janem – z tymi, którzy byli dla mnie tak 

dobrzy w czasie mojej pierwszej podróży po Judei. Jeden mnie podtrzymuje, 

drugi mnie oczyszcza, również moje myśli. Nie możesz uwierzyć, czym jest Jan 

dla mnie! To rosa, która uspokaja moje namiętności, i olej na moje wzburzone 
wody... Wierz mi.» 

«Wiem o tym. Nie powinieneś się więc dziwić, że bardzo go kocham. To Mój 

pokój. Ale ty również, jeśli będziesz zawsze dobry, będziesz Moim umocnieniem. 

Jeśli będziesz używał darów Bożych – a masz ich wiele – dla dobra, jak robisz 

od kilku dni, staniesz się prawdziwym apostołem.» 

«I będziesz mnie kochał jak Jana?» 

«Kocham cię tak samo, Judaszu, ale będę cię kochał już bez trosk i bez 

cierpienia.» 

«O, mój Nauczycielu, jakże jesteś dobry!» 

«Idź więc do Jerozolimy. To na nic się nie przyda, ale nie chcę cię zawieść, 

skoro chcesz Mi być użyteczny. Zaraz powiemy to Szymonowi i Janowi. 

Chodźmy. Widzisz, jak twój Jezus cierpi z powodu pewnych grzechów? Jestem 

jak ktoś, kto podniósł zbyt ciężki ciężar. Nie zadaj Mi nigdy takiego bólu. Nigdy 
więcej...» 

«Nie, Nauczycielu. Nie. Kocham Cię. Wiesz o tym... ale jestem słaby...» 

«Miłość daje siłę.» 

Wchodzą do domu i wszystko się kończy.  

To dobrze, bo bardzo źle się czuję psychicznie. Ojciec zna tego fizyczną 

przyczynę. Przeżywam okres straszliwej gorączki, dolegliwości w klatce 

piersiowej, w kręgosłupie, w brzuchu. [Dzieje się tak] albo dlatego, że jesteśmy 

w okresie Męki, albo dlatego że za dużo pisałam. Nie wiem dokładnie, dlaczego. 

Sądzę, że obowiązek ciągle we mnie pracuje. Płacę za całą wilgoć i brak słońca 
w tym drogim kraju.  

96. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. UZDRAWIA SZALONEGO 

RZYMIANINA I MÓWI DO RZYMIAN 

Napisane 13 marca 1945. A, 4725-4735 

Jezus znajduje się dziś z dziewięcioma uczniami, którzy pozostali. Trzech poszło 

do Jerozolimy. Tomasz, zawsze radosny, zajmuje się to jarzynami, to innymi 

sprawami bardziej duchowymi. W tym czasie Piotr z Filipem, Bartłomiejem i 

Mateuszem zajmują się przybyszami. Inni idą do rzeki, by chrzcić. To prawdziwy 
chrzest pokuty, w czasie tej zimowej wichury! 

Jezus jest jeszcze w kącie kuchni. Tomasz pracuje cicho, by zapewnić 

Nauczycielowi spokój. W tym momencie wchodzi Andrzej i mówi: «Nauczycielu, 

jest jakiś chory. Mówię Ci, że byłoby dobrze uleczyć go natychmiast... Mówią, że 

jest “szalony”, bo to nie są Izraelici, ale my powiedzielibyśmy, że jest opętany. 
Krzyczy, wrzeszczy, rzuca się. Chodź go zobaczyć.» 

«Zaraz. Gdzie jest?» 
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«Jest jeszcze na równinie. Słyszysz te wrzaski? To on. Można by powiedzieć, że 

to zwierzę, ale to on. Musi być bogaty, bo jego towarzysz jest dobrze ubrany, a 

chorego zniosło wielu służących z bardzo okazałego wozu. To musi być jakiś 
poganin, bo bluźni bogom Olimpu.» 

«Chodźmy tam.» 

«Też pójdę zobaczyć» – mówi Tomasz, którego bardziej ciekawi ujrzenie tego 

niż zajmowanie się jarzynami.  

Wychodzą. Nie idą w stronę rzeki, lecz zakręcają w stronę pól oddzielających 

fermę (nazwijmy to tak) od domu zarządcy. 

Owieczki pasły się na łące, a teraz przerażone rozpierzchły się we wszystkie 

strony. Pasterze i pies (to drugi, którego widzę w moich wizjach) naprawdę 

usiłowali je zgromadzić. Pośrodku łąki znajduje się człowiek trzymany mocno na 

uwięzi. Mimo to rzuca się jak rozjuszony. W miarę jak Jezus zbliża się do niego, 
wydaje okrzyki przerażające, coraz głośniejsze.  

Piotr, Filip, Mateusz i Natanael są całkiem blisko, niepewni. Są też inni ludzie: 

głównie mężczyźni, bo kobiety się boją.  

«Przyszedłeś, Nauczycielu? Widzisz, co za szaleństwo?» – pyta Piotr.  

«Wkrótce przejdzie.» 

«Ale... on jest poganinem, wiesz o tym?» 

«A jakie to może mieć znaczenie?» 

«No... z powodu jego duszy!...» 

Jezus uśmiechnął się tylko i idzie dalej. Podchodzi do grupy szalonego, który 

rzuca się coraz bardziej. Ktoś odłącza się od grupy. Jego ubiór i ogolona twarz 
pozwalają rozpoznać, że to Rzymianin. Pozdrawia:  

«Witaj, Nauczycielu. Twoja sława dotarła do mnie. W uzdrowieniach jesteś 

większy niż Hipokrates, a w czynieniu cudów dla chorych – niż posąg Eskulapa. 

Wiem o tym. Dlatego przychodzę. To mój brat, widzisz go? Jest szalony z 

powodu tajemniczego zła. Lekarze nic z tego nie rozumieją. Poszedłem z nim do 

świątyni Eskulapa, ale wyszedł z niej jeszcze bardziej szalony. Mam krewnego w 

Tolemaidzie. Posłał mi wiadomość przez galerę. Mówił, że tu jest Jedyny, który 

uzdrawia wszystkich. Przyszedłem więc. Straszliwa podróż!» 

«Zasługuje na wynagrodzenie.» 

«Ale nie jesteśmy nawet prozelitami... lecz Rzymianami, wiernymi bogom... 

poganami, jak mówicie. Z Sybaris, a obecnie – z Cypru.» 

«To prawda, jesteście poganami.» 

«A więc... nic dla nas? Twój Olimp przegania nasz Olimp albo sam jest 

przepędzany?» 

«Króluje Mój Bóg, Jedyny i Trójosobowy: Jedyny i Sam.» 

«Przyszedłem po nic» – mówi zawiedziony Rzymianin.  

«Dlaczego?» 

«Bo należę do innego boga.» 
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«Jest tylko jeden Bóg, który stworzył duszę.» 

«Duszę?...» 

«Duszę, ten boski element, stworzony przez Boga w każdym człowieku. 

Towarzyszy [ziemskiej] egzystencji i ocaleje dla drugiego życia.» 

«A gdzie ona jest?» 

«W głębinach ja. Ona przebywa ciągle, jako coś boskiego w świątyni 

najświętszej. Powiedziałem “ona”, a nie “to”, bo dusza nie jest rzeczą, lecz 

bytem prawdziwym i godnym wszelkiego szacunku. Ona w niczym nie jest 
zawarta, lecz zawiera.» 

«Na Jupitera! Czyżbyś był filozofem?»  

«Jestem Rozumem zjednoczonym z Bogiem.» 

«Sądziłem, że jesteś [filozofem], z powodu tego, co powiedziałeś...» 

«A czym jest filozofia – kiedy jest prawdziwa i uczciwa – jeśli nie wzniesieniem 

ludzkiego rozumu do Mądrości i nieskończonej Potęgi, to znaczy do Boga?» 

«Bóg! Bóg!... Mam tego nieszczęśliwego, który mnie niepokoi, ale prawie 

zapominam o jego [ciężkim] stanie, gdy słucham Ciebie – boskiego.» 

«Nie jestem taki, jak mówisz. Ty bowiem nazywasz boskim to, co przekracza to 

co ludzkie. Ja mówię, że takie imię ma być dawane tylko temu, który jest od 

Boga.» 

«Kim jest Bóg? Kto Go widział?» 

«Napisano: “Ty, który nas uformowałeś, bądź pozdrowiony! Gdy opisuję 

doskonałość ludzką, harmonię naszego ciała, uwielbiam twoją chwałę.” 

Powiedziano też: “Dobroć twoja jaśnieje w rozdzielaniu przez Ciebie darów 

wszystkim żyjącym, aby każdy człowiek miał to, co jest dla niego konieczne. 

Dary twe dają świadectwo o twojej mądrości, jak spełnianie Twych pragnień 
świadczy o potędze”. Rozpoznajesz te słowa?» 

«Niech mi Minerwa przyjdzie z pomocą... to Galen. Ale skąd Ty to znasz? Jestem 

zaskoczony!...» 

Jezus uśmiecha się i odpowiada: «Przyjdź do Prawdziwego Boga, a Jego Boski 

Duch nauczy cię “prawdziwej mądrości i czci, polegającej na poznaniu samego 
siebie i na adorowaniu Prawdy”.» 

«Ależ to ciągle słowa Galena! Teraz jestem tego pewien. Jesteś nie tylko 

lekarzem, magiem, lecz i filozofem. Dlaczego nie pojedziesz do Rzymu?» 

«Ani lekarzem, ani magiem, ani filozofem, jak mówisz, lecz Świadectwem Boga 

na ziemi. Przyprowadźcie do Mnie chorego.» 

Prowadzą go do Niego, krzyczącego i gestykulującego.  

«Widzisz? Mówisz, że jest szalony, że żaden człowiek nie może go uleczyć. To 

prawda... żaden lekarz. On bowiem nie jest szalony. Ale pewna istota z piekła - 
tak to określam, bo jesteś poganinem – weszła w niego.» 

«Ale on nie ma ducha pytona. Przeciwnie, mówi tylko rzeczy fałszywe.» 
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«My określamy tego ducha imieniem “demona”, a nie “pytona”. Istnieje taki, 

który mówi, i taki, który jest niemy; taki, który zwodzi wywodami zabarwionymi 

prawdą, i taki, który jest tylko nieporządkiem umysłowym. Pierwszy z tych 

dwóch jest bardziej doskonały i niebezpieczny. Twój brat ma drugiego. A teraz 

on z niego wyjdzie.» 

«Jak?» [– pyta Rzymianin.] 

«Ja mu to nakażę. – Jezus rozkazuje: – Wyjdź z tego człowieka! Wracaj do 

swojej czeluści.» 

«Idę. Przy Tobie zbyt mała jest moja moc. Wypędzasz mnie i zmuszasz do 

milczenia. Dlaczego zawsze zwyciężasz?...»  

Duch mówił przez usta człowieka, który następnie osuwa się, wyczerpany.  

«Jest uzdrowiony. Rozwiążcie go bez obawy.» 

«Uzdrowiony? Jesteś pewien? Ale... a ja... uwielbiam Cię!»  

Rzymianin pragnie upaść na twarz, lecz Jezus nie chce tego.  

«Wznieś swego ducha. To w Niebie jest Bóg. Uwielbiaj Go i podążaj do Niego. 

Żegnaj.» 

«Nie. Co to, to nie. Przyjmij to przynajmniej... pozwól mi potraktować Cię jak 

kapłana Eskulapa. Pozwól mi Cię słuchać, gdy mówisz... Pozwól mi mówić o 
Tobie w mojej ojczyźnie...» 

«Dobrze. Przyjdź ze swoim bratem.» 

Brat patrzy wokół siebie, zaskoczony, i pyta:  

«Ależ gdzie ja jestem? To nie Cintium! Gdzie jest morze?» 

«Byłeś...» [– odzywa się jego brat,] ale Jezus robi znak nakazujący milczenie i 

mówi: «Byłeś ogarnięty wielką gorączką i zaprowadzono cię tam, gdzie jest 
inny klimat. Teraz jest ci lepiej. Chodź.» 

Wszyscy odchodzą. Nie wszyscy są w tym samym stopniu poruszeni. W sali 

spotkań są jedni, którzy podziwiają, oraz inni, którzy krytykują uzdrowienie 

Rzymianina. Jezus zajmuje miejsce, mając Rzymian w pierwszym szeregu 
zgromadzenia.  

«Być może się wam to nie spodoba, lecz zacytuję fragment Księgi Królewskiej. 

Jest w nim mowa o tym, że król Syrii już miał wypowiedzieć wojnę Izraelowi, a 

miał na dworze człowieka potężnego i otoczonego czcią o imieniu Naaman. Był 

on trędowaty. Młoda dziewczyna izraelska wzięta przez Syryjczyków do niewoli, 

która była jego niewolnicą, powiedziała: “O, gdyby mój pan udał się do proroka, 
który jest w Samarii! Ten by go uwolnił od trądu.” 

Po tej rozmowie Naaman poprosił króla, by mu pozwolił iść za radą młodej 

dziewczyny [i udał się do króla izraelskiego]. A król izraelski przeraził się 

bardzo mówiąc: “Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo 

król syryjski poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie 

się, czy nie chce on wywołać wojny ze mną?” Prorok Elizeusz dowiedział się o 

tym i powiedział: “Niechże ten trędowaty przyjdzie do mnie, a ja go uzdrowię i 

dowie się, że jest prorok w Izraelu”. Naaman udał się do Elizeusza, ale Elizeusz 

nie przyjął go, lecz odesłał go mówiąc: “Obmyj się siedem razy w Jordanie, a 

zostaniesz oczyszczony”. Naaman rozgniewał się. Wydało mu się bowiem, iż po 
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nic odbył tak długą drogę i rozgniewany już miał odjechać. Ale jego słudzy 

powiedzieli mu: “Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś tego nie 

wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: „Obmyj się, a będziesz 

czysty‟?”. Wtedy Naaman dał się przekonać. Poszedł do rzeki, umył się i 

powrócił zdrowy. Uradowany wrócił do sługi Bożego i powiedział mu: “Oto 

przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”. Elizeusz nie 

chciał jego darów. [Naaman] poprosił go więc o pozwolenie wzięcia ziemi z 
Izraela, aby mógł składać ofiarę Bogu Prawdziwemu. 

Wiem, że nie popieracie wszystkiego, co uczyniłem. Wiem też, że nie muszę się 

przed wami usprawiedliwiać. Ale ponieważ kocham was miłością prawdziwą, 

chcę, abyście zrozumieli Mój gest. Niech on was oświeci i niech opadnie z 
waszego umysłu wszelka myśl krytyczna lub zgorszenie.  

Mamy tu dwóch obywateli państwa pogańskiego. Jeden był chory. [Drugi] 

dowiedział się od krewnego, a z pewnością z ust jakiegoś Izraelity: “Jeśli udacie 

się do Mesjasza izraelskiego, On uzdrowi chorego”. I oni z bardzo daleka 

przybyli do Mnie. Większa jeszcze niż Naamana była ich ufność. Oni nie 

wiedzieli nic ani o Izraelu, ani o Mesjaszu, podczas gdy Syryjczyk był z kraju 

sąsiedniego i w stałym kontakcie z niewolnikami izraelskimi. On już wiedział, że 

w Izraelu jest jeden Bóg. Prawdziwy Bóg. Czy to nie jest dobrą rzeczą, że teraz 

jeden poganin może powrócić do ojczyzny i powiedzieć: “W Izraelu naprawdę 

jest jeden człowiek Boży i Izrael czci Prawdziwego Boga?”  

Nie powiedziałem: “Obmyj się siedem razy”. Ale mówiłem o Bogu i o duszy – o 

dwóch nie znanych im sprawach, które jak niewyczerpane źródła przynoszą ze 

sobą siedem darów. Gdzie bowiem znajduje się idea Boga oraz ducha i 

pragnienie znalezienia ich, tam rodzą się drzewa wiary, nadziei, miłości, 

sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa i roztropności. Są to cnoty nie znane 

tym, którzy mogą naśladować swoich bogów tylko w namiętnościach wspólnych 

z ludźmi, lecz jeszcze gorszych, bo posiadanych przez istoty uważane za 

wyższe. Teraz wracają do ojczyzny. Radością większą niż ta płynąca z 

wysłuchania [prośby] jest dla nich to, że mogą powiedzieć: “Wiemy, że nie 

jesteśmy zwierzętami. Po tym życiu jest jeszcze życie przyszłe. Wiemy, że 

Prawdziwy Bóg jest Dobrocią i że kocha nas, nas także, i wyświadcza nam 
dobro, aby nas skłonić do przyjścia do Niego.” 

Jak sądzicie? Czy tylko oni nie znają prawdy? Przed chwilą jeden z Moich 

uczniów sądził, że nie będę mógł uzdrowić chorego, bo ma duszę pogańską. 
Czymże jest dusza? Skąd pochodzi? 

Dusza jest duchową istotą człowieka. Ona to – stworzona [od razu] w 

doskonałym wieku – towarzyszy, daje całe życie ciału i nadal żyje, gdy ciała już 

nie ma, gdyż jest nieśmiertelna jak Ten, który ją stworzył: Bóg. Jest tylko jeden 

Bóg, nie ma więc dusz pogańskich i dusz niepogańskich, stwarzanych przez 

różnych bogów. Istnieje tylko jedna Potęga, która stwarza duszę: to moc 

Stwórcy, naszego Boga, Jedynego, Wszechmocnego, Świętego, Dobrego. [Nie 

ma w Nim] innego porywu jak tylko miłość: miłość doskonała, całkowicie 

duchowa. Powiem nawet: miłość całkowicie moralna, aby, gdy mówię “miłość”, 

rozumieli Mnie ci Rzymianie. Pojęcie bowiem ducha nie jest zrozumiałe dla 

dzieci, które nie znają żadnych świętych słów.  

I jak sądzicie? Czy tylko do Izraela przyszedłem? Ja jestem Tym, który 

zgromadzi wszystkie pokolenia pod Swą jedyną laską – Niebieską. I zaprawdę 

powiadam wam, że wkrótce nadejdzie czas, gdy wielu pogan powie: “Pozwólcie 

nam mieć wszystko, czego potrzeba, aby móc na naszej pogańskiej ziemi 

składać ofiary Bogu Prawdziwemu, Bogu Jedynemu i Trójosobowemu”, którego 

Ja jestem Słowem. I tak teraz odjeżdżają oni przekonani bardziej, niż gdybym 
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ich przepędził pogardliwie. W Moich cudach i w Moich słowach uświadomili 

sobie Boga i będą o tym mówić tam, dokąd wracają.  

Mówię wam jeszcze: czyż nie jest bardziej sprawiedliwe wynagrodzić tak wielką 

wiarę? Zmyleni odpowiedziami lekarzy, zawiedzeni bezużytecznymi podróżami 

do świątyń, potrafili zdobyć się na wiarę, by przyjść jeszcze do Wielkiego 

Nieznanego - którego świat zupełnie nie zna – do Pogardzanego, Wielkiego 

Pogardzanego i Oczernianego z Izraela, i powiedzieć Mu: “Wierzę, że Ty 

potrafisz”. Pierwsze krzyżmo dla ich nowej mentalności przychodzi stąd, że 

potrafili uwierzyć. To nie tyle z choroby, ile z błędnej wiary ich uleczyłem. 

Istotnie, podałem im do warg kielich, którego pragnienie wzrasta, w miarę jak 

się pije – pragnienie poznania Prawdziwego Boga.  

Skończyłem. Mówię wam, Izraelitom: miejcie taką wiarę, jak oni.» 

Rzymianin zbliża się z uleczonym bratem:  

«O!... Nie ośmielam się już mówić: “na Jupitera.” Mówię więc: na honor 

obywatela rzymskiego przysięgam Ci, że będę miał to pragnienie! Teraz muszę 
odjechać. Kto mi da jeszcze pić?» 

«Twój duch, dusza – o której wiesz teraz, że ją posiadasz – aż do dnia, kiedy 

jeden z Moich posłańców dotrze do ciebie.» 

«A Ty nie?» 

«Ja... Ja, nie. Ale nie będąc obecny, nie będę jednak nieobecny. I minie tylko 

trochę więcej niż dwa lata, a sprawię ci podarunek większy niż uzdrowienie 

tego, który jest ci drogi. Żegnajcie obaj. Umiejcie wytrwać w tej wierze.» 

«Bądź pozdrowiony, Nauczycielu. Niech Prawdziwy Bóg Cię ocali.»  

Dwóch Rzymian odchodzi. Słychać, jak przywołują sługi z wozem.  

«A oni nie wiedzieli nawet, że mają duszę!» – mruczy jakiś starzec. 

«Tak, ojcze. A potrafili przyjąć Moje słowo lepiej niż wielu w Izraelu. Teraz, 

ponieważ dali bardzo znaczną jałmużnę, wesprzyjmy nią ubogich Bożych, 

podwójnie lub potrójnie. Niech ubodzy modlą się za dobroczyńców 

biedniejszych niż oni sami, aby doszli do prawdziwego i jedynego bogactwa: do 
poznania Boga.» 

Kobieta o zakrytej twarzy płacze pod zasłoną, która uniemożliwia dostrzeżenie 

jej łez, ale nie tłumi jej szlochu.  

«Ta kobieta płacze – mówi Piotr. – Może nie ma już pieniędzy. Możemy jej coś 

dać?» 

«To nie dlatego płacze. Ale idź jej powiedzieć: “Każda ojczyzna przemija, ale 

Niebo pozostaje. Ono należy do tych, którzy potrafią mieć wiarę. Bóg jest 

Dobrocią i to dlatego kocha nawet grzeszników. On obsypuje cię Swoimi 

dobrodziejstwami, by cię nakłonić do przyjścia do Niego.” Idź. Powiedz jej to. 

Potem pozwól jej się wypłakać. Tak odchodzi trucizna.  

Piotr odchodzi i idzie do kobiety, która kieruje się w stronę pól. Mówi do niej i 

wraca.  

«Ona zaczęła płakać jeszcze bardziej. Sądziłem, że ją pocieszę...» – [mówi 

Piotr] i patrzy na Jezusa.  
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«Istotnie została pocieszona. Radość też wyciska łzy.»  

«Hmm!... Ale... No, cieszyłbym się, gdybym zobaczył jej twarz. Czy ją zobaczę?» 

«W dniu Sądu.» 

«Miłosierny Boże! Przecież wtedy nie będę żył! Po co mi wtedy na nią patrzeć? 

Będę miał wtedy Przedwiecznego do kontemplowania!» 

«Czyń to od tej chwili. To jedyna pożyteczna rzecz.» 

«Tak... ale... Nauczycielu, kim ona jest?» 

Wszyscy się śmieją. 

«Jeśli jeszcze raz o to zapytasz, natychmiast [stąd] odejdziemy i zapomnisz o 

tym.» 

«Nie, Nauczycielu. Jednak... wystarczy, żebyś Ty został...» 

Jezus uśmiecha się: 

«Ta kobieta – mówi – to reszta i pierwocina.» 

«Co to znaczy? Nie rozumiem.» 

Jezus pozostawia go i idzie do wioski.  

«Idzie do Zachariasza. Jego żona umiera – wyjaśnia Andrzej. – Posłał mnie, 

abym to powiedział Nauczycielowi.» 

«Złościsz mnie! Wszystko wiesz! Wszystko robisz, a nigdy mi nic nie mówisz. 

Jesteś gorszy niż ryba!» – Piotr wyładowuje na swoim bracie swoje 
rozczarowanie.  

«Bracie, nie denerwuj się. Ty nawet mówisz za mnie. Chodźmy podnieść sieci. 

Chodź.» 

Jedni idą na prawo, inni na lewo. 

97. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE MÓW FAŁSZYWEGO 

ŚWIADECTWA» 

Napisane 14 marca 1945. A, 4735-4745 

«Ile ludzi!...» – wykrzykuje Mateusz.  

A Piotr odpowiada:  

«Popatrz! Są nawet Galilejczycy... O, chodźmy to powiedzieć Nauczycielowi! To 

trzech szacownych drani!» 

«Przychodzą może z mojego powodu? Śledzą mnie nawet tutaj...» [– martwi się 

Mateusz] 

«Nie, Mateuszu. Rekin nie jada małych rybek. Chce człowieka. Szlachetną 

zdobycz. Dopiero wtedy, gdy go nie znajduje, chwyta dużą rybę. A ja, ty, inni, 
jesteśmy drobnymi rybkami... zdobyczą bez znaczenia.» 

«[Przyszli] z powodu Nauczyciela?» – pyta Mateusz. 
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«A z powodu kogo? Nie widzisz, że patrzą we wszystkie strony? Można by 

powiedzieć: dzikie zwierzęta, które zwęszyły trop gazeli.» 

«Idę Mu to powiedzieć...» 

«Poczekaj! Powiedzmy o tym synom Alfeusza. On jest zbyt dobry. To 

marnowana Dobroć, gdy wpada w te paszcze...» 

«Masz rację.»  

Obaj idą nad rzekę i wołają Jakuba i Judę:  

«Chodźcie. Przyszły te typy... szubienicznicy. Przychodzą z pewnością, by 

przeszkadzać Nauczycielowi.» 

«Chodźmy. Gdzie On jest?» 

«Jeszcze w kuchni. Działajmy szybko, bo jeśli się zorientuje, nie zechce...» 

«Tak... i nie będzie miał racji.» 

«Ja również jestem tego zdania.» 

Wracają na podwórze. Grupa określona jako “Galilejczycy” odzywa się z 

pogardą do pozostałych ludzi. Juda, syn Alfeusza, zbliża się jakby przypadkowo 
i słyszy: «...słowa powinny mieć pokrycie w czynach!» 

«I On je wypełnia. Jeszcze wczoraj uzdrowił opętanego Rzymianina» – 

odpowiada krzepki wieśniak. 

«Okropność! Uzdrowić poganina! Skandal! Słyszysz, Eliaszu?»  

«Są w Nim wszystkie grzechy: przyjaźń z celnikami i nierządnicami, spotkania z 

poganami i...» 

«...i zatwardziałość oszczerców. To też jest grzech. Według mnie – najcięższy. A 

ponieważ On nie potrafi, nie chce się bronić, rozmawiajcie ze mną. Jestem Jego 
starszym bratem, a ten to brat jeszcze starszy. Mówcie.» 

«Ale dlaczego szukasz zaczepki? Sądzisz, że źle mówiliśmy o Mesjaszu? Ależ 

nie! Przyszliśmy z tak daleka przyciągnięci Jego sławą. Nawet mówiliśmy to tym 

ludziom...» 

«Kłamco! Budzisz we mnie takie obrzydzenie, że muszę się od ciebie odwrócić.»  

I Juda, syn Alfeusza, czując może zagrożoną swoją miłość do nieprzyjaciół, 

odchodzi. 

«Czy to nie jest prawda? Powiedzcie to, wy... wszyscy...»  

Ale ci “wszyscy” – to znaczy pozostali ludzie, z którymi rozmawiali owi 

Galilejczycy – zachowują milczenie. Nie chcą kłamać, a nie ośmielają się też 
przeciwstawić. Zachowują więc milczenie. 

«Nie wiemy nawet, jaki On jest» – mówi Galilejczyk Eliasz. 

«Czyż go nie znieważyłeś w moim domu? – pyta Mateusz ironicznie. – Czyżby 

choroba odebrała ci pamięć?» 

Galilejczyk bierze płaszcz i odchodzi z innymi. 
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«Tchórz» – krzyczy Piotr z tyłu.  

«Oni usiłowali nam powiedzieć o Nim rzeczy piekielne... – wyjaśnia jakiś 

mężczyzna. – Ale my widzieliśmy czyny. A równocześnie wiemy, kim oni są: 

faryzeuszami. Komu zatem wierzyć? Dobremu, który jest naprawdę dobry, lub 

złośliwcom, którzy określają się jako dobrzy, a są [dla nas] prawdziwym biczem 

Bożym? Wiem, że odkąd przychodzę do Niego, nie rozpoznaję już siebie, tak się 

zmieniłem. Byłem gwałtowny, bezwzględny wobec mojej żony i dzieci, nie 

szanowałem sąsiadów, a teraz... Wszyscy mówią w wiosce: “Azariasz nie jest 

już tym, kim był”. A więc? Czy słyszano kiedykolwiek, żeby demon czynił ludzi 

dobrymi? W jakim celu więc się trudzi? Dla naszego uświęcenia? O! To 

naprawdę dziwny nawiedzony przez szatana, jeśli pracuje dla Pana!» 

«Dobrze mówisz, człowieku. Niech cię Bóg strzeże, bo umiesz dobrze 

rozumować, dobrze widzieć i dobrze czynić. Postępuj tak dalej, a będziesz 

prawdziwym uczniem błogosławionego Mesjasza, radością dla Tego, który 

pragnie waszego dobra i który wszystko znosi, byle was do niego doprowadzić. 

Niech was gorszy tylko prawdziwe zło. Kiedy zaś widzicie, że On w Imię Boże 

działa, nie gorszcie się. Nie wierzcie też tym, którzy usiłują was przekonać o 

zgorszeniu... nawet jeśli widzicie rzeczy nowe. Oto nowy czas. To jak kwiat 

mający się narodzić po wiekach, w czasie których wzrastał korzeń. I ten czas 

nadszedł. Gdyby go nie poprzedziły wieki oczekiwania, nie moglibyśmy 

zrozumieć Jego Słowa. Ale wieki posłuszeństwa Prawu z Synaju dały nam 

minimum przygotowania. Pozwoliło nam ono w tych nowych czasach, kwiecie 

boskim, który Dobroć nam ukazała, wchłonąć wszystkie jego zapachy i 

wszystkie soki, aby nas oczyścić, umocnić i nasycić zapachem świętości jak 

ołtarz. Ponieważ to jest nowy czas, ma on nowe metody, które nie 

przeciwstawiają się jednak Prawu, ale wszystkie przenika miłosierdzie i miłość. 
On bowiem jest Miłosierdziem i Miłością, która zstąpiła z Nieba.»  

Jakub, syn Alfeusza, pozdrawia [ich] i wchodzi do domu.  

«Jakże ty dobrze przemawiasz! – mówi Piotr ogarnięty podziwem. – Ja nigdy 

nie wiem, co powiedzieć. Mówię tylko: “Bądźcie dobrzy. Kochajcie Go, słuchajcie 
Go, wierzcie Mu”. Naprawdę nie wiem, jak On może być zadowolony ze mnie!» 

«A jednak jest» – odpowiada Jakub, syn Alfeusza. 

«Mówisz to szczerze albo tylko przez życzliwość?» 

«Naprawdę tak jest. Jeszcze wczoraj mi to powiedział.» 

«Tak? To dziś jestem bardziej zadowolony niż w dniu, kiedy mi przyprowadzono 

moją małżonkę. Ale ty... gdzie nauczyłeś się tak dobrze mówić?» 

«Na kolanach Jego Matki i obok Niego. Co za lekcje! Jakie słowa! Tylko On 

potrafi mówić jeszcze lepiej niż Ona. To, czego Jej brak w mocy, Ona dorzuca 

słodyczą... a to przenika... Jej lekcje! Czy widziałeś kiedykolwiek płótno, którego 

rąbek dotknął wonnego olejku? Powoli płótno wchłania nie tylko olejek, ale i 

zapach. Nawet jeśli olej zniknie, pozostaje ciągle zapach, by powiedzieć: “Byłem 

tu” . Tak jest z Nią. Również nas, surowe sukna wytarte życiem, Ona 
przeniknęła Swą mądrością i wdziękiem, a Jej zapach pozostaje w nas.» 

«Dlaczego Jezus nie kazał Jej przyjść? Mówił, że to zrobi! Stalibyśmy się lepsi, 

my uparci... ja przynajmniej. A nawet ludzie... Staliby się lepsi, nawet te żmije 
przychodzące od czasu do czasu...» 

«Tak sądzisz? Ja nie. My stalibyśmy się lepsi, pokorniejsi i doskonalsi... Ale... 

potężni i złośliwi!... O, Szymonie, synu Jony! Nie przerzucaj nigdy na innych 
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twych szlachetnych odczuć! Zawiedziesz się z tego powodu... Oto On. Nie 

mówmy Mu nic...» 

Jezus wychodzi z kuchni. Trzyma za rękę małego chłopca, który drepcze u Jego 

boku, żując skórkę z chleba z oliwą. Jezus dostosowuje długi krok do małych 
nóżek Swego przyjaciela.  

«Zdobycz! – mówi radosny. – Ten mały czteroletni człowiek, który ma na imię 

Azrael, powiedział Mi, że chce być uczniem i pragnie nauczyć się głosić kazania, 

uzdrawiać chore dzieci, tworzyć winogrona na latoroślach w grudniu. I jeszcze 

chciałby wspiąć się na górę i mówić wszystkim: “Przyjdźcie, to jest Mesjasz!” 

Prawda, Azraelu?»  

Dziecko śmieje się. Mówi, że tak, gryząc skórkę.  

«Ty ledwie umiesz jeść! – odzywa się Tomasz, aby się z nim podroczyć. – Nie 

potrafisz nawet powiedzieć, kto jest tym Mesjaszem...» 

«To Jezus z Nazaretu.» 

«A co to znaczy “Mesjasz”?» 

«To znaczy... to znaczy... człowiek, który został posłany, abyśmy byli dobrzy... i 

aby uczynić dobrymi wszystkich ludzi.» 

«A jak można stać się dobrym? Jesteś dzieckiem, jak to zrobisz?»  

«Będę Go kochał i zrobię wszystko i On zrobi wszystko, bo Go kocham. Ty też 

tak zrób, a staniesz się dobry.» 

«Chłopiec dał ci lekcję, Tomaszu. Oto przykazanie: “Kochaj Mnie, a uczynisz 

wszystko. Ja będę Cię kochał, jeśli ty Mnie będziesz kochał, a miłość uczyni w 

tobie wszystko”. Duch Święty przemówił. Chodź, Azraelu. Pójdziemy głosić 
kazanie.»  

Jezus jest zawsze tak radosny, kiedy ma [przy Sobie] jakieś dziecko, że 

chciałabym Mu przyprowadzić wszystkie dzieci i dać Go wszystkim poznać. Tylu 

jest takich, którzy nie znają nawet Jego imienia! Zaraz przejdzie obok niewiasty 

o zakrytej twarzy i zanim ją minie, mówi do dziecka:  

«Powiedz tej kobiecie: “Pokój niech będzie z tobą”.» 

«Dlaczego?» 

«Bo ona ma “au” jak ty, gdy upadniesz. I płacze. Ale jeśli tak jej powiesz, to 

minie.» 

«Niech pokój będzie z tobą, niewiasto. Nie płacz. Mesjasz mi to powiedział. Jeśli 

będziesz Go kochać, On będzie cię bardzo kochał i cię wyleczy.» 

To powiedział Azrael. Jezus cały czas ciągnie go za Sobą. Naprawdę jest w 

Azraelu materiał na misjonarza. Nawet jeśli czasami jest trochę... nadgorliwy w 

pouczeniach i mówi więcej, niż mu kazano powiedzieć. 

 

[por. Mt 15,19; 19,18; 26,59; Mk 10,19; 14,56; Łk 18,20] 

«Pokój z wami wszystkimi. Powiedziano: 

“Nie będziesz dawał fałszywego świadectwa”. 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-19.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-26.htm#59
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-10.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-14.htm#56
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-18.htm#20
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Czy jest coś bardziej odrażającego niż kłamca? Czy nie można powiedzieć, że 

łączy on okrucieństwo z nieczystością? Tak, można. Kłamca - mówię o tym, 

który kłamie w ważnej sprawie – jest okrutny. Zabija swoim językiem dobre 

imię. Nie różni się więc od zabójcy. Mówię nawet: jest gorszy niż zabójca. Ten 

ostatni zabija tylko ciało. Kłamca zabija również dobre imię, wspomnienie o 

człowieku. Jest zatem podwójnym zabójcą. To zabójca nie ukarany, gdyż nie 

rozlał krwi. A jednak rani honor zarówno tego, którego oczernia, jak i całej jego 

rodziny. A nie zatrzymuję się nawet na takim wypadku, gdy ktoś składa 

przysięgę i posyła na śmierć drugiego. Nad tym są już zgromadzone węgle 

Gehenny. Mówię tylko o tym, który przez kłamstwo podsuwa kłamliwe myśli i 

przekonuje innych na niekorzyść niewinnego. Dlaczego to robi? Albo z 
nienawiści, albo z pragnienia posiadania tego, co inny ma, lub ze strachu. 

Z nienawiści. Ten jedynie nienawidzi, kto jest przyjacielem szatana. Dobry nigdy 

nie nienawidzi, dla żadnego powodu. Nawet jeśli się nim pogardza, jeśli 

wyrządza się mu szkodę, przebacza. Nigdy nie nienawidzi. Nienawiść to 

świadectwo, które dusza stracona daje o samej sobie. To najpiękniejsze 

świadectwo, jakie może być dane niewinnemu. Nienawiść bowiem wyraża bunt 
zła przeciw dobru: nie wybacza się temu, kto jest dobry.  

Z chciwości. “On ma to, czego ja nie posiadam. Chcę to mieć. Tylko w ten 

sposób mogę zająć jego miejsce, jeśli sprawię, że będzie pogardzany. I czynię 

to. I kłamię. Co to ma za znaczenie! Kradnę. Co to ma za znaczenie! Mogę 

doprowadzić do ruiny całą rodzinę. Co to ma za znaczenie!”. Stawiając sobie 

różne pytania, sprytny kłamca zapomina – bo chce zapomnieć – o jednym 

pytaniu: “A gdybym został zdemaskowany?” Tego pytania sobie nie stawia, bo – 

ogarnięty pychą i chciwością - zachowuje się, jakby miał oczy zamknięte. Nie 

widzi niebezpieczeństwa. Jest jak człowiek pijany – upojony winem szatana. Nie 

zastanawia się, że Bóg jest potężniejszy niż szatan. Bierze na Siebie odpłatę za 

tych, którzy zostali zniesławieni. Kłamca oddał się Kłamstwu i zaufał niemądrze 
jego opiece.  

Ze strachu. Bardzo często ktoś oczernia, aby obronić siebie. To najczęstsza 

forma kłamstwa. Popełniliśmy zło. Boimy się, że nasz czyn może być odkryty i 

rozpoznany. Zatem – posługując się i wykorzystując szacunek, jakim darzą nas 

jeszcze inni – przekręcamy fakty i to, co sami uczyniliśmy, przypisujemy komuś 

innemu: temu, którego uczciwości się obawiamy. Działamy tak też dlatego, że 

czasami ten drugi człowiek był przypadkowo świadkiem jednego z naszych 

złych czynów. Wtedy chcemy uniknąć jego świadectwa. Oskarżamy go dla 
uczynienia go odrażającym, aby nikt mu nie wierzył, gdy będzie mówił.  

Postępujcie zatem dobrze! Czyńcie dobrze, a nie będziecie nigdy musieli kłamać. 

Gdy kłamiecie, czy nie zastanawiacie się nad ciężkim jarzmem, jakie bierzecie 

na ramiona? Ono jest uczynione z poddania się demonowi, z ustawicznego 

strachu przed zdemaskowaniem i z konieczności przypominania sobie kłamstwa 

wraz z faktami i szczegółami, które go dotyczyły, nawet po latach, aby nie 

zaplątać się w sprzecznościach. To praca galernika! I gdybyż choć służyła 

Niebu! Tymczasem służy tylko przygotowaniu miejsca w piekle!  

Bądźcie szczerzy. Jak piękne są usta człowieka, który nie zna kłamstwa! Może 

będzie biedny? Może będzie prostakiem? Będzie nieznany? Może już tak jest? 

Tak. Ale to zawsze król, bo jest szczery. A szczerość jest czymś bardziej 

królewskim niż złoto lub diadem. Ona wynosi ponad tłumy bardziej niż tron i 

zapewnia orszak dobrych, liczniejszy niż [dwór] monarchy. Sąsiedztwo 

człowieka szczerego zapewnia bezpieczeństwo i umocnienie. Przyjaźń z 

człowiekiem nieszczerym pomnaża nieprzyjaciół. Samo jego sąsiedztwo jest 

przykre. Czy kłamca zastanawia się nad tym, że zawsze jest podejrzewany, bo z 

tysiąca powodów kłamstwo szybko zostało odkryte? Jakże można jeszcze 
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przyjmować to, co mówi? Nawet jeśli mówi prawdę, w którą jedynie można 

wierzyć, powstaje zawsze wątpliwość: “Czy teraz znowu kłamie?” Powiecie 

może: “Ale gdzie tu jest fałszywe świadectwo?” Każde kłamstwo jest fałszywym 
świadectwem. Nie chodzi jedynie o prawne fałszywe przysięganie.  

Bądźcie prości, jak prosty jest Bóg i małe dziecko. Bądźcie prawdomówni w 

każdej chwili życia. Chcecie, by uważano was za dobrych? Więc nimi naprawdę 

bądźcie. Nawet jeśli jeden oszczerca chciałby powiedzieć o was coś złego, 

znajdą się dobrzy ludzie, aby stwierdzić: “Nie, to nie jest prawdą. On jest dobry. 

Jego czyny mówią o nim.” W księdze mądrościowej powiedziano: “Człowiekiem 

nikczemnym jest i nicponiem, kto chodzi z kłamstwem na ustach... a w sercu 

podstęp ukrywa, stale przemyśliwa zło, jest podnietą do kłótni... Tych sześć 

rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, 

kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co 

biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca 

kłótnie wśród braci.” Upadek czeka złośliwego za grzechy języka... Ten, kto 

kłamie, jest podstępnym świadkiem. Wargi prawdomówne nie zmieniają się 

nigdy, ale u tego, kto używa oszukańczego języka, świadectwo jest zmienne. 

Słowa donosiciela wydają się proste, lecz docierają do samych wnętrzności. 

Nieprzyjaciela poznaje się po tym, jak zdradza, mówiąc. Nie ufaj miłemu 

głosowi, gdyż siedem ohyd ma w sercu. Choć się zatai nienawiść podstępnie, to 

złość się wyda na zgromadzeniu. Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na 

tego, co go toczy. 

Stary jak świat jest grzech kłamstwa i niezmienna jest myśl mędrca na jego 

temat, jak niezmienny jest osąd Boży w odniesieniu do łgarza. Niech “tak” 

znaczy zawsze “tak”, a “nie” zawsze – “nie”, nawet wobec potężnych i tyranów. 

A będziecie za to mieli wielką nagrodę w Niebie. Powiadam wam: miejcie 

szczerość dziecka, które instynktownie podąża ku temu, którego dobroć 

odczuwa. Nie szuka niczego innego jak tylko dobroci. Mówi tylko to, co jego 

własna dobroć mu podsuwa na myśl, bez szacowania, czy – jeśli powie za dużo 
– nie zostanie za to skarcone. 

Idźcie w pokoju i niech Prawda będzie waszym przyjacielem.» 

Mały Azrael – który ciągle siedzi u stóp Jezusa z podniesioną głową, jak ptaszek 

słuchający śpiewu ojca – wykonuje słodki ruch: ociera małą buzię o kolana 

Jezusa i mówi: «Ja i Ty jesteśmy przyjaciółmi, bo Ty jesteś dobry, a ja Ciebie 
kocham. Teraz ja też mówię!»  

Podnosi głos, aby go słyszano w całej dużej izbie, i mówi – czyniąc gesty, jakie 

widział u Jezusa: «Posłuchajcie wszyscy. Wiem, gdzie idą osoby, które nie 

mówią kłamstw i kochają bardzo Jezusa z Nazaretu. Wstępują drabiną Jakuba i 

idą w górę, w górę, w górę... razem z aniołami. Następnie tam się zatrzymują, 
gdy znajdują Pana.»  

Śmieje się, szczęśliwy, ukazując wszystkie swoje ząbki.  

Jezus głaszcze go i stawia pomiędzy ludźmi. Prowadzi chłopca do jego matki: 

«Dziękuję, niewiasto, że dałaś Mi swoje dziecko.» 

«On Cię zamęczał...» 

«Nie. Okazał Mi miłość. To malec należący do Pana i niech Pan będzie zawsze z 

nim i z tobą. Żegnaj.» 
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98. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE POŻĄDAJ RZECZY BLIŹNIEGO»  

[por. Mt 15,19; 19,18; Mk 7,21; 10,19; Łk 18,20] 

Napisane 15 marca 1945. A, 4745-4750 

«Bóg daje każdemu to, co jest mu potrzebne. Taka jest prawda. Czego 

potrzebuje człowiek? Przepychu? Wielkiej ilości sług? Ziem i pól, których nie 

można zliczyć? Uczt trwających od zmierzchu do świtu? Nie. Człowiek 
potrzebuje dachu, chleba i ubrania – tego, co konieczne do życia.  

Rozejrzyjcie się wokół siebie. Kim są ci najbardziej radośni i najzdrowsi? Kto 

cieszy się zdrową i pogodną starością? Ludzie doznający uciech? Nie. Ci, którzy 

żyją uczciwie, pracują i powściągają swe pragnienia. Nie mają [w sobie] 

trucizny rozwiązłości i pozostają mocni. Nie mają trucizny uczt i nie są ociężali. 

Nie mają trucizny pragnień i pozostają radośni. Tymczasem ten, kto chce mieć 

coraz więcej, zabija swój pokój i nie cieszy się, lecz przedwcześnie się starzeje. 

Pali go nienawiść i nadużywanie.  

Mógłbym połączyć razem przykazanie “Nie kradnij” z tym, które mówi: “Nie 

pożądaj rzeczy bliźniego”. Bo istotnie, nieumiarkowane pragnienie popycha do 

kradzieży. Jest tylko jeden krok od jednego do drugiego. Czy wszelkie 

pragnienie jest zakazane? Nie mówię tego. Ojciec rodziny, pracujący na polu lub 

w warsztacie, który pragnie uzyskać z tego środki zapewniające chleb dzieciom, 

naprawdę nie grzeszy. Przeciwnie, spełnia ojcowskie obowiązki. Natomiast 

grzeszy ten, kto pragnie tylko większej uciechy i zabiera drugiemu, by 
doznawać większych uciech.  

To zazdrość! Dlaczego? A czymże jest pragnienie dobra bliźniego jeśli nie 

chciwością i zazdrością? Moje dzieci, zazdrość oddala od Boga, a jednoczy z 

szatanem. Czy nie sądzicie, że pierwszym, który zapragnął cudzego dobra, był 

Lucyfer? On był najpiękniejszym z archaniołów i cieszył się Bogiem. Powinien 

był się tym zadowolić. Jednak zazdrościł Bogu i sam chciał być Bogiem. 
Tymczasem stał się demonem: pierwszym demonem.  

Drugi przykład: Adam i Ewa. Mieli wszystko, cieszyli się ziemskim rajem, 

radowali się przyjaźnią z Bogiem, byli szczęśliwi posiadając dar łaski, którą Bóg 

im dał. Powinni byli się tym zadowolić. Tymczasem zazdrościli Bogu poznania 

dobra i zła. Zostali wypędzeni z Edenu, stawszy się wygnańcami 
nienawidzącymi Boga – pierwszymi grzesznikami.  

Trzeci przykład: Kain zazdrościł Ablowi jego przyjaźni z Panem i stał się 

pierwszym zabójcą. Miriam, siostra Aarona i Mojżesza, zazdrościła bratu i stała 

się pierwszą trędowatą w historii Izraela. Mógłbym was prowadzić krok po 

kroku przez całe życie ludu Bożego i zobaczylibyście, że nieumiarkowane 

pragnienie uczyniło grzesznikiem tego, który je miał, i sprowadziło karę na 

naród. Jest tak dlatego, że grzechy indywidualne gromadzą się i sprowadzają 

karę na narody. Z tym jest podobnie jak z wieloma, wieloma, wieloma 

ziarenkami piasku. Zgromadzone w ciągu wieków powodują obsunięcie się 
[gruntu], pochłaniając wioski i tych, którzy się w nich znajdują.  

Często dawałem wam za przykład małe dzieci, bo one są proste i pełne ufności. 

Dziś mówię wam: naśladujcie ptaki w ich wolności pragnień. Popatrzcie. Teraz 

jest zima. Jest mało pożywienia w sadach. Czy jednak one troszczą się w lecie o 

zrobienie zapasów? Nie. One zdają się na Pana. Wiedzą, że zawsze będą mogły 

złapać do swego wola małego robaczka, ziarenko, okruch, resztkę, muszkę na 

wodzie. Wiedzą, że zawsze będzie ciepły komin lub kłaczek wełny, aby im dać 

schronienie w zimie. Wiedzą też, że gdy nadejdzie czas i trzeba im będzie siana 

na gniazda i obfitszego pokarmu dla ich młodych, znajdą na łąkach pachnące 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-15.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-19.htm#18
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-07.htm#21
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-10.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-18.htm#20
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siano i smaczne pożywienie w ogrodach i w bruzdach ziemi, a powietrze i ziemię 

napełnią owady. I śpiewają słodko: “Dziękuję, Stwórco, za to co nam dajesz i co 

nam dasz” – gotowe wyśpiewywać hosanna na całe gardło, kiedy w okresie 
godowym będą się cieszyć samicami i zobaczą, jak mnoży się ich potomstwo.  

Czy jest stworzenie weselsze od ptaka? A jednak czymże jest jego inteligencja 

w porównaniu z inteligencją ludzką? Odpryskiem krzemienia w zestawieniu z 

górą. A jednak nas poucza. Zaprawdę powiadam wam, że ten posiada radość 

ptaka, kto żyje bez nieczystych pragnień. Zdaje się na Boga i odczuwa w Nim 

Ojca. Uśmiecha się do dnia, który wstaje, i do nocy, która zapada, bo wie, że 

słońce jest jego przyjacielem, a noc – jego karmicielką. Patrzy na ludzi bez 

niechęci i nie obawia się ich zemsty, gdyż nie wyrządził im żadnej krzywdy. Nie 

obawia się o zdrowie ani o sen, gdyż wie, że uczciwe życie oddala choroby i 

zapewnia słodki spoczynek. I nie boi się śmierci, wie bowiem, że dobrze 

postępował i może go spotkać tylko uśmiech Boga. Umiera nawet król i bogaty. 

Nie ma berła, które oddaliłoby śmierć. Nie ma pieniądza, za który można by 

kupić nieśmiertelność. W obecności Króla królów i Pana panów korony i srebro 

są rzeczą bez znaczenia, a wartość posiada jedynie życie przeżyte zgodnie z 
Prawem!... 

Co mówią ci ludzie znajdujący się na dole? Nie bójcie się powiedzieć» [– pyta 

Jezus.] 

«Zadajemy sobie pytanie, jaki grzech popełnił Antypas: kradzież lub 

cudzołóstwo?» 

«Nie chcę, abyście patrzyli na innych, lecz na własne serca. Ale odpowiem wam, 

że grzeszy on bałwochwalstwem, gdyż adoruje ciało zamiast Boga, 

cudzołóstwem, kradzieżą, pragnieniem niedozwolonym, a wkrótce zgrzeszy 

zabójstwem.» 

«Czy go zbawisz, Zbawicielu?» 

«Zbawię wszystkich, którzy nawracają się i powracają do Boga. Ci, którzy nie 

pokutują, nie otrzymają zbawienia.» 

«Powiedziałeś, że on jest złodziejem. Ale co on ukradł?» 

«Żonę swego brata. Kradzież nie dotyczy tylko pieniądza. Kradzieżą jest też 

odebranie czci człowiekowi, dziewictwa młodej dziewczynie, odebranie męża 

żonie, zabranie wołu sąsiadowi lub ograbienie jego drzew. Zło kradzieży może 

powiększyć się jeszcze przez pożądliwość i fałszywe świadectwo, przez 

cudzołóstwo, nieczystość lub kłamstwo.»  

«A jaki grzech popełnia kobieta oddająca się prostytucji?» 

«Zamężna grzeszy cudzołóstwem i kradzieżą względem męża. Jeśli nie jest 

zamężna – nieczystością i kradzieżą w odniesieniu do siebie.»  

«Do siebie? Pozbawia się tego, co do niej należy?» 

«Nie. Nasze ciało zostało stworzone przez Boga, aby być świątynią dla duszy i 

świątynią Bożą. Trzeba więc je zachować nietknięte, gdyż inaczej dusza 
zostanie okradziona z przyjaźni Bożej i z życia wiecznego.» 

«Zatem nierządnica należy tylko do szatana?» 

«Każdy grzech jest nierządem uprawianym z szatanem. Grzesznik – jak kobieta, 

która się sprzedaje – oddaje się szatanowi w niedozwolonych miłościach, z 

których spodziewa się nieuczciwych korzyści. Wielki, bardzo wielki jest grzech 
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nierządu, upodabniający [człowieka] do nieczystych zwierząt. Ale czy sądzicie, 

że inne grzechy główne są mniejsze? Cóż powiedzieć o bałwochwalstwie? Cóż 

powiedzieć o morderstwie? A jednak Bóg przebaczył Izraelitom, choć czcili 

złotego cielca. Przebaczył Dawidowi jego grzech: jego podwójny grzech. Bóg 

przebacza temu, kto żałuje. Niech wynagrodzenie pokutne wzrasta 

proporcjonalnie do wielkości grzechów, a powiadam wam, że więcej będzie 

przebaczone temu, kto się bardziej nawraca. Żal jest rodzajem miłości: miłości 

działającej. Ten, kto się nawraca, mówi Bogu przez swój żal: “Nie mogę trwać w 

zagrożeniu Twym gniewem, bo kocham Cię i pragnę być kochany.” Bóg kocha 

tego, kto Go miłuje. Mówię wam więc: im bardziej ktoś kocha, tym bardziej jest 
kochany. Wszystko jest wybaczone temu, kto kocha całkowicie.  

Taka jest prawda. Idźcie. I wiedzcie, że jest u wejścia do wioski pewna wdowa 

z dziećmi, nie mająca środków, aby je nakarmić. Przepędzono ją z domu z 

powodu długów. Jeszcze może powiedzieć “dziękuję” właścicielowi, że ją tylko 

wypędził. Skorzystałem z waszej jałmużny, aby jej dać chleba. Ale oni 

potrzebują schronienia. Miłosierdzie jest najmilszą ofiarą dla Pana. Bądźcie 
dobrzy i w jej imieniu przyrzekam wam zapłatę.» 

Ludzie szepczą, wyrażając swoje zdanie, dyskutują.  

W tym czasie Jezus uzdrawia człowieka prawie niewidomego i słucha staruszki, 

która przybyła z Dok, aby Go poprosić o przyjście do chorej synowej. To długa 

historia, pełna łez, której nie jestem w stanie już spisać, bo jestem na wpół 
martwa.  

Na szczęście wszystko się kończy, bo nie umiem już kontynuować z powodu 

bólu serca trwającego od trzech godzin, który przyciemnia mi nawet wzrok. 

99. JEZUS W [DOLINIE] “PIĘKNEJ RZEKI”. ZAKOŃCZENIE. KOMENTARZ DO 

PSALMU: «Z GŁĘBOKOŚCI» I «ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE» 

Napisane 17 marca 1945. A, 4750-4763 

«Moje dzieci w Panu. Święto Oczyszczenia jest już bardzo bliskie i Ja, Światłość 

świata, posyłam was, przygotowanych poprzez konieczne minimum, aby dobrze 

je uczcić. To pierwsze światło święta, z którego zaczerpniecie światłość dla 

wszystkich innych. Byłby bardzo niemądry ten, kto usiłowałby zapalać mnóstwo 

świateł, nie mając możliwości zapalić pierwszego. Jeszcze bardziej niemądry 

byłby człowiek, który sądziłby, że może zacząć swe uświęcenie od rzeczy 

najtrudniejszych, lekceważąc to, co jest fundamentem niezmiennej budowli 
doskonałości: Dekalog. 

Czytamy w Księdze Machabejskiej, że Juda wraz ze swoimi ludźmi – po 

zdobyciu, dzięki opiece Pana, Świątyni i Miasta – zniszczył ołtarze obcych 

bogów i ich gaje i oczyścił Świątynię. Potem zbudował inny ołtarz, wykrzesał 

ogień z kamieni, złożył ofiary, kazał palić kadzidło, postawił światła i wyłożył 

chleby. Potem upadł całym ciałem na ziemię, błagał Pana, by już nigdy nie 

pozwolił im popaść w taki grzech, a gdyby w słabości na nowo zgrzeszyli, żeby 

byli traktowani z miłosierdziem boskim. I to zdarzyło się 25 [dnia] miesiąca 
Kislew. 

Zastanówmy się i zastosujmy to opowiadanie do nas samych, bo każde słowo 

historii Izraela, czyli narodu wybranego, ma sens duchowy. Życie jest zawsze 

pouczeniem. Życie Izraela jest pouczeniem nie tylko dla dni ziemskich, ale także 
dla zdobycia dni wiecznych.  

“Zniszczyli ołtarze i święte gaje pogańskie”. 
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To jest pierwsze działanie. Wskazałem wam wykonanie go, nazywając 

pojedynczych bogów, zastępujących Boga prawdziwego: bałwochwalstwo 

zmysłów, złota, pychy, grzechów głównych, które prowadzą do znieważania, 

śmierci duszy i ciała, do kary Bożej. Nie przytłoczyłem was niezliczonymi 

przepisami, które teraz uciskają wiernych i tworzą szaniec dla prawdziwego 

Prawa, obciążonego, ukrytego pod całymi stosami zakazów całkowicie 

zewnętrznych. Czyniąc je ciężkim prowadzą wiernego do utraty z oczu prostego, 

jasnego i świętego głosu Pana, który mówi: “Nie bluźnij. Nie bądź 

bałwochwalcą. Nie znieważaj świąt. Nie odmawiaj czci rodzicom. Nie zabijaj. 

Nie popełniaj nieczystości. Nie kradnij. Nie kłam. Nie zazdrość dóbr drugiemu. 

Nie pożądaj żony bliźniego”. Dziesięć “nie”. Ani jedno więcej. To jest dziesięć 

kolumn świątyni duszy. Nad tym jaśnieje złoto przykazania świętego między 

wszystkimi: “Kochaj swego Boga. Kochaj swego bliźniego.” To ukoronowanie 
świątyni. To ochrona fundamentów. To chwała budowniczego.  

Bez miłości nikt nie mógłby być posłusznym dziesięciu przykazaniom i kolumny 

przewróciłyby się – wszystkie lub niektóre – a świątynia zawaliłaby się 

całkowicie lub częściowo. Ale w każdym razie pozostałyby tylko ruiny i nie 

można by już przyjąć Najświętszego. Czyńcie to, co wam powiedziałem, 

zwalczając trzy pożądliwości. Nazwijcie szczerze wasz grzech, jak Bóg wyraźnie 

mówi wam: “Nie czyńcie tego i tego”. To zbędne gubić się w subtelnych 

określeniach. Ten, który ma [do czegoś] miłość silniejszą niż ta, którą okazuje 

Bogu – jakakolwiek byłaby to miłość – jest bałwochwalcą. Kto wzywa Boga, 

ogłaszając się Jego sługą, a następnie nie jest Mu posłuszny, jest 

buntownikiem. Kto z chciwości pracuje w szabat, jest świętokradcą, 

człowiekiem bez ufności i zarozumiałym. Kto odmawia rodzicom pomocy – 

przytaczając pozorne tłumaczenia, twierdząc nawet, że środki te dał Bogu - 

trwa w nienawiści Boga, który ustanowił ojców i matki Swoim obrazem na 

ziemi. Kto zabija, zawsze jest mordercą. Kto popełnia nieczystość, jest zawsze 

rozwiązły. Kto kradnie, jest zawsze złodziejem. Kto kłamie, zawsze godny jest 

wzgardy. Kto pragnie tego, co do niego nie należy, jest zawsze żarłokiem, który 

odczuwa głód najbardziej obrzydliwy. Kto profanuje łoże małżeńskie, jest 
zawsze kimś nieczystym. 

I tak to jest. Przypominam wam, że po ulaniu złotego cielca przyszła kara Boża; 

po bałwochwalstwie Salomona – schizma, która podzieliła i osłabiła Izrael; po 

zaakceptowaniu hellenizmu, a nawet po dobrym jego przyjęciu za 

pośrednictwem niegodnych żydów za Antiocha Epifanesa, widzieliśmy, jak 

pojawiły się nasze aktualne nieszczęścia duchowe, materialne i narodowe. 

Przypominam wam, że Jahwe uderzył Nadaba i Abihu, fałszywe sługi Boga. 

Przypominam wam, że gdyby mannę [zbierano] w szabat, nie była święta. 

Przypominam wam Chama i Absaloma. Przypominam wam grzech Dawida 

przeciwko Uriaszowi i grzech Absaloma przeciwko Amnonowi. Przypominam 

wam koniec Absaloma i Amnona. Przypominam wam los złodzieja Heliodora i 

Szymona, i Menelaosa. Przypominam wam haniebny koniec dwóch oszczerców, 

którzy złożyli fałszywe świadectwo przeciw Zuzannie. I mógłbym bez końca 
kontynuować podobne przykłady. Ale powróćmy do Księgi Machabejskiej: 

“I oni oczyścili Świątynię.” 

Nie wystarczy powiedzieć: “Niszczę”. Trzeba powiedzieć: “Oczyszczam”. 

Powiedziałem wam, jak człowiek się oczyszcza: przez szczery i pokorny żal. Nie 

ma grzechu, którego Bóg by nie przebaczył, jeśli grzesznik się prawdziwie 

nawraca. Wierzcie w Dobroć Bożą. Gdybyście doszli do zrozumienia, czym jest 

ta Dobroć, to nawet gdybyście mieli na sobie wszystkie grzechy świata, nie 

uciekalibyście daleko od Boga, lecz raczej przybieglibyście do Jego stóp, gdyż 
jedynie Najlepszy może przebaczyć to, czego człowiek nie wybacza.  
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“Potem zbudowali inny ołtarz.” 

O, nie próbujcie oszukać Pana! Nie bądźcie fałszywi w czynach. Nie mieszajcie 

Boga i Mamony, bo ołtarz Boga będziecie mieli pusty. To bezużyteczne budować 

nowy ołtarz, gdy pozostają jeszcze resztki innego. Albo Bóg, albo bożek. 
Wybierajcie.  

“I wykrzesali ogień z kamieni i hubki.” 

Kamień to mocne postanowienie, by należeć do Boga. Hubka to pragnienie 

zniszczenia na całą resztę życia nawet wspomnienia waszego grzechu w sercu 

Boga. I to wtedy dopiero rozpala się ogień: miłość. Bo cóż robi syn, aby przez 

całe uczciwe życie pocieszać ojca, którego obraził? Kocha ojca, chcąc, by 
radował się synem – tym, który wcześniej był przyczyną łez, a teraz – radości.  

W tym stanie możecie już złożyć ofiary, zapalić kadzidło, przynieść światło i 

chleb. Ofiary nie będą obrzydliwe dla Boga i miłe Mu też będą modlitwy. Ołtarz 

będzie naprawdę oświetlony, bogaty w pokarm waszej codziennej ofiary. 

Będziecie mogli się modlić mówiąc: “Bądź nam obrońcą”, gdyż On będzie 

waszym przyjacielem. Ale Jego miłosierdzie nie czekało, aż zawołacie o litość. 

On uprzedził wasze pragnienie i zesłał Miłosierdzie, aby wam powiedzieć: 
“Miejcie nadzieję. Mówię wam: Bóg wam przebacza. Przyjdźcie do Pana.” 

Jest już ołtarz pośród was: ołtarz nowy. Z niego tryskają rzeki światła i 

przebaczenia. One rozszerzają się jak oliwa, leczą, dają siły. Wierzcie w słowo, 

które pochodzi od Niego. Płaczcie ze Mną nad waszymi grzechami. Jak lewita 

prowadzi chór, tak Ja kieruję wasze głosy ku Bogu i nie jest odrzucany wasz 

głos, jeśli łączy się z Moim wołaniem. Ja – Brat ludzi uniżony przez ciało i Syn 
Ojca przez ducha – mówię za was i z wami:  

“Z głębokości, w którą wpadłem, wołam do Ciebie, Panie! 

Usłysz głos tego, który patrzy na siebie i wzdycha. Nie zamykaj Twoich uszu na 

moje słowa! To straszne widzieć siebie, o Boże! [Ten widok] straszliwy jest 

nawet dla moich oczu! A czymże jestem w oczach Twoich! Nie patrz na moje 

winy, Panie, bo inaczej nie będę mógł stać przed Tobą, ale okaż mi Swe 

miłosierdzie. Powiedziałeś: „Jestem Miłosierdziem‟. A ja wierzę w Twoje słowo. 

Moja dusza, zraniona i przygnębiona, powierza się Tobie. Ufam Twym 

obietnicom i – od świtu aż do nocy, od młodości do starości - w Tobie będę 

pokładał nadzieję”. 

Dawid – obciążony morderstwem i cudzołóstwem, potępiony przez Boga - 

otrzymał jednak Jego przebaczenie, kiedy zawołał do Pana: “Zmiłuj się nade 

mną, nie przez wzgląd na mnie, lecz dla chwały Twego nieskończonego 

miłosierdzia. Dzięki niemu zmaż mój grzech. Nie ma wody, która mogłaby 

obmyć moje serce, jeśli nie zaczerpnie się jej z głębokich wód Twej świętej 

dobroci. Obmyj mnie nią z mojej nieprawości, oczyść mnie z mojego brudu. Nie 

wypieram się mojego grzechu i uznaję moją winę. Ona jest zawsze przede mną 

– jak świadek, który mnie oskarża. Obraziłem człowieka w bliźnim i w sobie 

samym, ale żałuję przede wszystkim tego, że zgrzeszyłem przeciw Tobie. I 

mówię Ci: uznaję, że jesteś sprawiedliwy w Swych wyrokach, i obawiam się 

Twego sądu, który tryumfuje nad wszelką ludzką potęgą. Zważ jednak, o 

Wieczny, że zostałem zrodzony w grzechu i że grzesznicą była ta, która mnie 

poczęła. [Zważ też,] że Ty również ukochałeś mnie do tego stopnia, iż przybyłeś 

odsłonić przede mną Twą mądrość i dałeś mi ją za przewodniczkę, abym 

zrozumiał najwznioślejsze tajniki prawdy. A skoro tyle zrobiłeś dla mnie, czy 

mam się Ciebie obawiać? Nie, nie obawiam się. Pokrop mnie goryczą bólu, a 

zostanę oczyszczony. Obmyj mnie łzami, a stanę się jak śnieg górskich 

szczytów. Daj mi usłyszeć Twój głos, a uradujesz Twego sługę, bo głos Twój jest 



 434 

radością i weselem, nawet gdy upomina. Odwróć oblicze od moich grzechów. 

Niech spojrzenie Twoje zmaże moją nieprawość. Serce, które Ty mi dałeś, 

sprofanował szatan i słabość mej ludzkiej natury. Stwórz we mnie serce nowe, 

które będzie czyste. Zniszcz to, co jest zepsuciem we wnętrzu Twego sługi, by 

panował w nim tylko duch prawy. Ale nie odwracaj ode mnie Twego oblicza i nie 

odbieraj Twej przyjaźni, gdyż tylko zbawienie, które przychodzi od Ciebie, jest 

radością dla mojej duszy. Twój duch najwyższy jest umocnieniem dla 

upokorzonego. Spraw, abym stał się tym, który pójdzie do ludzi mówiąc: 

„Zobaczcie, jak Pan jest dobry. Wstąpcie na Jego drogi, a zostaniecie 

pobłogosławieni jak ja, płód poroniony, który jednak staje się ponownie 

dzieckiem Boga – dzięki łasce, która odradza się we mnie‟. I bezbożni nawrócą 

się do Ciebie. Krew i ciało burzą się i krzyczą we mnie. Wybaw mnie, o Panie, 

zbawienie mojej duszy, a będę wyśpiewywał Twą chwałę. Nie wiedziałem, lecz 

teraz rozumiem: to nie [całopalnych] ofiar z baranów pragniesz, lecz ofiary z 

serca skruszonego. Serce skruszone i pokorne jest Ci milsze niż cielce i barany, 

gdyż Ty nas stworzyłeś dla Ciebie i chcesz, abyśmy o tym pamiętali i oddawali 

Tobie, co do Ciebie należy. Bądź dla mnie łaskawy w Swej wielkiej dobroci i 

odbuduj moje Jeruzalem, które jest też Twoje: Jeruzalem mojego ducha 

oczyszczonego i skruszonego, na którym można będzie złożyć ofiarę, dary i 

całopalenia za grzech, w dziękczynieniu i uwielbieniu. I niech każdy z moich 

nowych dni będzie ofiarą świętości, która się spala na Twoim ołtarzu, aby 
wznieść się z zapachem mojej miłości do Ciebie”. 

Przyjdźcie! Pójdźmy do Pana! Ja na przedzie, wy – za Mną! Chodźmy do wód 

zbawczych, na święte pastwiska, chodźmy na ziemie Boże. Zapomnijcie o 

przeszłości. Uśmiechnijcie się do przyszłości. Nie myślcie o błocie, lecz patrzcie 

na gwiazdy. Nie mówcie: “jestem ciemnością,” lecz: “Bóg jest Światłością”. 

Przyszedłem ogłosić wam pokój, głosić łagodnym Dobrą Nowinę, leczyć tych, 

którzy mają serce złamane przez zbyt wiele spraw; ogłosić wolność wszystkim 

niewolnikom: na pierwszym miejscu niewolnikom Mamony; wyzwolić 
uwięzionych pożądliwościami.  

Mówię wam: rok łaski nadszedł. Dla was. Nie płaczcie więc ze smutku, którego 

doświadcza grzesznik. Nie płaczcie wy, którzy jesteście wygnańcami z 

Królestwa Bożego. Popiół zastąpię złotem, a oliwą – łzy. Przyoblekam was 

szatami świątecznymi, by was przedstawić Panu i powiedzieć: “Oto owce, które 

poleciłeś Mi odszukać. Przyszedłem do nich. Zgromadziłem je i policzyłem. 

Szukałem rozproszonych i doprowadziłem je do Ciebie, chroniąc od chmur i 

mgły. Wziąłem je ze wszystkich narodów. Zgromadziłem ze wszystkich stron, 

aby je doprowadzić do Ziemi, która nie jest już ziemią. Ty przygotowałeś ją dla 

nich, o Ojcze Święty, aby je wprowadzić na rajskie szczyty Twoich żyznych gór, 

gdzie wszystko jest światłem i pięknem; aby nad niebiańskimi rzekami radości 

nasyciły się Tobą duchy, które miłujesz. Poszedłem też szukać owiec 

zranionych. Uleczyłem złamania, przywróciłem siły słabym, nie pozostawiłem na 

boku ani jednej owcy. A najbardziej poszarpaną przez żarłoczne wilki położyłem 

sobie jak jarzmo miłości na ramiona i składam ją u Twych stóp, Ojcze 

Dobrotliwy i Święty. Ona już nie umie chodzić, nie zna Twoich słów. To biedna 

dusza, którą nękają wyrzuty sumienia i ludzie. To dusza, która płacze i drży – 

jak rzeczna fala popychana ku brzegowi i odpychana od niego. Przychodzi pełna 

pragnień, a powstrzymywana przez znajomość samej siebie... Otwórz Twe łono, 

Ojcze, który jesteś Cały Miłością, w Tobie bowiem znajdzie pokój to zagubione 

dziecko. Powiedz mu: “Przyjdź.” Powiedz mu: “Do mnie należysz”. [Ta dusza] 

należała do wszystkich, lecz brzydzi się tym i lęka. Mówi: “Każdy pan jest 

obrzydliwym katem”. Spraw, by mogła powiedzieć: “To Król uszczęśliwił mnie 

przez to, że mnie zdobył!” Ona nie wie, co to jest miłość. Ale jeśli Ty ją 

przyjmiesz, dowie się, co to jest miłość niebiańska, czym jest oblubieńcza 

miłość Boga wobec ludzkiego ducha. I jak ptak wyzwolony z klatki okrutnych 
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ludzi wzbije się, będzie wznosić się coraz wyżej - aż do Ciebie, do Nieba – w 

radości i w chwale. Zaśpiewa: „Znalazłam Tego, którego szukałam. Moje serce 

niczego innego nie pragnie. W Tobie odpoczywam i raduję się, Panie Wieczny, 
jestem szczęśliwa na wieki, na zawsze‟!” 

Idźcie. Świętujcie święto Oczyszczenia z nowym duchem. Niech światłość Boża 

zajaśnieje w was.» 

Jezus był jakby przemieniony na końcu Swej przemowy: oblicze jaśniejące, oczy 

promieniejące, uśmiech i ton głosu o nadzwyczajnej słodyczy. Ludzie stoją jak 

oczarowani. Poruszają się dopiero, gdy powtarza: «Idźcie. Pokój niech będzie z 

wami.»  

Wtedy pielgrzymi zaczynają odchodzić. Wiele mówią. Zawoalowana niewiasta 

odchodzi jak zwykle, swym szybkim i lekko falującym krokiem. W płaszczu na 

ramionach, nadętym przez wiatr, wydaje się mieć skrzydła.  

«Teraz będę wiedział, czy ona jest z Izraela» – mówi Piotr. 

«W jaki sposób?» 

«Bo jeśli tu zostanie, to znak że...» 

«...że to biedna kobieta, która nie ma własnego domu. I nic więcej. Pamiętaj o 
tym, Piotrze» – mówi Jezus i idzie w stronę wioski.  

«Tak, Nauczycielu, będę o tym pamiętał... A teraz co będziemy robić, gdy 

wszyscy pójdą do domów na Święto?» 

«Nasze niewiasty zapalą lampy dla nas.» 

«Tak mi żal... To pierwszy rok, kiedy nie będę ich widział zapalonych w moim 

domu... kiedy ich nie zapalę...» 

«Jesteś wielkim dzieckiem! My również zapalimy lampy. Dzięki temu nie 

będziesz miał skwaszonej miny i nawet ty je zapalisz.» 

«Ja? Nie ja, Panie. Ty jesteś Głową naszej rodziny. Ty masz to zrobić.» 

«Ja zawsze jestem lampą zapaloną... i chciałbym, abyście i wy nią byli. Jestem 

Wiecznie [Płonącą] Kadzielnicą, Piotrze. Czy wiesz, że urodziłem się właśnie 25 

dnia miesiąca Kislew?» 

«Ileż musiało [być wtedy] świateł? Ech!» – woła Piotr pełen podziwu.  

«Nie można było ich zliczyć... To były wszystkie gwiazdy z nieba...» 

«Nie! Nie urządzono Ci święta w Nazarecie?» 

«Nie urodziłem się w Nazarecie, lecz pośród ruin w Betlejem. Widzę, że Jan 

potrafił milczeć. On jest bardzo posłuszny.» 

«I nie jest ciekawski. Ale ja... o.. ja jestem! Czy opowiesz o tym Twemu 

biednemu Szymonowi? Inaczej jakże będę mógł mówić o Tobie? Czasami ludzie 

mnie pytają, a ja nie wiem, co powiedzieć... Inni potrafią to zrobić. Twoi bracia i 

Szymon, Bartłomiej i Judasz, syn Szymona i... tak, Tomasz też umie mówić... 

można by powiedzieć, że to ktoś, kto zachwala towar na rynku... aby go 

sprzedać, ale potrafi mówić... Mateusz... o! Też mu idzie dobrze! Używa 

dawnego sposobu. Wcześniej posługiwał się nim, by oskubać ludzi przy ladzie i 

zmusić innych do powiedzenia: “Masz rację”. Ale ja!... Biedny Piotr – Szymon, 
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syn Jony! Czegóż mnie nauczyły ryby? A jezioro? Dwóch rzeczy... ale mało 

pożytecznych: ryby – żebym milczał i był stały. One były stałe w unikaniu sieci, 

a ja w tym, aby je tam włożyć. Jezioro nauczyło mnie być odważnym i baczyć na 

wszystko. A łódź? [Nauczyła mnie] harować bez oszczędzania muskułów i stać 

nawet wtedy, gdy woda jest wzburzona i można upaść. Oko [skierowane] na 

gwiazdę polarną, ręce zaciśnięte na sterze... siła, odwaga, stałość, uwaga – tego 
nauczyło mnie moje biedne życie...» 

Jezus kładzie mu rękę na ramieniu, potrząsa nim, patrząc życzliwie i z wielkim 

podziwem. To prawdziwy podziw dla tak wielkiej prostoty. Mówi: «I wydaje ci 

się, że to niewiele, Szymonie Piotrze? Masz wszystko, czego trzeba, by być Moją 

“opoką”. Nie trzeba niczego dorzucać ani niczego odejmować. Będziesz 

wiecznym żeglarzem, Szymonie. A temu, kto przyjdzie po tobie, powiesz: “Oko 

[skierowane] na gwiazdę polarną – na Jezusa. Ręka mocno na sterze... siła, 

odwaga, stałość, uwaga... harować bez przerwy... uważać na wszystko, umieć 

stać nawet wtedy, gdy wody są wzburzone...” A co się tyczy milczenia... no... 
tego ryby cię nie nauczyły!» 

«Ale jeśli chodzi o to, co powinienem umieć powiedzieć, jestem bardziej niemy 

niż ryby. Inne słowa?... Nawet kury potrafią gdakać jak ja... Ale, powiedz mi, 

mój Nauczycielu: dasz mi też syna? Jesteśmy w podeszłym wieku... a ty 

powiedziałeś, że Chrzciciel zrodził się ze starszej niewiasty... A teraz 

powiedziałeś: “Temu, kto przyjdzie po tobie, powiesz...” Kto przychodzi po 
człowieku, jeśli nie ma syna?»  

Piotr ma oblicze błagalne i pełne nadziei.  

«Nie, Piotrze. Ale nie martw się tym. Przypominasz twoje jezioro, gdy chmura 

zakrywa słońce: z roześmianego staje się posępne. Nie, mój Piotrze. A jednak to 

nie jednego syna, lecz tysiące i dziesiątki tysięcy ich będziesz miał i to we 

wszystkich narodach... Nie pamiętasz, że ci powiedziałem: “Będziesz rybakiem 
ludzi”?» 

«O... tak.. ale... To byłoby tak przyjemnie mieć dziecko, które by mi mówiło: 

“ojcze”!» 

«Będziesz miał ich tak wiele, że nie będziesz już umiał ich zliczyć. Dasz im życie 

wieczne. Spotkasz je w Niebie i przyprowadzisz je do Mnie mówiąc: “To są 

dzieci Twojego Ojca i chcę, aby były tam, gdzie ja jestem”. A Ja powiem ci: 

“Dobrze, Piotrze. Niech będzie, jak chcesz. Ty wszystko uczyniłeś dla Mnie, a Ja 
zrobię wszystko dla ciebie”.»  

Z niezrównaną słodyczą Jezus składa mu tę obietnicę. Piotr przełyka ślinę, 

rozdarty między cierpieniem - z powodu umarłej nadziei na ojcostwo ziemskie – 
a łzami radości z zapowiedzianego uniesienia.  

«O, Panie! – mówi. – Ale aby dać życie wieczne, trzeba przekonywać dusze do 

dobra. A... i ciągle jesteśmy w tym samym miejscu: ja nie umiem mówić.» 

«Będziesz umiał mówić, gdy nadejdzie godzina, i lepiej niż Gamaliel.» 

«Chciałbym móc w to uwierzyć... Ale uczyń ten cud, bo jeśli miałbym do tego 

dojść o własnych siłach...» 

Jezus śmieje się Swym spokojnym uśmiechem i mówi mu:  

«Dziś jestem cały dla ciebie. Chodźmy do wioski, do tej wdowy. Mam 

tajemniczą jałmużnę: pierścionek do sprzedania. Wiesz, jak go otrzymałem? 

Upadł Mi do stóp kamyk, gdy modliłem się pod tą wierzbą. Była do niego 
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przyczepiona mała paczuszka z kawałkiem pergaminu. W środku był 

pierścionek, a na pergaminie słowa: “Miłość”.» 

«Mogę zobaczyć? O, jaki piękny! Kobiecy. Jaki mały palec! Ale ile metalu!...» 

«Teraz pójdziesz go sprzedać. Ja nie umiem tego robić. Oberżysta kupuje złoto. 

Wiem o tym. Poczekam koło piekarza. Idź, Piotrze.» 

«Ale... przecież nie wiem, jak się do tego zabrać. Ja, złoto... Wcale się nie znam 

na złocie!» 

«Pomyśl, że to chleb dla ludzi głodnych, i zrób, co możesz. Żegnaj.» 

Piotr odchodzi na prawo. Jezus idzie wolno w stronę wioski. Widać ją dość 

daleko, za zagajnikiem, niedaleko domu zarządcy. 

100. JEZUS OPUSZCZA [DOLINĘ] “PIĘKNEJ RZEKI” I IDZIE W KIERUNKU 

BETANII 

Napisane 18 marca 1945. A, 4763-4776 

W [dolinie] “Pięknej Rzeki” nie ma pielgrzymów. Wydaje się to dziwne. Nie ma 

obozujących ludzi, którzy zostają na noc albo przynajmniej spożywają posiłki na 

powietrzu lub w szopie. Tylko posiadłość i dziś - porządek, bez żadnych śmieci 
zostawianych przez tłum.  

Uczniom wypełnia czas praca ręczna. Niektórzy splatają wiklinę, aby zrobić z 

niej nowe koszyki na ryby. Inni zajmują się drobnymi pracami ziemnymi, 

kanalizacją wody z dachu, aby nie stała na klepisku. Jezus stoi pośrodku łąki i 

kruszy chleb dla wróbelków. Jak okiem sięgnąć – ani jednego człowieka, choć 

dzień jest pogodny. Andrzej idzie w stronę Jezusa. Powraca po wypełnieniu 
jakiegoś zadania:  

«Pokój z Tobą, Nauczycielu.»  

«I z tobą, Andrzeju. Chodź tu na chwilę do Mnie. Ty możesz być blisko ptaków. 

Jesteś jak one. Widzisz? Kiedy zauważają, że ten, kto zbliża się do nich, kocha 

je, nie lękają się. Zobacz, jak są ufne, spokojne, radosne. Przed chwilą były 

prawie u Moich stóp. Teraz, kiedy tu jesteś, są zaniepokojone. Ale popatrz, 

popatrz... Ten śmielszy wróbel podchodzi. Zrozumiał, że nie ma 

niebezpieczeństwa, a za nim są i inne. Widzisz, jak się sycą? Czyż nie jest tak 

samo z nami, dziećmi Ojca? On nas syci Swą miłością. A gdy jesteśmy pewni, że 

nas kocha i że nas wzywa do przyjaźni z Nim, dlaczego mamy się bać Jego i 

siebie? Jego przyjaźń powinna nam dać śmiałość nawet wobec ludzi. Wierz w 

to: tylko ten, kto źle się prowadzi, powinien bać się bliźnich. Nie ten, kto jest 
sprawiedliwy jak ty.»  

Andrzej czerwieni się i nic nie mówi. Jezus przyciąga go do Siebie i mówi mu z 

uśmiechem: «Trzeba by połączyć, ciebie i Szymona, stopić was razem, a potem 

was odtworzyć. Bylibyście doskonali. A jednak... Czy uwierzysz, jeśli ci powiem: 

jesteś tak różny na początku, ale będziesz całkowicie równy Piotrowi przy 
końcu twej misji?» 

«Ty to mówisz, więc to pewne. Nie pytam nawet, jak to się może stać, bo 

wszystko, co mówisz, jest prawdziwe. I będę zadowolony, że stanę się jak 

Szymon, mój brat, bo to sprawiedliwy człowiek i daje Ci radość. Szymon jest 
dzielny! Tak się cieszę, że on jest dzielny, odważny, silny, Ale inni również!...» 

«A ty, nie?» 
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«O, ja!... Tylko Ty możesz być ze mnie zadowolony...»  

«...i uznać, że pracujesz bez rozgłosu i głębiej niż inni. Wśród dwunastu są tacy, 

którzy tyle samo hałasują, ile pracują. Są i tacy, którzy o wiele więcej hałasują, 

niż pracują... i jeden, którego zadowala tylko praca... Praca pokorna, aktywna, 

ukryta... Inni mogą sądzić, że nie robi nic. A Ten, który widzi, wie. Te różnice 

pochodzą stąd, że nie jesteście jeszcze doskonali. I zawsze tak będzie pośród 

przyszłych uczniów, pośród tych, którzy przyjdą po was – aż do chwili gdy anioł 

powie donośnym głosem: “Czas się wypełnił”. Zawsze będą słudzy Chrystusa, 

nauczyciele, którzy będą umieć przyciągać spojrzenia na swoją pracę i na swoją 

osobę. Będą niestety i tacy, którzy będą samym tylko rozgłosem i gestami 

zewnętrznymi, tylko tym co zewnętrzne: fałszywi pasterze o teatralnych 

pozach... Kapłani? Nie – mimowie. Nic więcej. To nie gest czyni kogoś kapłanem 

ani nie szata. To nie kultura świecka ani kontakty ze światem i z potężnymi 

tworzą kapłana. To jego dusza. Dusza tak wielka, że pochłania ciało. Mój kapłan 

cały jest duchem... Takie jest Moje marzenie. Tacy będą Moi święci kapłani. 

Duch nie ma ani brzmiącego głosu, ani pozy aktora tragedii. Nie ma 

[materialnej] konsystencji, bo jest duchowy, i dlatego nie może nosić 

kostiumów ani masek. Jest tym, kim jest: duchem, płomieniem, światłem, 

miłością. Przemawia do ducha. Mówi czystością spojrzenia, czynów, słów, dzieł.  

Człowiek patrzy i widzi kogoś, kto jest do niego podobny. A poza i ponad ciałem 

co widzi? Coś, co hamuje jego pośpieszny krok, co każe mu się zastanowić i 

wyciągnąć wniosek: “Ten człowiek, podobny do mnie, ma z człowieka tylko 

wygląd zewnętrzny. Ma duszę anioła.” I nawet jeśli jest zmysłowy, wyciąga 

wniosek: “Z jego powodu wierzę, że jest Bóg i Niebo”. A jeśli jest rozpustny, 

powie: “Ten człowiek jest mi równy, a jednak ma spojrzenie niebieskie. 

Powstrzymam moje zmysły, aby ich nie psuć.” A jeśli jest chciwy, postanowi: 

“Za przykładem tego, który nie jest przywiązany do bogactwa, przestanę być 

chciwy”. A jeśli ten człowiek jest wybuchowy, okrutny, w obliczu tej łagodności 

stanie się istotą pełną pokoju. Kapłan święty potrafi wszystko uczynić. I wierz: 

zawsze będą pośród was kapłani święci, którzy będą potrafili umrzeć z miłości 

do Boga i bliźniego. A będą umieli to zrobić z taką słodyczą – praktykując 

wcześniej, w ciągu całego życia doskonałość - i z taką łagodnością, że świat 

nawet tego nie zauważy. A to właśnie dzięki nim – bohaterom milczenia i 

wiernej działalności – świat nie staje się cały nieczysty i bałwochwalczy. I będą 

mieli twój uśmiech, czysty i nieśmiały. Bo zawsze będzie istnieć wielu 
Andrzejów. Będą dzięki Bogu i dla szczęścia świata!» 

«Nie wierzyłem, że mogę zasłużyć na takie słowa... Nic nie zrobiłem, żeby je 

wywołać...» 

«Pomogłeś Mi przyciągnąć do Boga jedno serce, a teraz już drugie prowadzisz 

do Światłości.» 

«O, dlaczego on to wyjawił? Przyrzekł mi...» 

«Nikt nic nie powiedział. Ja jednak wiem. Kiedy towarzysze odpoczywają, 

zmęczeni, jest trzech czuwających nad “Piękną Rzeką”: Apostoł o miłości 

milczącej, ale aktywnej wobec grzeszników; pewne stworzenie, którego dusza 

wyrywa się ku zbawieniu; i Zbawiciel, który modli się i czuwa, czeka i ma 

nadzieję... Moja nadzieja: że dusza znajdzie swe zbawienie... Dziękuję, 
Andrzeju. Postępuj tak dalej i bądź błogosławiony.» 

«O, Nauczycielu! Ale nie mów o tym pozostałym... Całkiem sam - mówiąc do 

trędowatej na opustoszałej plaży lub odzywając się tu do osoby, której oblicza 

nie widzę - potrafię jeszcze odrobinę uczynić. Ale gdyby inni o tym wiedzieli, 
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szczególnie Szymon, i gdyby przyszli... nie umiałbym nic zrobić... Ty też nie 

przychodź... bo wstydzę się mówić przed Tobą.» 

«Nie przyjdę. Jezus nie przyjdzie. Ale Duch Boży będzie ci zawsze towarzyszył. 

Chodźmy do domu. Wołają nas na posiłek.» 

Tak kończy się spotkanie Jezusa z uczniem.  

Jeszcze jedzą, a już lampy są zapalone, gdyż szybko zapada noc. Wiatr również 

daje radę, by zamykać drzwi. Jednak od drzwi dochodzi pukanie i słychać 
radosny głos Jana. 

«Wróciliście!» 

«Byliście szybcy!» 

«I co?» 

«Jak jesteście obładowani!» 

Wszyscy mówią równocześnie i pomagają trzem zdjąć z ramion ciężkie torby. 

«Ostrożnie!» 

«Pozwólcie nam powitać Nauczyciela!» 

«Chwileczkę!...» 

Panuje radosny rozgardiasz, rodzinny, z radości bycia [znowu] razem. 

«Witam was, przyjaciele. Bóg dał wam dni spokojne?» 

«Tak, Nauczycielu, ale brak uspokajających wiadomości. Przewidywałem to» – 

mówi Iskariota.  

«Co się dzieje? Co?» – ciekawość zaczyna się budzić.  

«Poczekajcie, niech się najpierw odświeżą.»  

«Nie, Nauczycielu, najpierw damy Ci to, co mamy dla Ciebie i dla innych. Ale 
przede wszystkim... Janie, daj list.» 

«Szymon go ma. Bałem się, że go zniszczę, będąc tak obładowany.» 

Zelota – który aż do teraz walczył z Tomaszem, usiłującym mu dać wody na 

zmęczone nogi – przybiega, mówiąc: «Mam go tu, w pasie.» 

Otwiera wewnętrzną kieszeń szerokiego pasa z czerwonej skóry i wyciąga z niej 

zwój, teraz spłaszczony.  

«To od Twej Matki. Gdy byliśmy blisko Betanii, spotkaliśmy Jonatana, który 

szedł do Łazarza z listem i z wieloma innymi rzeczami. Jonatan idzie do 

Jerozolimy, gdyż Chuza porządkuje swój pałac... Być może Herod udaje się do 

Tyberiady... i Chuza nie chce mieć żony blisko Herodiady» – wyjaśnia Iskariota, 

gdy tymczasem Jezus rozwiązuje węzły rulonu i rozwija go.  

Apostołowie rozmawiają, a Jezus czyta z uśmiechem szczęścia słowa Mamy. 
Potem mówi:  

«Słuchajcie! Jest coś dla Galilejczyków. Moja Matka pisze: 
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“Dla Jezusa, Mojego słodkiego Syna i Pana, pokój i błogosławieństwo. Jonatan, 

sługa swego Pana, przyniósł mi miłe podarunki od Joanny, która prosi o 

błogosławieństwo jej Pana dla niej, dla małżonka i całego domu. Jonatan 

powiedział mi, że z polecenia Chuzy udaje się do Jerozolimy z nakazem otwarcia 

pałacu syjońskiego. Błogosławię Boga za to, bo mogę Ci przekazać Moje słowa i 

błogosławieństwa. Maria Alfeuszowa i Salome też przesyłają synom pocałunki i 

błogosławieństwa. A ponieważ Jonatan był nadzwyczaj dobry, są i pozdrowienia 

żony Piotra dla jej oddalonego małżonka, a nawet rodzin Filipa i Natanaela. 

Wszystkie niewiasty, o mężowie oddaleni, przesyłają wam odzież na zimowe 

miesiące, wykonaną igłą i na warsztacie tkackim, oraz owoc pracy w ogrodzie – 

słodki miód. Radzimy wam brać go z bardzo ciepłą wodą w wilgotne wieczory. 

Uważajcie na siebie. To właśnie matki i małżonki każą mi wam przekazać, 

dlatego to mówię. Mówię to też Memu Synowi. Nie poświęcałyśmy się 

nadaremnie, wierzcie w to. Korzystajcie ze skromnych podarunków, które my, 

uczennice uczniów Chrystusa, dajemy sługom Pana. Dajcie nam tylko tę radość, 

że jesteście zdrowi.  

Myślę, że teraz już od prawie roku, Mój Synu umiłowany, nie jesteś tylko dla 

Mnie. Wydaje Mi się, że powróciłam do czasów, gdy byłeś już tu, gdyż czułam 

małe serduszko bijące w Moim łonie, ale mogłam też powiedzieć, że nie było Cię 

jeszcze, byłeś bowiem oddzielony przegrodą, która przeszkadzała głaskać Twe 

umiłowane ciało, i mogłam tylko adorować Twego ducha, o Synu Mój i godny 

czci Boże. Teraz też wiem, że jesteś tu, i że Twoje serce bije wraz z Moim, nigdy 

nie oddzielone ode Mnie, nawet jeśli jest oddalone. Nie mogę Cię jednak 

głaskać, słuchać, usługiwać Ci, uwielbiać Cię, Mesjaszu Pana i Jego biednej 
służebnicy.  

Joanna chciała, abym poszła do niej. Nie chciała być sama w czasie Święta 

Świateł. Wolałam jednak pozostać tu, z Marią, by zapalić światła dla Mnie i dla 

Ciebie. Ale nawet gdybym była największą królową na ziemi i gdybym mogła 

zapalić tysiące i dziesiątki tysięcy świateł, byłabym pogrążona w nocy, bo Ciebie 

tu nie ma. Wtedy byłam w doskonałej światłości – w tamtej ciemnej grocie, gdy 

miałam Cię na Moim sercu, Światłość dla Mnie i Światłość dla świata. To po raz 

pierwszy mówię sobie: “Moje Dziecko dzisiaj ma rok więcej”, a nie mam [przy 

Sobie] Mojego Dziecka. I to będzie smutniejsze niż Twoje pierwsze urodziny w 

Matarea. Ty wypełniasz Swoją misję, a Ja – Moją. Oboje wypełniamy wolę Ojca i 

pracujemy dla chwały Bożej. To osusza wszelką łzę.  

Drogi Synu, rozumiem, co robisz, na podstawie tego, co Mi powiedziano. Jak 

morskie fale przynoszą głos pełnego morza do wnętrza zatoki samotnej i 

zamkniętej, tak echo Twej świętej pracy dla chwały Pana dociera do naszego 

spokojnego domku, do Twojej Mamy, która cieszy się tym. Jednocześnie drży, 

bo choć wszyscy mówią o Tobie, jednak nie mówią z takimi samymi uczuciami. 

Przychodzą przyjaciele i ci, którym dobrze czyniłeś, by Mi powiedzieć: 

“Błogosławiony niech będzie Syn Twego łona!”. Przychodzą też Twoi 

nieprzyjaciele, którzy ranią Mi serce mówiąc: “Niech będzie przeklęty!” Ale za 

tych się modlę, bo to ludzie bardziej nieszczęśliwi niż poganie, którzy 

przychodzą Mnie pytać: “Gdzie jest mag, ten boski?” Oni nie wiedzą, że w swym 

błędzie wypowiadają wielką prawdę, gdyż Ty jesteś naprawdę kapłanem i 

wielkim, bo dawniej słowo to taki właśnie miało sens. I Ty jesteś boski, o Mój 

Jezu. Więc posyłam Ci ich mówiąc: “Jest w Betanii”. Myślę, że tak mam mówić, 

aż Mi dasz inne polecenia. I modlę się, za tych, którzy przychodzą szukać 

zbawienia – za tych, którzy [duchowo] umierają – ażeby znaleźli zbawienie dla 
wiecznego ducha.  

A Ciebie proszę: nie martw się Moim cierpieniem. Ono jest wynagradzane przez 

tyle radości, przynoszonych Mi w słowach tych, którym uzdrowiłeś duszę i ciało. 

Maria miała i ma cierpienie jeszcze większe niż Moje. Tylko Mnie o tym 
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powiedziała. Józef, syn Alfeusza, chce, abyś wiedział, że w czasie jego 

niedawnej podróży w interesach, jaką odbył do Jerozolimy, został zatrzymany i 

grożono mu z powodu Ciebie. To byli członkowie Wysokiej Rady. Myślę, że 

zostali poinformowani przez kogoś z możnych stąd. Któż bowiem mógłby 

wiedzieć, że Józef jest głową rodziny i Twoim bratem? Mówię Ci o tym, bo 

muszę być posłuszna jako niewiasta. Ale od siebie mówię Ci: chciałabym być 

blisko Ciebie, aby Cię umacniać. Jednak Ty decyduj, Mądrości Ojca, nie zważając 

na Moje łzy. Szymon, Twój [stryjeczny] brat, był prawie zdecydowany udać się 

w podróż [do Ciebie] wraz ze Mną. Ale surowość pory roku powstrzymała go, a 

bardziej jeszcze obawa, że Cię nie spotka. Powiedziano mu bowiem, tonem 
grożącym, że nie możesz zostać tam, gdzie jesteś.  

Synu! Mój Synu! Mój godny czci i święty Synu! Stoję z ramionami wzniesionymi 

jak Mojżesz na górze, aby modlić się za Ciebie w czasie walki z nieprzyjaciółmi 
Boga i Twoimi nieprzyjaciółmi, Mój Jezu, którego świat nie kocha.  

Zmarła Lia Izaakowa. Zmartwiłam się z tego powodu, gdyż była zawsze dla Mnie 

dobrą przyjaciółką. Jednak Moją największą troską jesteś Ty – daleko i nie 

kochany. Błogosławię Cię, Synu, i równocześnie przekazuję Ci pokój i 
błogosławieństwo. Proszę Cię, abyś go udzielił Twojej Mamie”.» 

«Ci bezwstydnicy przychodzą nawet do domu!» – krzyczy Piotr.  

A Juda Tadeusz wykrzykuje: «Józef.... mógłby zachować dla siebie tę 

wiadomość. Ale... śpieszył się z jej przekazaniem!» 

«Wycie hieny nie przeraża żyjących» – wyrokuje Filip. 

«Nieszczęściem nie są hieny, lecz tygrysy. Szukają żywej zdobyczy» – mówi 

Iskariota. Potem zwraca się do Zeloty: 

«Powiedz, czego się dowiedzieliśmy.» 

«Tak, Nauczycielu. Judasz miał rację obawiając się. Poszliśmy do Józefa z 

Arymatei i do Łazarza, jako Twoich jawnych przyjaciół. A potem, ja i Judasz – 

jakbym był towarzyszem jego dzieciństwa – do niektórych jego przyjaciół z 

Syjonu... I... Józef i Łazarz radzą Ci opuścić natychmiast to miejsce w czasie 

tych świąt. Nie zostawaj tu, Nauczycielu. To dla Twego dobra. Przyjaciele 

Judasza powiedzieli: “Uważajcie, bo już postanowiono przyjść Go zaskoczyć i 

oskarżyć... I właśnie w czasie tych dni świątecznych, gdy nie ma ludzi. Niech się 

wycofa na jakiś czas, aby zmylić te żmije. Śmierć Dorasa pobudziła ich jad i 

strach. Bo, poza nienawiścią, jest w nich strach. I strach ten każe im widzieć 

rzeczy nie istniejące, a nienawiść popycha ich nawet do mówienia kłamstw”.» 

«Wszystko, wszystko o nas wiedzą! To obrzydliwe! Wszystko przekręcają! 

Wszystko wyolbrzymiają! A jeśli to nie wydaje im się wystarczające dla rzucenia 

klątwy, zmyślają. Budzi to we mnie obrzydzenie i przytłacza mnie. Mam ochotę 

uciec, iść... nie wiem... daleko. Ale poza Izrael, który jest samym grzechem...» – 
mówi Judasz, przygnębiony.  

«Judaszu, Judaszu! Aby dać światu człowieka, kobieta nosi go przez dziewięć 

miesięcy. Ty zaś, aby dać światu poznanie Boga, chciałbyś to uczynić szybciej? 

To nie dziewięciu miesięcy, lecz tysięcy miesięcy będzie trzeba. I jak księżyc 

rodzi się i umiera w czasie każdego cyklu – ukazując się jak nowo narodzony, 

potem w pełni, potem ubywający – tak też będzie na świecie. Jak długo będzie 

istniał, zawsze będą fazy wzrastania i zmniejszania się religii. Ale nawet wtedy 

gdy będzie wydawała się martwa, będzie jednak żyła - jak księżyc, który 

istnieje, choć można by powiedzieć, że go już nie ma. A ten, kto będzie pracował 

dla tej religii, będzie miał pełną zasługę z tego, nawet jeśli na ziemi pozostanie 
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tylko bardzo mała liczba wiernych dusz. Chodźmy dalej, bez łatwego 

entuzjazmu w tryumfach i bez zniechęceń w klęskach!» 

«Ale jednak... odejdź stąd. My nie jesteśmy jeszcze zbyt silni. I czujemy, że 

przed Sanhedrynem będziemy się bać. Przynajmniej ja... Inni... nie wiem... Ale 

uważam, że jest nieroztropnie kusić los. Nie mamy serca trzech młodzieńców z 
dworu Nabuchodonozora.»  

«Tak, Nauczycielu. Tak będzie lepiej.» 

«I rozsądniej.» 

«Judasz ma rację.» 

«Widzisz, że nawet Twoja Matka i Twoi krewni...» 

«... i Łazarz, i Józef...» 

«Niech przyjdą tu na darmo.» 

Jezus otwiera ramiona i mówi: «Niech będzie, jak chcecie. Ale potem tu 

wrócimy. Widzicie, ilu ludzi przybywa. Nie przymuszam ani nie wystawiam na 

próbę waszych dusz. Czuję, że nie są jeszcze gotowe... Ale zobaczmy, co 
przygotowały niewiasty.» 

Wszyscy z iskrami radości w oczach i radosnymi okrzykami wyciągają z sakw 

paczki z ubraniami, sandałami, jedzeniem od matek i żon. Usiłują zainteresować 

Jezusa, aby podziwiał tak wielką łaskę Bożą. On jednak jest zatroskany i 

roztargniony. Czyta raz i drugi matczyny list. Ukrył się z lampą w najbardziej 

odległym rogu stołu, na którym są ubrania, jabłka, metalowe półmiski i sery. 
Zakrywając ręką oczy, wydaje się medytować. Cierpi.  

«Popatrz, Nauczycielu, moja biedna małżonka... jaką piękną szatę mi zrobiła. A 

ten płaszcz z kapturem! Kto wie, ile się musiała namęczyć. Nie jest tak zręczna 
jak Twoja Matka» – mówi Piotr. Raduje się, trzymając w rękach swe skarby.  

«Piękny, tak, piękny. To dzielna niewiasta» – odpowiada uprzejmie Jezus, ale 

wzrok ma bardzo daleki od tego, co Mu pokazują.  

«Dla nas mama zrobiła dwie podwójne szaty. Biedna mama! Podobają Ci się, 

Jezu? Mają piękny kolor, prawda?» – mówi Jakub, syn Zebedeusza.  

«Bardzo piękny, Jakubie. Będzie ci pasować.» 

«Spójrz. Idę o zakład, że te paski zrobiła Twoja Matka. Ona tak ładnie haftuje. I 

także tę podwójną osłonę przed słońcem musiała wykonać Maryja. Ona jest taka 

sama jak Twoja. Szatę, nie... To z pewnością nasza mama ją utkała. Biedna 

mama! Po wylaniu tylu łez tego lata nie widzi dobrze i często nitka się 

przerywa. Kochana mama!» – Juda, syn Alfeusza, całuje ciężką czerwono-
kasztanową szatę. 

«Nie cieszysz się, Nauczycielu – zauważa w końcu Bartłomiej. – Nawet nie 

patrzysz na rzeczy, które Ci posłano.» 

«Nie może się cieszyć» – odpowiada Szymon Zelota. 

«Rozmyślam... Ale... Spakujcie wszystko. Ułóżcie wszystko na miejsce. To nie 

czas, by dać się przyłapać. I nie złapią nas. Gdy zapadnie noc, w świetle 
księżyca pójdziemy w stronę Dok, potem do Betanii.» 
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«Dlaczego do Dok?» 

«Tam umiera pewna kobieta i czeka na Moje uzdrowienie.» 

«Nie pójdziemy do zarządcy?» [– pyta Andrzej.] 

«Nie, Andrzeju, do nikogo. W ten sposób nikt nie będzie kłamał, że nie wie, 

gdzie jesteśmy. Wam zależy, żeby nas nie śledzono, Mnie zaś, żeby nie sprawiać 
kłopotów Łazarzowi.» 

«Ale Łazarz czeka na Ciebie.» 

«I pójdziemy do niego lub raczej... Szymonie, czy ugości Mnie dom twego 

dawnego sługi?» 

«Z radością, Nauczycielu. Wiesz teraz wszystko. Mogę więc Ci powiedzieć w 

imieniu Łazarza, w moim imieniu i w imieniu tego, który tam się znajduje: dom 
należy do Ciebie.» 

«Chodźmy szybko, abyśmy byli w Betanii przed szabatem.» 

Kiedy wszyscy rozchodzą się z lampami - przygotować, co jest potrzebne do 

niespodziewanego wymarszu – Jezus zostaje sam. Wchodzi Andrzej, idzie do 
Jezusa i mówi Mu:  

«A ta niewiasta? Żal mi ją opuścić... teraz, gdy była bardzo bliska, by przyjść... 

Jest przezorna... Widziałeś to...» 

«Idź i powiedz jej, że powrócimy za jakiś czas. W międzyczasie niech rozmyśla 

nad twoimi słowami...» 

«Nad Twoimi, Panie. Ja przekazałem tylko Twoje słowa.» 

«Idź i zrób to szybko. Uważaj, żeby nikt cię nie widział. Zaprawdę, na tym złym 

świecie, niewinni muszą się zachowywać tak, jakby byli najgorsi...» 

Wszystko kończy się dla mnie na tej wielkiej prawdzie.  

101. UZDROWIENIE CHOREJ NA RAKA JERUZY Z DOK 

Napisane 19 marca 1945. A, 4776-4786 

Opowiedziałam ojcu o niezbyt miłej wizycie i zapowiedzi, jaką otrzymałam 

wczoraj wieczorem. Widział ojciec i powiedział mi o tym wychodząc, że miałam 

oblicze “przerażone”. Nie wiem, jaki miałam wyraz twarzy, lecz z pewnością 
jestem pod wrażeniem i to nie mija szybko. 

To nie po raz pierwszy szatan zadaje mi udręki, kusząc mnie to tym, to tamtym. 

A teraz, gdy już nie kusi ciała, kusi – ducha. To już od roku od czasu do czasu mi 

się naprzykrza. Po raz pierwszy było to, gdy kusił mnie w ciągu dni pełnych 

obaw, w kwietniu 1944 roku, obiecując mi pomóc, jeśli go uwielbię. Za drugim 

razem zaatakował mnie tą przenikającą [do głębi], gwałtowną i długą pokusą z 

4 lipca 1944. Kusił mnie, abym – naśladując język Nauczyciela - zniszczyła tych, 

którzy mnie znieważyli. Za trzecim razem zasugerował mi, abym uczyniła z tych 

podyktowanych słów moje dzieło i opublikowała je, przypisując sobie zasługę i 

zyskując pieniądze. Za czwartym razem, w lutym tego roku (wydaje mi się, że 

to było już w lutym), ukazał mi się (to po raz pierwszy go widziałam, bo kiedy 

indziej odczuwałam tylko jego obecność), przerażając mnie swym wyglądem i 

nienawiścią. Piąty raz to było wczoraj wieczorem. To były wielkie szatańskie 

ujawnienia się. Jednak od tamtego czasu na jego konto zapisuję wszystkie inne, 
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małe rzeczy, pochodzące od innych, pragnących mnie doprowadzić do pychy, do 

samozadowolenia albo do udawania, albo do przekonania mnie, że jestem tylko 

chorą, a wszystko to jest owocem zaburzeń psychicznych. Nawet przeszkody 

pochodzące od rodziny, władz i niektórych kierowców ciężarówek, [pochodzenie 

tego] wszystkiego przypisuję szatanowi. Stara się on jak najlepiej robić to, co 

potrafi, aby mi się naprzykrzać i doprowadzić mnie do niepokoju, do buntu, do 
przekonania, że modlitwa jest bezużyteczna i że wszystko jest kłamstwem. 

Zapewniam ojca, że wczoraj wieczorem bardzo mnie dręczył. To nie po raz 

pierwszy budzi we mnie lęk przed tym, że jestem zwodzona i że będę musiała 

rozliczyć się z tego przed Bogiem, a nawet przed ludźmi. Ojciec wie, że to budzi 

we mnie przerażenie... Jezus zawsze mnie pociesza i ojciec także, a ta 

[dręcząca] myśl wciąż ponownie się budzi. To były [dotąd] myśli “moje”, 

wzbudzone przez szatana, lecz pochodziły ode mnie. Wczoraj wieczorem to była 

groźba wyraźna i bezpośrednia. Powiedział mi: “Rób tak, rób! Zaczekam na 

stosowną chwilę. Na ostatnią chwilę. Wtedy przekonam cię do tego stopnia, że 

zawsze oszukiwałaś Boga, ludzi i samą siebie i że byłaś oszustką, iż wpadniesz 

w prawdziwe przerażenie, w rozpacz z powodu swego potępienia. I wypowiesz 

to takimi słowami, że otaczające cię osoby uwierzą w twoje ostateczne 

wycofanie się [uczynione] po to, by iść do Boga z mniejszym grzechem. Ty i ci, 

którzy będą z tobą, będziecie o tym przekonani. I tak umrzesz... a inni 

pozostaną głęboko wstrząśnięci... Czekam na ciebie, tak... A ty też czekaj na 

mnie... Nie wypowiadam [próżnych] obietnic, lecz wypełniam je. W tej chwili 

bezgranicznie mi się naprzykrzasz, lecz wtedy to ja zadam ci udrękę. Zemszczę 
się za wszystko, co mi uczyniłaś... Zemszczę się, jak to potrafię.”  

I tak odszedł, pozostawiając mnie w udręce... 

Potem przyszła słodka Mama, łagodna i czuła, w białej szacie, aby się do mnie 

uśmiechnąć i pogłaskać mnie. Mój Jezus uśmiechnął się do mnie Swym 

najradośniejszym uśmiechem. Jednak ledwie odeszli wpadłam na nowo w moje 

przygnębienie... I to trwa. Kiedy myśl ta nachodzi mnie z mocą, czuję pokusę 

powiedzenia: “Nie napiszę już ani jednego słowa, pomimo wszelkich nacisków”. 

Jednak potem zastanawiam się i mówię sobie: “Właśnie tego chce szatan”, i 

porzucam tę myśl. To czas Męki, prawda? Są tacy, którzy z powodu 

bałwochwalstwa - tak głęboko zakotwiczonego w ludzkim sercu, nawet dobrym 

– uwielbiają posłańca, zapominając, że jest on jedynie narzędziem i że jedynie 

Bogu samemu należy się cześć. Są inni, którzy ze mnie szydzą. Jedni i drudzy 

spodziewają się - choć w innych celach – jakichś cudowności we mnie, 

szczególnie w tym okresie Męki. Być może nawet ojciec tego oczekuje jako 

rzeczy naturalnej w moim przypadku. W waszym przypadku to oczekiwanie jest 

usprawiedliwione, u innych to kpiny lub bałwochwalstwo. Zapewniam ojca, że 

wolę kpiny z Marii Valtorty niż bałwochwalstwo wobec mnie. To ostatnie daje mi 

straszliwą udrękę. Wydaje mi się, że mnie obnażają na publicznym placu i 

wydzierają mi najcenniejszą tajemnicę... Czy ja wiem? Cierpię, i tyle. Żarty 

zadają mi mniej bólu, gdy skierowane są do Marii Valtorty. Oby tylko nie 
dotykały “dyktand” i oby nie uznawano ich za żart lub szaleństwo... 

Jednak ponad pragnieniami bardziej lub mniej świętymi i uczciwymi wielu ludzi 

jest wola Boga lub raczej Jego dobroć, słuchająca biednej Marii. Jej ciągła 

modlitwa, jej modlitwa teraźniejsza jest taka: “Oto twoja „ofiara‟. Wszystko, 

czego chcesz, lecz poza znakami zewnętrznymi.” Jeśli o mnie chodzi, nie 

chciałabym też tego ujawnienia się Boga we mnie... Lecz On zechciał, abym była 

Jego fonografem... i cierpliwością. Jednak coś innego – nie, nie i nie. Wszelkie 

choroby nadające się do diagnozy lub nie, bo przejawy ich nie są znane... 

Wszelkie cierpienia do zniesienia przeze mnie, jakie On cierpiał... Całkowita 

agonia powala mnie pod ciężarem Jego agonii. Jednak niech wie o tym jedynie 

On sam, ojciec, który mną kieruje, i ja. To wystarczy. Jeśli jednak w tym okresie 
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Męki wywołuję zawód u tych, którzy mnie uwielbiają lub żartują ze mnie, bo 

zewnętrznie nie “cierpię”, zapewniam, że przeżywam moją mękę. Im bardziej 

wzrasta fizyczne cierpienie ciała, tym bardziej czuję się złamana i zbita ciosami 

i wyczerpaniem Golgoty. Moja głowa cierpi z powodu okrutnej korony, 

szarpania i drgawek, duszności, napływu krwi z powodu torturowania, 

pragnienia i gorączki, osłabienia i pobudzenia w męczarni. Taka jest “męka”. I 

jest jeszcze to, co nazywam “moim Getsemani”: kiedy wzrastają ciemności, 

pełne urojeń i lęków... obawy, przerażenie przed przyszłością i przed Bogiem... i 

obecność Nienawiści, podczas nieobecności Miłości. To wszystko prowadzi do 

pragnienia, do gorączki, do krwawych łez, do jęków, do wyczerpania. 

Zapewniam, że to coś równego mocą jednej godzinie przeżytej w zeszłym roku, 

gdy Bóg zostawił mnie samą. I nawet mogę powiedzieć, że to coś silniejszego, 

bo cierpię, pomimo obecności Boga we mnie.  

Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam. Jednak niektóre udręki bardzo trudno 

opisać. A jeszcze trudniej je zrozumieć ojcu duchownemu, bałwochwalcom, 

ciekawskim, badającym lub wyśmiewającym... zjawisko. Trzeba, aby te trzy 

ostatnie kategorie [ludzi] mogły przez jedną godzinę przeżywać to, czego my 

doświadczamy... I również bałwochwalcy, którzy nam być może zazdroszczą. 

Ale, nie! Lepiej niech tego nie doświadczają. Bałwochwalcy usiłowaliby uciec 

przed taką godziną, kto wie dokąd. Ciekawscy, badacze, kpiarze, szydercy 

doszliby do przeklinania Boga... A więc... wyciągnijmy ramiona do jarzma, 

wypijmy gorycz... i naprzód.  

Panie, nie moja wola, lecz Twoja. Oto Twoja służebnica i ofiara. Tak, uczyń ze 

mną, co chcesz. Jedynie przez wzgląd na Twoją dobroć daj mi siłę, abym mogła 

cierpieć. I nie zostawiaj mnie samej. “Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i 
dzień się już nachylił.”  

Widzę Jezusa w pierwszych blaskach późnego zimowego poranka, jak wchodzi 

do małego miasteczka Dok. Pyta porannego przechodnia: «Gdzie mieszka 
Marianna, starsza matka, której synowa umiera?» 

«Marianna, wdowa po Lewim? Teściowa Jeruzy, żony Jozjasza?» 

«Tak.» 

«Popatrz, mężu. Na końcu tej drogi jest plac, w rogu jest źródło. Stamtąd 

odchodzą trzy drogi. Idź tą, na środku której rośnie drzewo palmowe. Przejdź 

jeszcze sto kroków. Znajdziesz rów i pójdziesz wzdłuż niego aż do drewnianego 

mostu. Przejdziesz przez niego i zobaczysz osłoniętą uliczkę. Pójdziesz nią. 

Kiedy nie będzie już drogi ani osłony, lecz wyjście na plac, będziesz na miejscu. 

Dom Marianny ma złoty kolor ze starości. Z powodu wydatków, jakie mają, nie 

mogą go doprowadzić do porządku. Nie pomyl się. Żegnaj. Przychodzisz z 
daleka?» 

«Nie.» 

«Ale jesteś Galilejczykiem?» 

«Tak.» 

«A ci? Przychodzisz [z nimi] na Święto?» 

«To przyjaciele. Żegnaj, mężu. Pokój niech będzie z tobą.» 

Jezus zostawia gadułę, który już się nie śpieszy. Idzie drogą, a apostołowie za 

Nim.  
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Dochodzą do... małego placu z błotnistej ziemi. Pośrodku stary dąb wyrósł jak 

pan. Latem daje być może miły cień. Teraz [stoi], samotny i smutny, z ciemną 
gęstwiną ponad biednymi domami, którym odbiera światło słońca.  

Dom Marianny jest najnędzniejszy, szeroki, niski i tak zaniedbany! Drzwi pełne 

są łat z drobnych kawałków bardzo starego drewna. Małe, nie osłonięte okienko 

ukazuje ciemny otwór jak oczodół pozbawiony oka. Jezus puka do drzwi. 

Ukazuje się dziesięcioletnia dziewczynka, blada, chuda, o oczach 

zaczerwienionych.  

«Jesteś wnuczką Marianny? Powiedz babci, że Jezus tu jest.» 

Dziecko wydaje okrzyk i ucieka głośno wołając. Przybiega starsza kobieta, za 

nią – siedmioro dzieci, nie licząc dziewczynki. Najstarsze wydaje się być jej 

bliźniakiem. Ostatnie – dwóch małych chłopców, bosych i wychudzonych – 

czepiają się szaty staruszki, ledwie stawiając kroki.  

«O! Przyszedłeś! Dzieci, uczcijcie Mesjasza! Przybywasz w porę do mojego 

biednego domu. Moja córka umiera... Nie płaczcie, dzieci, żeby nie usłyszała. 

Biedne dzieci! Są wyczerpane czuwaniem, bo muszę wszystko zrobić, a ja już 

nie potrafię czuwać. Padam na ziemię z braku snu. Od miesięcy nie kładę się na 

posłanie. Teraz śpię na taborecie przy niej i dzieciach. Są małe i cierpią. Chłopcy 

chodzą po drewno, by rozpalić ogień. Sprzedają je też, by kupić chleba. Też są 

wyczerpani, biedni malcy! Ale nie zmęczenie najbardziej nas zabija, lecz 
patrzenie na to, jak ona umiera... Nie płaczcie. Mamy Jezusa.» 

«Tak, nie płaczcie. Mama wyzdrowieje, ojciec powróci. Nie będziecie mieli tak 

wielkich wydatków ani tak wielkiego głodu. Ci dwaj, to najmłodsi?» 

«Tak, Panie. To biedne stworzenie trzy razy rodziło bliźniaki... i ma chore 

piersi.» 

«Zbyt dużo dla jednych, a nic dla innych» – mruczy Piotr pod nosem. Potem 

bierze małego i daje mu jabłko, aby go uspokoić. Drugie też go prosi o nie i Piotr 

zaspokaja jego głód. Jezus przechodzi ze staruszką przez przedsionek przy 

podwórku. Wchodzi po schodach, by wejść do izby, w której jęczy niewiasta, 
jeszcze młoda, lecz podobna do szkieletu.  

«Mesjasz, Jeruzo! Teraz nie będziesz już cierpieć. Widzisz, że rzeczywiście 

przyszedł? Izaak nigdy nie kłamie. Powiedział to. Wierz więc, bo jeśli przyszedł, 
może cię uzdrowić.» 

«Tak, dobra mamo. Tak, mój Panie. Ale jeśli nie możesz mnie uzdrowić, to 

przynajmniej spraw, że umrę. Mam jakby psy przy piersiach. Usta moich dzieci, 

którym dawałam słodkie mleko, sprowadziły ogień i gorycz. Tak cierpię, Panie! Z 

powodu mnie tyle jest wydatków! Mąż jest daleko... za chlebem. Mama, 

staruszka, wyczerpuje się. Ja umieram... Co z dziećmi, gdy ja umrę od tej 
choroby, a ona – ze zmęczenia i wysiłku?» 

«Bóg dba i o ptaki, i o ludzkie dzieci. Ale nie umrzesz. Czy to tu cię boli?»  

Jezus chce położyć rękę na owiniętej bandażami piersi. 

«Nie dotykaj mnie! Nie powiększaj cierpienia!» – krzyczy chora.  

Jezus kładzie jednak delikatnie smukłą dłoń na chorej piersi.  

«Naprawdę masz we wnętrzu ogień, biedna Jeruzo. Miłość macierzyńska 

rozpaliła ci pierś. Nie masz jednak nienawiści do twego męża ani do dzieci, 

prawda?» 
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«O, dlaczego miałabym mieć? On jest dobry i zawsze mnie kochał. Kochaliśmy 

się mądrą miłością i miłość ta zakwitła dziećmi.... A one!... Martwi mnie, że 

muszę je opuścić, ale... Panie! Ogień się skończył! Mamo! Mamo! Jakby anioł z 

Nieba zgasił moje cierpienie! O, jaki pokój! Nie odejmuj, nie odejmuj Swej ręki, 

mój Panie. O, co za moc! Jaka radość! Moje dzieci! Tu, moje dzieci! Chcę ich! 

Dina! Ozjasz! Anna! Szeba! Melchi! Dawid! Juda! Tu, tu! Mama już nie umiera! 
O!...» 

Młoda kobieta odwraca się na poduszce, płacząc z radości, gdy przybiegają 

dzieci. Staruszka, nie znajdując innego sposobu na wyrażenie radości, 

rozpoczyna na kolanach kantyk Azariasza w piecu ognistym. Mówi go w całości, 

drżącym głosem starej, wzruszonej kobiety.  

«O, Panie! Ale co mogę zrobić dla Ciebie? Nie mam nic, by Cię uczcić!» – mówi 

w końcu.  

Jezus podnosi ją i mówi: «Pozwól Mi tylko wypocząć. Jestem zmęczony. I nie 

mów nic. Świat Mnie nie kocha. Muszę odejść na jakiś czas. Proszę cię o 

wierność Bogu i o milczenie: ciebie, synową, dzieci.» 

«O, nie lękaj się! Nikt nie przychodzi do biednych ludzi! Możesz tu zostać bez 

obawy, że Cię zobaczą. Faryzeusze?... Ale... co z jedzeniem? Mam tylko trochę 

chleba...» 

Jezus woła Iskariotę: «Weź pieniądze i idź kupić, co trzeba. Zjemy i 

wypoczniemy u tych szlachetnych ludzi. Aż do wieczora. Idź i nic nie mów.» 

Potem odwraca się ku uzdrowionej: «Zdejmij bandaże, wstań i pomóż matce. 

Ciesz się. Bóg wyświadczył ci łaskę dla wynagrodzenia za twe cnoty żony. 

Połamiemy się razem chlebem, gdyż dziś Pan Najwyższy jest w twoim domu i 

trzeba Go uczcić uroczyście.» 

Jezus wychodzi do Judasza, który ma wyjść:  

«Weź w obfitości. Niech wystarczy na nadchodzące dni. Nam niczego nie 

braknie u Łazarza.» 

«Tak, Nauczycielu. I jeśli pozwolisz... Mam własne pieniądze. Ślubowałem je 

ofiarować, aby Cię ocalić od nieprzyjaciół. Zamienię je na chleb. Lepiej będzie 

dać to tym braciom w Panu niż tym gębom ze Świątyni. Pozwolisz? Złoto zawsze 

było dla mnie wężem. Nie chcę się już nim fascynować. Tak dobrze się czuję 
teraz, gdy jestem dobry. Czuję się wolny i szczęśliwy.» 

«Zrób, jak chcesz, Judaszu. I niech Pan ci udzieli pokoju.» 

Gdy Judasz wychodzi, Jezus idzie do uczniów.  

Tak się wszystko kończy.  

Oto przeżywam wielką burzę. Dokładnie jedną z tych marcowych burz, kiedy 

następują po sobie to blask słońca, to ciemności burzowych chmur. Mam 

wrażenie, że jestem łódką na wzburzonych falach, to na szczycie fali, w pełnym 

słońcu, to w przepaści pomiędzy dwoma wodnymi górami, które wydają się 

mnie zalewać w mrocznej otchłani. Wydaje mi się, że przechodzę z oceanu 

wściekłości do najspokojniejszego portu i że zanurzam się to w żółci, to w 
miodzie.  

Jakież cierpienie od wczorajszego wieczora! Są chwile, gdy jestem w Niebie, z 

krótkimi i słodkimi słowami, błogosławionymi uśmiechami, jakie dają mi Jezus i 

Maryja, z mocą, której mi udzielają. Mówię wtedy: “O, jestem pewna, że nie 
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ulegam iluzjom ani nie jestem grzesznicą” (to znaczy, że nie grzeszę zapisując 

wizje i dyktanda). Potem pogrążam się na nowo w mrocznej otchłani, w 

przerażającym zgiełku słów i gróźb wczorajszego wieczoru. Po [pobycie w] Raju 

kosztuję piekła. Potem przychodzi mi z pomocą dobroć Jezusa i Maryi i moja 

biedna dusza wznosi się ku słońcu, ku niebu, w szczęśliwości napełniającej 

mnie słodyczą. A potem na nowo zanurzenie w goryczy, w nocy, w trwodze. 
Boję się... Pomóżcie mi wygrać tę walkę. 

102. W BETANII, W DOMU SZYMONA ZELOTY 

Napisane 21 marca 1945. A, 4795-4808 

Kiedy Jezus, wspiąwszy się na ostatnie wzgórze, wychodzi na płaskowyż, widzi 

Betanię rozweseloną grudniowym słońcem. Sprawia ono, że rozległa wioska jest 

mniej smutna i mniej posępne są ciemnozielone plamy cyprysów, dębów i drzew 

świętojańskich, rosnących to tu, to tam, przy jakimś bardzo wysokim drzewie 

palmowym, wznoszącym się samotnie w najpiękniejszych ogrodach. 
Przypominają dworzan skupionych przy królu.  

W Betanii znajduje się nie tylko piękny dom Łazarza, lecz także i inne bogate 

siedziby. Być może [należą do] obywateli jerozolimskich, którzy wolą mieszkać 

tu, w pobliżu swych dóbr. Pośród domków wieśniaków wznoszą wille, 

przestronne i piękne, ze starannie utrzymanymi ogrodami. Dziwny jest widok z 

tych wzgórz. Przypomina Wschód przez palmy o smukłych pniach z twardymi i 

szumiącymi czuprynami liści. Za tą zielenią gagatu szuka się instynktownie 

żółtych, bezgranicznych piasków pustyni. Tu jednak tło stanowią zielono-

srebrzyste drzewa oliwne, uprawne pola – chwilowo opustoszałe i bez 

jakiejkolwiek roślinności – i ogrody z drzewami jak szkielety, o sczerniałych 

pniach i gałęziach splecionych niczym dusze zwijające się w piekielnych 
mękach.  

[Jezus] spostrzega nagle czuwającego sługę Łazarza, który pozdrawia Go 

głęboko, prosząc o pozwolenie powiadomienia pana o Jego przybyciu. 

Pośpiesznie odchodzi. 

W międzyczasie przybiegają wieśniacy i mieszkańcy miasta, by pozdrowić 

Rabbiego, a od wawrzynowego żywopłotu, opasującego swą wonną zielenią 

piękny dom, podchodzi młoda niewiasta, która z pewnością nie jest Izraelitką. 

Jej strój lub – jeśli sobie dobrze przypominam nazwę - etola jest dość długa, by 

uformować lekki, szeroki tren z delikatnej śnieżnobiałej wełny, który ożywia 

kolorowa falbana haftowana w greckim stylu, z błyszczącymi złotem nitkami. W 

talii jest ściśnięta paskiem, podobnym do falbany. Jej fryzura – zabezpiecza ją 

złota siatka – jest bardzo skomplikowana. Z przodu są loki, z tyłu – gładka. 

Kończy się wielkim warkoczem na karku. Mam wrażenie, że to Greczynka lub 

Rzymianka. Obserwuje, zaciekawiona podniosłymi okrzykami kobiet i 

“hosanna” mężczyzn. Potem uśmiecha się pogardliwie, widząc, że zwracają się 

do biednego mężczyzny, nie mającego nawet muła do podróżowania i 

wędrującego w grupie ludzi Jemu podobnych: wszyscy jeszcze mniej 

pociągający niż On. Wzrusza ramionami i ze znudzeniem oddala się, a za nią 

psy, gromada błotnych wielobarwnych ptaków, pośród których znajdują się 

białe ibisy i wielobarwne czerwonaki oraz dwie czaple barwy ognia z 

pióropuszami drżącymi na srebrzystych głowach – jedynej bieli ich 
wspaniałego, złocistego upierzenia.  

Jezus patrzy na nią przez chwilę. Potem odwraca się, by wysłuchać jakiegoś 

starca... który chciałby bardzo być uwolniony od słabości nóg. Jezus głaszcze go 

i zachęca do cierpliwości, bo wkrótce nadejdzie wiosna i przy pięknym 
kwietniowym słońcu poczuje się lepiej.  
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Nadchodzi Maksymin. W odległości kilku metrów za nim idzie Łazarz. [Maksymin 

mówi:] 

«Nauczycielu... Szymon powiedział mi, że... że idziesz do jego domu... To 

cierpienie dla Łazarza... ale to zrozumiałe...» 

«Porozmawiamy o tym później, Mój przyjacielu!» 

Jezus zbliża się szybko do Łazarza, który wydaje się zakłopotany. Całuje go w 

policzek. Dochodzą razem do małego domu, który znajduje się między innymi 
ogrodami a ogrodem Łazarza.  

«A więc rzeczywiście chcesz iść do Szymona?» 

«Tak, Mój przyjacielu. Mam ze Sobą wszystkich Moich uczniów i uważam, że tak 

będzie lepiej...» 

Łazarz żałuje tej decyzji, ale nie odpowiada. Odwraca się tylko w stronę małego 

tłumu, który idzie za nim i mówi:  

«Idźcie. Nauczyciel potrzebuje wypoczynku.» 

Widzę, jak wielki wpływ posiada Łazarz. Wszyscy skłaniają się na jego słowa i 

wycofują się, a Jezus przekazuje im w tym czasie Swe pozdrowienie pełne 

słodyczy:  

«Pokój wam. Dam wam znać, kiedy będę przemawiał.» 

«Nauczycielu...» – zwraca się do Niego Łazarz, gdy już są sami. Uczniowie idą o 

kilka metrów za nimi, rozmawiając z Maksyminem.  

«Nauczycielu... Marta tonie we łzach. Dlatego właśnie nie przyszła. Przyjdzie 

potem. Co do mnie, płaczę w głębi serca. Ale mówimy: to słuszne. Gdybyśmy 

wiedzieli, że ona przyjdzie... Ale ona nigdy nie przychodzi na święta... [Nikt nie 
wie], kiedy przyjdzie... Twierdzę, że to demon ją tu dzisiaj przysłał.» 

«Demon? A dlaczego nie jej anioł na rozkaz Boga? Musisz wierzyć, że nawet 

gdyby jej tu nie było, poszedłbym do domu Szymona.» 

«Dlaczego, mój Panie? Czy nie zaznałeś pokoju w moim domu?» 

«Wielkiego pokoju. Po Nazarecie to miejsce jest Mi najdroższe. Ale odpowiedz 

Mi, dlaczego powiedziałeś: “Opuść „Piękną Rzekę‟?” Z powodu zasadzki, którą 

tam przygotowują, prawda? [Postanowiłem więc:] pójdę na ziemie Łazarza, ale 

nie dopuszczę, by znieważono Łazarza w jego domu. Sądzisz, że cię uszanują? 

Aby Mnie zdeptać, oni przeszliby nawet po Świętej Arce... Pozwól Mi na to. 

Przynajmniej na razie. Potem zobaczę. Zresztą, nic Mi nie przeszkadza 

spożywać posiłki u ciebie i nie ma przeszkód, byś przychodził do Mnie. Ale zrób 

tak, aby mówiono: “On jest w domu jednego ze Swych uczniów”.» 

«A czyż ja nim nie jestem?» 

«Ty jesteś przyjacielem, zatem w sercu więcej niż uczniem. To nie jest to samo 

dla złośliwych. Zgódź się, Łazarzu... ten dom należy do ciebie... lecz to nie jest 

twój dom... piękny i bogaty dom syna Teofila. Dla formalistów ma to wielkie 

znaczenie.» 

«Mówisz tak... ale to dlatego... to przecież z powodu niej... Już chciałem jej 

przebaczyć... ale, gdyby Ciebie stąd oddaliła, przysięgam, że znienawidziłbym 

ją...» 
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«A wtedy utraciłbyś Mnie zupełnie. Natychmiast porzuć tę myśl lub zaraz Mnie 

stracisz... Oto Marta. Pokój z tobą, moja miła gospodyni.» 

«O, Panie!»  

Marta klęka i płacze. Aby jednak nie pokazywać zbytnio łez obcym, spuściła 

zasłonę podtrzymującą włosy jak diadem. Nie ma jednak zamiaru kryć płaczu 
przed Jezusem.  

«Dlaczego płaczesz? Naprawdę na darmo wylewasz łzy! Tyle jest powodów do 

płaczu, do tego, by z łez uczynić coś cennego. Ale płakać z takiego powodu! O, 

Marto! Wydaje się, że już nie wiesz, kim jestem! Z człowieka, jak wiesz, mam 

tylko szatę. Serce jest boskie i jego uderzenia są boskie. A więc podnieś się i idź 

do domu... a ją... ją zostaw w spokoju. Nawet gdyby się wyśmiewała, mówię 

wam, zostawcie ją. To nie ona... To ten, który ją trzyma, czyni z niej narzędzie 

niepokoju. Ale tu jest Ktoś, kto jest mocniejszy od jej pana. Teraz toczy się 

otwarta walka między Mną a nim. Wy módlcie się, przebaczajcie, miejcie 
cierpliwość i wierzcie. I nic więcej.» 

Wchodzą do małego domku. To mały dom w formie kwadratu z portykiem, który 

go poszerza. We wnętrzu są cztery pokoje rozdzielone korytarzem w formie 

krzyża. Schody, jak zwykle zewnętrzne, prowadzą ponad małym portykiem na 

taras. Stąd wchodzi się do pomieszczenia bardzo obszernego, o wymiarach 

domu. Niegdyś służyło jako spiżarnia, teraz jest całkiem wolne i czyste, 
absolutnie puste.  

Szymon stoi obok starego sługi, który – jak słyszę – woła Józefa. Pełni honory 

domu i mówi: «Tu będzie można mówić do ludzi a także spożywać posiłki... Jak 
chcesz.» 

«Za chwilę pomyślimy o tym. Na razie idź powiedzieć pozostałym, żeby po 

posiłku ludzie przyszli. Nie zawiodę tutejszych dobrych ludzi.» 

«Gdzie mam im kazać przyjść?» 

«Tu. Dzień jest ciepły. Miejsce jest osłonięte od wiatru. Uprzątnięty ogród nie 

dozna szkód, jeśli ludzie tam wejdą. Będę mówił z wysokości tarasu. Idź 
zatem.» 

Łazarz pozostaje sam z Jezusem. Marta, zmuszona do zajęcia się tak wielką 

liczbą osób, stała się “dobrą gospodynią” i ze sługami oraz z samymi apostołami 
pracuje na dole, aby przygotować stoły i posłania. 

Jezus obejmuje ramię Łazarza i wyprowadza go z pokoju. Chodzą po 

otaczającym dom tarasie, w pięknym słońcu, które ociepla powietrze. Z góry 

obserwuje pracę sług i uczniów. Uśmiecha się do Marty, która chodzi tam i z 

powrotem, z twarzą poważną, ale już mniej wzburzoną. Jezus patrzy na piękny 

widok roztaczający się wokół domu. Wspomina z Łazarzem różne miejsca i 
osoby, a w końcu pyta nagle:  

«Śmierć Dorasa była zatem jak włożenie kija w gniazdo węży?» 

«O, Nauczycielu! Nikodem mówił, że posiedzenie Sanhedrynu było ożywione jak 

nigdy!» 

«Cóż zrobiłem Sanhedrynowi, żeby wywołać jego niepokój? Doras umarł 

śmiercią naturalną na oczach wielu ludzi, zabity gniewem. Nie pozwoliłem, aby 
znieważono zmarłego. A więc...» 
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«Masz rację. Ale oni... Oszaleli ze strachu. I... czy wiesz, co powiedzieli? Że 

trzeba znaleźć w Tobie grzech, aby móc Cię zabić...» 

«O! Zatem bądź spokojny! Trzeba im będzie poczekać aż do godziny Bożej!» 

«Ale... Jezu! Wiesz, o kim mówimy? Wiesz, do czego są zdolni faryzeusze i 

uczeni w Piśmie? Znasz nastawienie Annasza? Czy wiesz, kto mu pomaga? 

Wiesz... O, co ja mówię! Ty wiesz! To zatem zbyteczne, abym Ci mówił, że oni 

wymyślą grzech, aby móc Cię oskarżyć.» 

«Już go znaleźli. Już zrobiłem więcej, niż było trzeba. Rozmawiałem z 

Rzymianami, rozmawiałem z grzesznicami... Tak, z grzesznicami, Łazarzu. Nie 

patrz na Mnie z takim przerażeniem... Jedna z nich ciągle przychodzi Mnie 

słuchać. Mieszka w stodole, którą dał jej twój zarządca na Moją prośbę, bo – 
aby pozostawać blisko Mnie – mieszkała w schronieniu dla świń...» 

Łazarz skamieniał ze zdziwienia. Stoi bez ruchu. Patrzy na Jezusa tak, jakby 

ujrzał kogoś obcego i dziwnego. Jezus potrząsa nim z uśmiechem.  

«Czyżbyś ujrzał Mamonę?» – pyta.  

«Nie... Ujrzałem Miłosierdzie. Ale... ja to rozumiem... ale ci z Rady... nie... 

Mówią, że to grzech. To prawda! Sądziłem... O, cóż Ty zrobiłeś?» 

«To Mój obowiązek, Moje prawo, Moje pragnienie: szukać, aby odkupić ducha, 

który upadł. Widzisz więc, że twoja siostra nie będzie pierwszym błotem, do 

którego podejdę i nad którym się pochylę. I nie będzie ostatnim. To właśnie na 
błocie chcę siać kwiaty i sprawiać, by wyrosły kwiaty dobra.» 

«O, Boże! Mój Boże!... Ale... O, mój Nauczycielu, masz rację! To Twoje prawo, to 

Twój obowiązek, to Twoje pragnienie. Ale hieny nie rozumieją tego. Oni są 

padliną tak cuchnącą, że nie czują, nie mogą czuć zapachu lilii. A nawet tam 

gdzie kwitną lilie, oni, wielkie ścierwo, węszą zapach grzechu. Nie rozumieją, że 

to z ich własnego rynsztoku wychodzi ten smród. Proszę Cię, nie zostawaj zbyt 

długo na jednym miejscu. Chodź, krąż, nie dając im sposobu spotkania Ciebie. 

Bądź jak nocny ognik, tańczący na łodygach kwiatów, szybki, nieuchwytny, 

wprowadzający w błąd swymi ruchami. Uczyń to. Nie przez tchórzostwo, lecz z 

miłości do świata, który dla uświęcenia potrzebuje, żebyś Ty żył. Zepsucie 

powiększa się. Przeciwstaw mu uświęcenie... Zepsucie!... Czy widziałeś nową 

mieszkankę Betanii? To Rzymianka, która poślubiła żyda. On jest wierny Prawu, 

a ona czci bożki. W Jerozolimie nie mogła żyć tak, jak tego chciała. Ciągle miała 

zatargi z sąsiadami z powodu zwierząt. Przyszła więc tutaj. Jej dom napełniają 

zwierzęta dla nas nieczyste... A najbardziej nieczysta jest ona. Śmieje się z nas i 

pozwala sobie na rzeczy... Nie mogę jej krytykować, bo... Powiem tylko, że 

niczyja noga nie przestąpi progu naszego domu z powodu Marii. Grzech jej ciąży 

na całej rodzinie. Jednak do domu tej kobiety chodzi się bez skrupułów. Jest tak 

dlatego, że ona jest w łaskach u Poncjusza Piłata i żyje w separacji z mężem: on 

w Jerozolimie, ona – tu. On i oni udają, że nie czyni ich nieczystymi 

przychodzenie tam, i nie zauważają, że są nieczyści. Obłudnicy! Żyją pogrążeni 

po szyję w obłudzie! I niewiele potrzeba, żeby się w niej utopili. Szabat to dzień 

zabawy... Są tam nawet członkowie Rady! Syn Annasza jest najczęstszym 
gościem.» 

«Widziałem ją. Tak. Zostaw ją. Zostaw ich. Kiedy lekarz przygotowuje 

lekarstwo, miesza składniki i woda wydaje się zabrudzona, bo nią potrząsa. 

Woda wydaje się mętna. Ale potem to, co jest martwe, osadza się i woda staje 

się ponownie czysta, choć jest nasycona sokami tych leczniczych substancji. Tak 

samo teraz. Wszystko się miesza, a Ja pracuję ze wszystkimi. Następnie 
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wszystko, co martwe, opadnie i wyrzuci się to. To, co jest żywe, pozostanie 

aktywne w wielkim morzu ludu Jezusa Chrystusa. Zejdźmy. Wołają nas...» 

...Wizja powraca ponownie: Jezus idzie na taras przemówić do mieszkańców 

Betanii i miejscowości sąsiednich, przybyłych Go słuchać. 

«Pokój wam. Nawet gdybym zamilkł, wiatr Boży przyniósłby wam słowa Mojej 

miłości i niechęci innych. Wiem, że jesteście poruszeni, gdyż powód Mojej 

obecności pośród was jest wam znany. Ale niech to będzie radosne poruszenie. 

Uwielbiajcie ze Mną Pana, który wykorzystuje zło, by uradować Swe dzieci, 
prowadząc Swego Baranka ościeniem do owiec, aby Go ochronić przed wilkami.  

Zobaczcie, jak Pan jest dobry. Na miejsce, gdzie byłem, dotarły jakby wody 

morza, rzek i strumieni. Rzeka miłosnej słodyczy i strumień palącej goryczy. 

Rzeką była wasza miłość - poczynając od Łazarza i Marty, aż po ostatniego 

mieszkańca wioski. Strumieniem były niesprawiedliwe knowania ludzi, którzy – 

nie potrafiąc przyjść do Dobra, które ich zaprasza – oskarżają Je, że jest 

Zbrodnią. A rzeka mówiła: “Wróć, wróć do nas. Nasze wody otoczą Cię, 

odizolują, obronią. Dadzą Ci wszystko, czego odmawia Ci świat”. Zatruty 

strumień zagrażał, chciał zabić swą trucizną. Ale czymże jest strumień wobec 

rzeki i czym jest wobec morza? Niczym. I nic nie zdziałała trucizna strumienia, 

bo rzeka waszej miłości go unicestwiła i w morze Mojej miłości wpłynęła jedynie 

słodycz waszej miłości. [Strumień zła] spowodował nawet zrodzenie się dobra: 
zaprowadził Mnie do was. Błogosławmy za to Najwyższego Pana!»  

Głos Jezusa rozchodzi się potężnie w powietrzu spokojnym i cichym. Jezus, 

bardzo piękny w świetle słońca, uśmiecha się z wysokości tarasu, wykonując 

spokojne ruchy. W dole ludzie słuchają Go, pełni radości. Na dźwięk Jego głosu 

twarze wzniesione ku Niemu rozkwitają uśmiechem. Łazarz jest przy Jezusie – 

także Szymon i Jan. Inni rozproszyli się w tłumie. Marta również wchodzi na 

taras i siada na ziemi u stóp Jezusa. Patrzy w stronę domu, który widać za 
ogrodem.  

«Świat należy do złych. Raj należy do dobrych. To jest prawda i obietnica. To na 

niej opiera się wasza spokojna moc. Świat przemija. Raj nie przemija. Ten, kto 

go zdobędzie przez swą dobroć, będzie się nim cieszyć wiecznie. A więc? Po co 

się niepokoić tym, co czynią złośliwi? Czy przypominacie sobie lamentacje 

Hioba? To wieczne skargi tych, którzy są dobrzy i których się uciska. Ciało jęczy, 

a nie powinno się skarżyć. Im bardziej się je depcze, tym bardziej skrzydła 

duszy powinny wznosić się w radości Pana.  

Czy sądzicie, że są szczęśliwi ci, którzy wyglądają na radosnych, bo godziwie 

lub niegodziwie wypchali spichlerze i napełnili kadzie, wlewając w nie oliwę i 

napełniając bukłaki? Nie. Odczuwają smak krwi i łzy bliźniego w każdym 

pożywieniu, a ich łoże wydaje im się najeżone cierniami, tak dręczą ich wyrzuty 

sumienia. Okradają biednych i grabią sieroty, pozbawiają bliźniego, by ciągle 

gromadzić, uciskają tych, którzy są mniej potężni i mniej zepsuci niż oni. 

Trudno. Zostawcie ich. Ich królestwo jest z tego świata. A w chwili śmierci cóż 

im pozostanie? Nic. Chyba że nazwie się skarbem brzemię grzechów, które 

niosą ze sobą i z którym staną przed Bogiem. Zostawcie ich. To synowie 

ciemności zbuntowani przeciw Światłości. Nie potrafią chodzić świetlistymi 

ścieżkami. Gdy Bóg sprawia, że błyszczy Gwiazda Poranna, oni nazywają ją 

cieniem śmierci i uważają za zakażoną. Wolą chodzić w ledwie błyszczącej, 

brudnej łunie swego złota i nienawiści, bo rzeczy piekielne świecą fosforem 

jezior wiecznego zatracenia...» 

«Moja siostra, Jezu... o!...»  
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Łazarz dostrzega Marię, która prześlizguje się za żywopłotem ogrodu, aby 

podejść możliwie jak najbliżej. Idzie pochylona, ale jej jasna głowa lśni jak 

złoto na tle ciemnego bukszpanu. Marta podnosi się. Jezus kładzie jej jednak 

rękę na głowie i tak zmusza do pozostania na miejscu. Jezus podnosi jeszcze 

bardziej głos.  

«Co powiedzieć tym nieszczęśliwym? Bóg dał im czas na pokutę, a oni 

nadużywają go, by grzeszyć. Ale Bóg ich nie traci z oczu, nawet wtedy gdy się 

wydaje, że to uczynił. Nadchodzi chwila, w której albo miłość Boża - jak 

błyskawica krusząca nawet skałę – kruszy ich twarde serca, albo fala 

nagromadzonych niegodziwości podnosi się aż do przełyku i nozdrzy. I czują – 

o!.. Tak, w końcu czują obrzydzenie do tego smaku i odoru, który napełnia ich 

serca i odpycha innych. Nadchodzi chwila, gdy odczuwają mdłości i zaczynają 
pragnąć dobra.  

Dusza woła wtedy: “Któż mi pomoże powrócić do czasu młodości, kiedy moja 

dusza żyła w przyjaźni z Bogiem, kiedy światło jaśniało w moim sercu i 

chodziłem w Jego promieniach? Wtedy świat milkł w obliczu mojej 

sprawiedliwości, pełen podziwu, a kto mnie widział, nazywał mnie szczęśliwym. 

Świat pił mój uśmiech i przyjmował moje słowa jak słowa anioła, a w piersiach 

moich bliskich serce drżało z dumy. A teraz kim jestem? Pośmiewiskiem dla 

młodych, odrazą dla starych. Wyśmiewają się ze mnie i plują mi z pogardą w 

twarz”.  

Tak, to w ten sposób mówi w pewnych godzinach dusza grzeszników, 

prawdziwych Hiobów. Nie ma bowiem nędzy większej niż ta, gdy ktoś traci na 

wieczność przyjaźń z Bogiem i Jego Królestwo. Dusze te powinny wzbudzać 

litość. Tylko litość. To są biedne dusze, które przez próżniactwo i brak rozwagi 

utraciły Wiecznego Małżonka. “Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej 

duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam”. Rzeczywiście, w ciemnościach nie 

można odszukać małżonka. A dusza – popychana miłością, nieświadoma, bo 

pogrążona w duchowej nocy – szuka i chce znaleźć ochłodę w swojej udręce. 

Sądzi, że znajdzie ją w jakiejkolwiek miłości. Nie. Jest tylko jedna miłość duszy: 

Bóg. Dusze przynaglane Bożą miłością chodzą, szukając miłości. Wystarczyłoby, 

żeby zapragnęły w sobie światła, a miałyby za małżonka Miłość. Chodzą jak 

chorzy, szukając miłości po omacku. Spotykają wszystkie miłości, wszystkie 

rzeczy obrzydliwe, którym człowiek dał to imię, ale nie znajdują Miłości, bo 
Miłość – to Bóg, a nie złoto, uciecha, potęga.  

Biedne, biedne dusze! Gdyby były mniej leniwe, podniosłyby się na pierwsze 

wezwanie Wiecznego Małżonka, aby iść ku Bogu, który mówi: “Chodź za Mną” – 

ku Bogu, który mówi: “Otwórz Mi”. Nie szłyby - w porywie obudzonej miłości - 

otwierać drzwi dopiero wtedy, gdy Małżonek, zawiedziony, jest już daleko. 

Znikł... I tego świętego porywu potrzeby miłowania nie tarzałyby w błocie 

rodzącym obrzydzenie w nieczystym zwierzęciu – tak jest bezużyteczne i 

pokryte kawałkami cierni, które nie były kwiatami, lecz tylko kolcami, które 

szarpały [duszę], a nie koronowały jej. I nie zaznałyby urągania ze strony 

strażników i wszystkich tych, którzy – jak Bóg, lecz z odmiennych powodów – 

nie tracą z pola widzenia grzesznika i pokazują go palcem, wyśmiewając i 
krytykując. 

Biedne dusze kłute, grabione, ranione przez wszystkich! Tylko Bóg nie przyłącza 

się do tego kamienowania bezlitosną kpiną. On sprawia, że spływają jej łzy dla 

uleczenia ran i przyobleczenia Jego stworzenia w szatę jaśniejącą jak diament. 

To ciągle jest Jego stworzenie... Tylko Bóg... a z Ojcem – dzieci Boga. 

Błogosławmy Panu. On chciał, żebym powrócił tu dla grzeszników, żebym wam 

powiedział: “Przebaczajcie, przebaczajcie zawsze. Z każdego zła uczyńcie 

dobro, z każdej zniewagi – łaskę.” Nie mówię wam: “czyńcie” tylko to. Mówię 
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wam: naśladujcie Mój gest. Ja kocham Moich nieprzyjaciół i błogosławię ich, bo 

dzięki nim, mogłem powrócić do was – Moich przyjaciół. Pokój niech będzie z 
wami wszystkimi.» 

Ludzie wymachują chustami i gałązkami na cześć Jezusa, potem powoli się 

oddalają.  

«Chyba ją widzieli, tę bezwstydnicę!» 

«Nie, Łazarzu. Była za żywopłotem, dobrze ukryta. Tylko my mogliśmy ją 

dostrzec stąd, z tarasu. Inni – nie.» 

«Przyrzekła nam...» 

«Dlaczego nie miała przyjść? Czyż ona nie jest córką Abrahama? Chcę, abyście 

wy, bracia, i wy, uczniowie, przysięgli, że nie dacie jej nic po sobie poznać. 

Zostawcie ją. Będzie kpić ze Mnie? Pozwólcie jej. Będzie płakać? Zostawcie ją. 

Będzie chciała zostać? Pozwólcie. Będzie chciała uciec? Pozwólcie. To jest 

tajemnica Odkupiciela i wybawicieli: mieć cierpliwość, dobroć, stałość i modlić 

się. Nic więcej. Każdy gest to za wiele w niektórych chorobach... Żegnajcie, 

przyjaciele. Pozostanę, aby się modlić. Wy idźcie do waszych zajęć. I niech wam 

Bóg towarzyszy.» 

103. DZIEŃ POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI W DOMU ŁAZARZA Z PASTERZAMI 

Napisane 22 marca 1945. A, 4808-4826 i 4832-4838 

Okazały dom Łazarza jest tego wieczoru jeszcze wspanialszy. Wydaje się 

rozpalony niezliczonymi światłami. Błyszczą w nim, a ich jasność wychodzi na 

zewnątrz w tę zapadającą noc. [Światło] wylewa się z sal do atrium, a stamtąd 

do portyku. Rozchodzi się, przyoblekając złotem kamienie ścieżek, rośliny i 

kwietniki. Rywalizuje ze światłem księżycowym, tryumfując na pierwszych 

metrach żółtym i cielistym blaskiem. Nieco dalej wszystko staje się anielskie, 

odziane w czyste srebro, rozlewane przez księżyc na wszystkie rzeczy. Nawet 

cisza – ogarniająca wspaniały ogród, w którym słychać jedynie melodyjny 

szmer strumienia wody w sadzawce – wydaje się powiększać poważny i rajski 

spokój księżycowej nocy. Zaś blisko domu radosne i liczne głosy – którym 

towarzyszą wesołe odgłosy sprzętów przesuwanych z miejsca na miejsce, 

obrusów przynoszonych na stoły - przypominają, że człowiek nie jest jeszcze 
duchem, lecz człowiekiem. 

Marta porusza się szybko w swej obszernej szacie, wspaniałej i skromnej, o 

czerwono-filoletowej barwie. Wydaje się w niej kwiatem, kampanulą lub 

motylem, który porusza się między purpurowymi murami atrium, ścianami 
przyozdobionymi małymi rysunkami, przypominającymi dywan sali biesiadnej.  

Jezus spaceruje sam, pochłonięty myślami, w pobliżu sadzawki. Wydaje się, że 

na przemian ogarnia Go ciemny cień, rzucany przez wielkich rozmiarów 

wawrzyn – prawdziwy gigant – i fosforyzujące światło coraz wyraźniejszego 

księżyca. Światło jest tak żywe, że strumyczek [wpadający do] sadzawki 

wydaje się srebrnym piórkiem, które rozszczepia się na brylantowe kawałeczki, 

opadając i gubiąc się na spokojnej, małej i srebrzystej powierzchni sadzawki. 

Jezus patrzy i słucha szmeru wody w nocy. Mają one brzmienie muzyki i budzą 

słowika uśpionego w gęstwinie wawrzynu. [Ptak] odpowiada na szmer harfy 

powolnych kropli ostrym dźwiękiem fletu. Potem zatrzymuje się, jakby chciał 

uchwycić właściwy ton, i dodaje wreszcie do wodnego akordu swe uderzenie. 

On – prawdziwy król śpiewu – [wyśpiewuje] doskonały hymn, wielobarwny, 
delikatny, napełniony radością.  
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Jezus nie chodzi już, aby nie zakłócać odgłosem kroków pogodnej radości 

słowika i Swojej także, jak sądzę, bo pochyla głowę z uśmiechem pogodnej 

radości. Słowik trzyma i moduluje nutę bardzo czystą tonami wznoszącymi się. 

Zadaję sobie pytanie, jak tak małe gardziołko potrafi do tego stopnia trzymać 

nutę. Potem jego śpiew przerywa się. Jezus woła: «Błogosławię Cię, Ojcze 
Święty, za tę doskonałość i za radość, jaką Mi dałeś!»  

Potem podejmuje znów powolny spacer pełen niezgłębionej medytacji. Szymon 

przyłącza się do Niego: «Nauczycielu, Łazarz prosi, żebyś przyszedł. Wszystko 
jest przygotowane.» 

«Chodźmy. I niech w ten sposób opadnie ostatnia wątpliwość, że są Mi mniej 

drodzy z powodu Marii.» 

«Co za ból, Nauczycielu! Jedynie Twój tajemny cud może uleczyć tę boleść. Czy 

wiesz, że Łazarz był gotów uciec, gdy – po ich powrocie – ona wyszła z domu 

mówiąc, że porzuca grób dla radości... i inne zuchwalstwa? Ja i Marta 

błagaliśmy, żeby tego nie robił, bo... nie można nigdy przewidzieć reakcji serca. 

Gdyby ją znalazł – sądzę - ukarałby ją ostatecznie. Chcieliby, żeby przynajmniej 
nie mówiła o Tobie...» 

«...I żebym dokonał dla niej natychmiastowego cudu. Mógłbym to uczynić, ale 

nie chcę wymuszonego zmartwychwstania serc. Zmuszam śmierć do zwrócenia 

Mi swej zdobyczy, bo jestem Panem śmierci i życia. Jeśli zaś chodzi o ducha - 

który nie jest materią nieożywioną, pozbawioną życia, lecz istotą nieśmiertelną, 

zdolną do podniesienia się dzięki własnej woli – nie wymuszam 

zmartwychwstania. Kieruję pierwsze wezwanie i udzielam pierwszej pomocy 

jak ktoś, kto otwiera grób z zamkniętą w nim żyjącą jeszcze osobą. Musiałaby 

ona powoli skonać, gdyby pozostała w duszących ciemnościach. Pozwalam, by 

wniknęło powietrze i światło, a potem... czekam. Jeśli duch pragnie wyjść, 

wychodzi, jeśli nie chce, pogrąża się w ciemnościach jeszcze bardziej i głębiej. 

Ale jeśli wyjdzie!... O, jeśli wyjdzie - zaprawdę powiadam ci – nikt nie będzie 

większy niż ten wskrzeszony duch. Tylko absolutna niewinność jest większa niż 

umarły, który powrócił do życia mocą własnej miłości i dla radości Boga... To 
Moje największe zwycięstwa!  

Spójrz na niebo, Szymonie. Widzisz na nim gwiazdy, większe lub mniejsze, i 

planety różnej wielkości. Wszystkie posiadają swoje istnienie i blask dzięki 

Bogu, który je uczynił, ale nie wszystkie mają tę samą jasność i te same 

rozmiary. W Moim Niebie też tak będzie. Wszyscy zbawieni posiądą dzięki Mnie 

życie, a dzięki Mojemu światłu – blask. Ale nie wszyscy będą mieć tę samą 

jasność i podobną wielkość. Jedni będą podobni do pyłu astralnego – jak ten, 

który tworzy Drogę Mleczną. Tacy będą niezliczeni: ci, którzy od Chrystusa 

posiądą – lub raczej wchłoną – minimum niezbędne, aby nie pójść na 

potępienie. Oni przyjdą do Nieba tylko dzięki nieskończonemu miłosierdziu 

Bożemu, po długim Czyśćcu. Inni będą bardziej jaśniejący i bardziej 

ukształtowani. To będą sprawiedliwi, którzy zjednoczyli swą wolę - zauważ: 

swoją wolę, a nie swoją dobrą wolę – z wolą Chrystusa i, aby się nie potępić, 

byli posłuszni Moim słowom. Dalej będą planety: [ludzie] dobrej woli, o blasku 

niesłychanym! Ich światło będzie blaskiem czystego diamentu lub drogich, 

różnobarwnych kamieni: czerwień rubinu, fiolet ametystu, jasność topazu, 

jaśniejąca biel pereł. To ci, którzy byli zakochani aż do oddania życia, 
pokutujący z miłości, działający z miłości, nieskalani z miłości.  

A pośród nich będą tacy, których przedstawiają niektóre planety. Będą mieć w 

sobie [równocześnie] światłość rubinu, ametystu, topazu i perły. Będą Moją 

chwałą, Odkupiciela, bo całą ich istotę ogarnie miłość: heroiczni, by dojść do 

uzyskania przebaczenia za to, że nie umieli kochać od początku; pokutujący, bo 
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nasycili się wynagradzaniem jak Estera, która – nim stanęła przed Aswerusem - 

nasycała się wonnościami; niestrudzeni, by w krótkim [czasie], w tak krótkim 

czasie, który im pozostaje, uczynić to, czego nie zrobili przez lata utracone w 

grzechu; heroicznie czyści do tego stopnia, że zapomną o tym, że istnieją 

zmysły zarówno swoim ciałem, jak i sercem, i umysłem. To będą ci, którzy 

przyciągną swym różnorodnym blaskiem oczy wierzących, czystych, 

pokutujących, męczenników, bohaterów, ascetów, grzeszników i dla nich 

wszystkich ich blask będzie słowem, odpowiedzią, zaproszeniem, pewnością... 

Ale chodźmy. Rozmawiamy, a tam czekają.» 

«To dlatego, że kiedy mówisz, człowiek zapomina, że jest istotą żyjącą. Czy 

mogę to wszystko powiedzieć Łazarzowi? Wydaje się, że jest w tym 
obietnica...» 

«Nawet powinieneś to powiedzieć. Słowo przyjaciela może ulżyć ich ranom i nie 

będą się wstydzić, jak wstydziliby się przede Mną... Kazaliśmy ci czekać, Marto. 

Ale rozmawiałem z Szymonem o gwiazdach i zapomnieliśmy o innych światłach. 
Naprawdę twój dom jest firmamentem niebieskim tego wieczoru...» 

«Nie tylko dla nas i sług, ale to również dla Ciebie i dla gości, Twoich przyjaciół, 

zapaliliśmy tyle świateł. Dziękuję za przybycie na ostatni wieczór. Jest teraz 
święto... to właśnie dzień Oczyszczenia...»  

Marta chciałaby powiedzieć więcej, ale czuje łzy napływające do oczu i milknie.  

«Pokój wam wszystkim» – mówi Jezus wchodząc do atrium, gdzie lśni dziesięć 

zapalonych srebrnych świeczników. Stoją prawie wszędzie. Łazarz podchodzi, 

uśmiechnięty: «Pokój i błogosławieństwo Tobie, Nauczycielu, i wielu lat świętej 
szczęśliwości.»  

Całują się.  

«Pewni nasi przyjaciele powiedzieli mi, że urodziłeś się, gdy Betlejem iskrzyło 

się w dniu dawnego Poświęcenia. Cieszymy się, że mamy Ciebie tego wieczoru: 
my i oni. Nie pytasz, kim są?» 

«Nie mam innych przyjaciół niż ci, którzy są Moimi uczniami i drogimi 

przyjaciółmi z Betanii, oprócz pasterzy. A więc to oni. Przyszli? Dlaczego?» 

«Aby Cię uczcić, nasz Mesjaszu. Jonatan powiedział nam o Twojej obecności i 

jesteśmy tu... z naszymi stadami, które są teraz w pomieszczeniach Łazarza... i 
z naszymi sercami... teraz i zawsze u Twoich świętych stóp.»  

Izaak mówi w imieniu Eliasza, Lewiego, Józefa i Jonatana. Wszyscy upadli do 

Jego stóp. Jonatan ma swój piękny strój zarządcy - ulubieńca pana. Izaak, 

niestrudzony pielgrzym, jest odziany w ciężki strój z nieprzemakalnej, 

kasztanowej wełny. Lewi, Józef i Eliasz nie są w biednych łachmanach pasterzy 

– podartych i przesiąkniętych wonią stad – lecz w całkiem nowych szatach 
Łazarza, by móc zająć miejsce przy stołach.  

«To w tym celu wysłaliście Mnie do ogrodu? Niech Bóg was wszystkich 

błogosławi! Brakuje Mi tylko Matki do szczęścia. Powstańcie, wstańcie. To Moja 

pierwsza rocznica urodzin bez Matki. Ale wasza obecność usuwa smutek i 

tęsknotę za Jej pocałunkiem.» 

Wszyscy wchodzą do sali biesiadnej. Tu świeczniki są w większości ze złota. 

Metal ożywia blask światła, które wydaje się bardziej jaśniejące, odbijając się 

od złota. Stół został ułożony w kształcie litery “U”, by zrobić miejsce dla tak 
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wielu osób i dla ułatwienia pracy sług i przynoszących potrawy. Oprócz Łazarza 

są apostołowie, pasterze i Maksymin, stary sługa Szymona.  

Marta czuwa nad rozdziałem miejsc i chce stać. Jezus sprzeciwia się: «Dziś nie 

jesteś panią domu, lecz siostrą i zajmiesz miejsce ze Mną, tak jakbyśmy byli 

krewnymi. Stanowimy jedną rodzinę. Odkładamy zasady, dając miejsce miłości. 

Tu... przy Mnie... i blisko ciebie Jan... Ja z Łazarzem... Ale daj Mi lampę. Między 

Mną i Martą niech czuwa jedno światło... jeden płomień dla nieobecnych... ale 

obecnych w naszym duchu... Dla tych, których kochamy, na których czekamy... 

dla niewiast, które są nam drogie, a oddalone... dla wszystkich... Płomień ma 

świetliste słowa... miłość ma słowa płomienne. Słowa te idą daleko, na falach 

niematerialnych duchów, które zawsze się odnajdują, poza górami i morzami. 
Przynoszą pocałunki i błogosławieństwo... One przynoszą wszystko. Prawda?» 

Marta stawia lampę tam, gdzie chce Jezus, w miejscu, które pozostaje puste, i – 

rozumiejąc intencję Jezusa - pochyla się, by ucałować Jego rękę. On kładzie ją 
na jej ciemnej głowie, błogosławiąc i pocieszając. 

Zaczyna się posiłek. Na początku trzej pasterze są trochę skrępowani. Izaak ma 

już więcej śmiałości, a Jonatan nie okazuje skrępowania. Ośmielają się w miarę 

trwania posiłku i po początkowym milczeniu zaczynają rozmawiać. Ale o czym 
mają mówić, jeśli nie o swoich dawnych przeżyciach? 

«Dopiero co odszedłem... – wspomina Lewi. – Było mi tak zimno, że schroniłem 

się między trzody. Płakałem. Chciałem być z mamą...» 

«Ja myślałem o młodej Matce, którą spotkałem trochę wcześniej, i mówiłem 

sobie: “Czy znajdzie jakieś miejsce?” Gdybym wiedział, że była w miejscu dla 

zwierząt, zaprowadziłbym ją do naszej zagrody!... Ona była tak miła, jak lilia z 

naszych dolin. Sądziłem, że obraziłbym Ją, gdybym powiedział: “Chodź do nas”. 

Ale myślałem o Niej... i czułem jeszcze bardziej chłód, gdy myślałem, że Ona 

będzie od niego cierpieć. Przypominasz sobie światło tego wieczoru? I twój 

strach?» 

«Tak... ale potem... anioł... o!...» – Lewi, trochę rozmarzony, uśmiecha się do 
swego wspomnienia.  

«O! Posłuchajcie, przyjaciele [– mówi Piotr. –] Wiemy tylko trochę i jesteśmy 

źle poinformowani. Słyszeliśmy coś o aniołach, o grocie, o stadach, o Betlejem... 

Jeśli chodzi o nas, wiemy, że On jest Galilejczykiem i cieślą... To 

niesprawiedliwe, żebyśmy nie wiedzieli [więcej]. Pytałem Nauczyciela w 

“Pięknej Rzece”... ale potem mówiliśmy o czymś innym. Ten, który wie, nic mi 

nie powiedział... Tak, to o tobie mówię, Janie, synu Zebedeusza. Piękny masz 

szacunek dla starszego! Zachowujesz wszystko dla siebie i pozwalasz na to, że 

wzrastam jako uczeń ograniczony. Czyż nie jestem już i tak zbytnio 
ograniczony?» 

Wszyscy śmieją się z dobrotliwego rozgniewania Piotra, który zwraca się do 

Nauczyciela: «Oni się śmieją, ale to ja mam rację!» 

Potem odwraca się do Bartłomieja, Filipa, Mateusza, Tomasza, Jakuba i 

Andrzeja: «No, mówcie i wy. Zaprotestujcie ze mną! Dlaczego my nic nie 
wiemy?» 

«Naprawdę?... A gdzie byliście, gdy umierał Jonasz? Czy byliście na Libanie?» 

[– pyta Jezus] 
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«Masz rację. Jednak co do Jonasza to sądziłem... ja przynajmniej... że umierając 

majaczył... a na Libanie... byłem zmęczony i spałem. Wybacz mi, Nauczycielu, 
ale taka jest prawda.» 

«I będzie to prawdą w odniesieniu do wielu ludzi! Świat ewangelizowanych 

często będzie tak odpowiadał Wiecznemu Sędziemu, aby wytłumaczyć swą 

ignorancję, pomimo nauczania Moich apostołów. Odpowie, mówiąc to, co 

właśnie powiedziałeś: “Sądziłem, że to było majaczenie... Byłem zmęczony i 

zaspany”. I często nie przyjmie prawdy, bo weźmie ją za brednie i nie 

przypomni sobie o prawdzie, bo będzie zmęczony z powodu zbyt wielu rzeczy 

niepotrzebnych, przemijających, a nawet grzesznych. A jedno tylko jest 

konieczne: znać Boga.» 

«A zatem – gdy nam już powiedziałeś, na co zasługujemy – opowiedz nam, jak 

to wszystko się zdarzyło... Twojemu Piotrowi... Potem opowiem to ludziom. W 

przeciwnym razie... Mówiłem Ci: cóż mogę powiedzieć? Przeszłości nie znam, 

proroctw ani Księgi nie potrafię wyjaśnić, przyszłości... o, ja biedny!... Jak więc 
będę ewangelizował?» 

«Tak, Nauczycielu. Niech i my to poznamy... Wiemy, że jesteś Mesjaszem, i 

wierzymy w to. Co do mnie... trudno mi było jednak przyjąć, że z Nazaretu może 

wyjść coś dobrego... Dlaczego nie dałeś mi poznać do razu Twojej przeszłości?» 

– pyta Bartłomiej.  

«Aby wypróbować twą wiarę i przejrzystość twojego ducha. Ale teraz powiem 

wam. Więcej: my wam powiemy o Mojej przeszłości. Powiem nawet to, o czym 

pasterze nie wiedzą. Oni powiedzą o tym, co widzieli. I poznacie świt Chrystusa. 
Posłuchajcie więc:  

Kiedy nadszedł czas łaski, Bóg przygotował dla Siebie Dziewicę. Możecie dobrze 

zrozumieć, że Bóg nie mógł przebywać tam, gdzie szatan postawił swój 

niezatarty znak. Wszechmoc pracowała więc, aby utworzyć Swą przyszłą 

niepokalaną Świątynię. I dzięki dwojgu sprawiedliwych, starszych wiekiem, 

wbrew zwykłym regułom przekazywania życia, została poczęta Ta, na której nie 

ma żadnej plamy. Kto złożył tę duszę w ciele, które odmłodziło stare łono Anny, 

córki Aarona, Mojej babki? Widziałeś, Lewi, Archanioła wszystkich zwiastowań. 

Możesz powiedzieć: to on. Bo to zawsze zwycięska Moc Boga przynosi nowinę 

radości świętym i prorokom. Ona jest nieugięta i na niej największa moc 

szatana złamała się jak wysuszona łodyga. Jest rozumna i przy pomocy swej 

dobrej i jasnej inteligencji zniszczyła zasadzki inteligencji innej, złośliwej, 
wykonując pośpiesznie rozkazy Boże.  

On, Zwiastun, który już znał ziemskie drogi – zstępował bowiem, by mówić do 

Proroków – z okrzykiem radości zabrał Boski Ogień, iskrę niepokalaną, która 

była duszą Wiecznego Dziecka, i zamykając ją w kręgu płomieni anielskich, 

płomieni Jej miłości duchowej, zaniósł ją na ziemię do domu, do jednego łona. 

Od tej chwili świat posiadł Adorującą. A Bóg od tej chwili mógł patrzyć na jeden 

punkt na ziemi bez odczuwania obrzydzenia. I urodziło się małe Dziecię, 

Umiłowane przez Boga i Jego aniołów, Poświęcone Bogu, w sposób święty 

kochane przez rodziców. “Abel składał Bogu pierwociny ze swej trzody”. O! 

Zaprawdę, rodzice wiecznego Abla potrafili oddać Bogu pierwociny ich dobra, 

całe ich dobro, umierając z powodu tego, że dali to dobro Temu, który go im 
udzielił!  

Moja Matka była Dzieckiem Świątyni od trzeciego do piętnastego roku życia i 

przyśpieszyła przyjście Chrystusa mocą Swej miłości. Dziewica – nim została 

poczęta, dziewica w ciemności łona, dziewica od pierwszych ruchów, dziewica 

od pierwszych kroków, dziewica należąca do Boga, jedynie do Boga. I ogłosiła 
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Swe prawo, wyższe od przepisu Prawa Izraela, otrzymując od małżonka, który 

Jej został dany od Boga, [zapewnienie,] że pozostanie nietknięta po 
zaślubinach.  

[por. Mt 1,19] Józef z Nazaretu był człowiekiem sprawiedliwym. Tylko jemu 

mogła zostać powierzona Lilia Boża i tylko on Ją otrzymał. Ten anioł, w duszy 

jak i w ciele, kochał, jak miłują aniołowie Boży. Głębia tej miłości mocnej, 

zawierającej całą czułość małżeńską bez przekraczania bariery niebiańskiego 

ognia, poza którą była Arka Pana, zostanie zrozumiana tylko przez niewielu na 

tej ziemi. To jest świadectwo o tym, czym może być sprawiedliwy, byle tylko 

tego chciał, świadectwo o tym, co potrafi. Nawet bowiem dusza zraniona 

grzechem pierworodnym posiada potężne siły wznoszenia się, przypominania 

sobie o swej godności dziecka Bożego i powracania do niej, działania w sposób 
boski, z miłości do Ojca.  

[por. Łk 1,26n] Maryja była jeszcze w Swoim domu, oczekując na zamieszkanie 

z małżonkiem, kiedy Gabriel, anioł boskich zwiastowań, powrócił na ziemię i 

poprosił Dziewicę, żeby była Matką. Już wcześniej obiecał Prekursora kapłanowi 

Zachariaszowi, który w to nie uwierzył. Dziewica zaś uwierzyła, że to może się 

stać z woli Boga, i – wzniosła w Swej niewiedzy – zapytała tylko: “Jakże się to 

stanie?” A Anioł Jej odpowiedział: “Jesteś pełna Łaski, Maryjo. Nie bój się więc, 

gdyż znalazłaś łaskę u Pana nawet w tym, co dotyczy Twego dziewictwa. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu dasz imię Jezus, bo to jest On – Zbawiciel 

obiecany Jakubowi i wszystkim Patriarchom, i Prorokom Izraela. Będzie wielki i 

będzie Prawdziwym Synem Najwyższego, gdyż to przez działanie Ducha 

Świętego zostanie poczęty. Ojciec da Mu tron Dawida, jak to przepowiedział, i 

będzie panował nad domem Jakuba aż do końca wieków, a Jego prawdziwe 

Królestwo nie będzie miało nigdy końca. Teraz Ojciec, Syn i Duch Święty czekają 

na Twoją zgodę, aby spełnić obietnicę. Już Poprzednik Chrystusa żyje w łonie 

Elżbiety, Twej kuzynki i, jeśli wyrazisz zgodę, Duch Święty zstąpi na Ciebie. 

Święty będzie Ten, który zrodzi się z Ciebie, i będzie nosił Swoje prawdziwe 
Imię - Syna Bożego.”  

A wtedy Maryja odpowiedziała: “Oto Ja, Służebnica Pańska. Niech Mi się stanie 

według słowa twego.” I Duch Boży zstąpił na Swoją Małżonkę. W pierwszym 

objęciu dał Jej Swe światło, które uwieńczyło doskonalenie cnót milczenia, 

pokory, roztropności i miłości, których była pełna. Stała się odtąd jedno z 

Mądrością, nieodłączna od Miłości, Posłuszna i Czysta. Zatraciła się w oceanie 

Posłuszeństwa, którym Ja jestem. I doznała radości bycia Matką, nie poznawszy 

niepokoju utraty dziewictwa. Była śniegiem, który cały stał się kwiatem. Taka 

oddała się Bogu...» 

[por. Mt 1,19] «A małżonek?» – pyta oszołomiony Piotr.  

«Pieczęć Boża zamknęła wargi Maryi i Józef poznał cud dopiero wtedy, gdy – po 

powrocie z domu Swego krewnego, Zachariasza – Maryja ukazała się oczom 
małżonka jako Matka.» 

«I co on zrobił?» [– pyta Piotr.] 

«Cierpiał... i Maryja cierpiała...» 

«Gdybym to był ja...» [– mówi Piotr.] 

«Józef był święty, Szymonie, synu Jony. Bóg wie, gdzie umieszcza Swe dary... 

Józef cierpiał głęboko i postanowił Ją opuścić, biorąc na siebie opinię 

niesprawiedliwego. Anioł jednak zstąpił, żeby mu powiedzieć: “Nie bój się wziąć 

do siebie Maryi, twej małżonki. Ten bowiem, który się w Niej kształtuje, jest 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-01.htm#19
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-01.htm#26
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-01.htm#19


 460 

Synem Bożym. To za sprawą Boga Ona jest Matką. Kiedy Syn się urodzi, nadasz 

Mu imię Jezus, gdyż to On jest Zbawicielem”.» 

«Czy Józef był wykształcony?» – pyta Bartłomiej. 

«Jak potomek Dawida.» 

«Zatem musiał natychmiast mieć światło i przypomniał sobie o Proroku: “Oto 

Panna pocznie...”» 

«Tak, miał je. I po doświadczeniu pojawiła się radość...» 

«Gdybym to był ja – podejmuje Szymon Piotr – nic dobrego by się nie 

przydarzyło, bo już wcześniej bym... O! Panie, jak to dobrze, że to nie byłem ja! 

Złamałbym Ją jak łodygę, nie dając czasu na wypowiedzenie nawet słowa. A 

potem, gdybym nie był zabójcą, czułbym przed Nią lęk... odwieczną bojaźń 
całego Izraela wobec Miejsca Świętego...» 

«Nawet Mojżesz bał się Boga, a jednak otrzymał pomoc i pozostał z Nim na 

górze... Józef poszedł więc zamieszkać w świętym domu Małżonki i troszczył się 

o potrzeby Dziewicy i Tego, który miał się narodzić. A kiedy dla wszystkich 

przyszedł czas edyktu, udał się z Maryją do ziemi ojców. Betlejem ich odrzuciło, 
bo serce ludzi zamknięte jest na miłość.  

Teraz kolej na was» [– mówi Jezus do pasterzy.] 

[por. Łk 2,3n] «Ja spotkałem pod wieczór młodą Niewiastę, uśmiechniętą, 

jadącą na osiołku. Towarzyszył jej jakiś mężczyzna. Poprosił mnie o mleko i o 

informacje. Powiedziałem mu to, co wiedziałem... Nadeszła noc... i wielkie 

światło... wyszliśmy... i Lewi zobaczył anioła blisko zagrody. Anioł powiedział: 

“Zbawiciel narodził się”. Była głęboka noc, a niebo roiło się od gwiazd. Ale ich 

światło traciło się w światłości Anioła i tysięcy, tysięcy aniołów... (Eliasz płacze 

jeszcze na to wspomnienie). Anioł powiedział: “Idźcie Go adorować. Jest w 

grocie, w żłobie, między dwoma zwierzętami... Znajdziecie małe Dziecię 

zawinięte w biedne pieluszki...” O! Jakże Anioł iskrzył się, mówiąc te słowa!... 

Ale... pamiętasz Lewi? Skrzydła wysyłały płomienie, gdy – po skłonieniu się na 
imię Zbawiciela – powiedział: “...Chrystus Pan”?» 

[por. Łk 2,13n] «O! Czy sobie przypominam? I tysiące głosów! O! “Chwała Bogu 

na Wysokościach Niebios, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!” Ta muzyka 

jest tu, ona jest tu i prowadzi mnie do Nieba, za każdym razem gdy ją słyszę» – 
Lewi podnosi w ekstazie oblicze, na którym lśni łza.  

[por. Łk 2,15n] «I poszliśmy – mówi Izaak – objuczeni jak zwierzęta 

pociągowe... radośni jak na zaślubiny, a potem... nic nie potrafiliśmy zrobić, gdy 

usłyszeliśmy Twój głosik, głos Matki... Wypchnęliśmy Lewiego, który był całkiem 

młody, aby spojrzał... Czuliśmy się jak trędowaci przed taką czystością... Lewi 

słuchał, śmiał się i płakał równocześnie. Mówił [dziecięcym głosem], jakby 

głosem baranka, tak że owieczka Eliasza zaczęła beczeć. A Józef przyszedł do 

otworu groty i kazał nam wejść... O! Jaki Ty byłeś mały i piękny! Pączek róży 

rozkwitły na sianie, które kłuło... I płakałeś... Potem uśmiechałeś się w cieple 

skóry z owieczki, którą Ci ofiarowaliśmy... i po wypiciu mleka, które udoiliśmy... 

Twój pierwszy posiłek... O!... a potem... potem Cię pocałowaliśmy... Pachniałeś 

migdałami i jaśminem... i nie potrafiliśmy Cię opuścić...» 

«I rzeczywiście nigdy Mnie nie opuściliście.» 

«To prawda – mówi Jonatan. – Twoje rysy pozostały w nas, Twój głos i Twój 

uśmiech... Wzrastałeś... byłeś coraz piękniejszy... Świat dobrych przychodził 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#3
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#13
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#15
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cieszyć się Tobą... a świat złych unikał Cię... Anna... Twoje pierwsze kroki... 

Trzej Mędrcy... gwiazda...» 

«O! Co za noc, jakie światło! Świat wydawał się płonąć tysiącem świateł. W 

wieczór Twego przybycia światło było nieruchome i perłowe. Gwiazdy tańczyły, 
wtedy [Cię] adorowały.  

[por. Mt 2,1n] Ze wzniesienia widzieliśmy przechodzącą karawanę i 

obserwowaliśmy ją, chcąc zobaczyć, czy się zatrzyma... I nazajutrz całe 

Betlejem zobaczyło adorację Mędrców. A potem... O! Nie mówmy o 
okropnościach!... Nie mówmy o tym!...» 

Eliasz blednie na to wspomnienie.  

«Tak, nie mówmy o tym. Niech zapanuje milczenie nad nienawiścią...» 

«Największym cierpieniem było to, że już Cię z nami nie było i że nie mielimy 

wiadomości o Tobie. Zachariasz również nic nie wiedział. Nasza ostatnia 

nadzieja... Potem nic.» 

«Dlaczego, Panie, nie pocieszyłeś Swoich sług?» 

«Pytasz dlaczego, Filipie? Ponieważ tak było roztropnie. Widzisz, że nawet 

Zachariasz, którego formacja duchowa dopełniła się w tamtej godzinie, nie 
chciał uchylić zasłony. Zachariasz...» 

«Ale powiedziałeś, że to on zajął się pasterzami. A zatem dlaczego nie 

powiedział najpierw im [o Tobie], a potem Tobie [o nich], że Cię szukają?» 

[por. Łk 1,6 ] «Zachariasz był człowiekiem sprawiedliwym – w pełni 

człowiekiem. Stał się mniej człowiekiem a bardziej sprawiedliwym w ciągu 

dziewięciu miesięcy, kiedy był niemy, i udoskonalił się w miesiącach, które 

nastąpiły po narodzeniu Jana. A kiedy Bóg zadał kłam pysze człowieka, burząc 

ją, wtedy Zachariasz stał się duchem sprawiedliwym. Mówił bowiem: “Ja, 

kapłan Boży, mówię, że to w Betlejem musi żyć Zbawiciel”. Tymczasem Bóg mu 

pokazał, że osąd nawet jeśli pochodzi od kapłana, lecz nie jest oświecony przez 

Boga, jest mizernym osądem. Myśląc z przerażeniem: “Mogłem przyczynić się 

do zabicia Jezusa moimi słowami”, Zachariasz stał się człowiekiem 

sprawiedliwym, który teraz spoczywa, oczekując Raju. Sprawiedliwość nauczyła 

go roztropności i miłości: miłości wobec pasterzy, a ostrożności wobec świata, 

któremu Chrystus musiał być nie znany. Gdy po powrocie do ojczyzny 

skierowaliśmy się do Nazaretu - z tą samą ostrożnością, która od tamtej chwili 

kierowała Zachariaszem - ominęliśmy Hebron i Betlejem. Idąc wybrzeżem 
powróciliśmy do Galilei.  

Nawet w dniu Mojej pełnoletniości nie ujrzeliśmy Zachariasza. Dzień wcześniej 

wyjechał z synem na własną uroczystość. Bóg widział, Bóg doświadczał, Bóg 
troszczył się, Bóg doskonalił.  

[por. Łk 2,48n] Mieć Boga znaczy nie tylko radość, lecz także wysiłek. Mój ojciec 

musiał w trudzie miłować, a Moja Matka trudziła się troszcząc się o duszę i ciało. 

Okrywając tajemnicą Mesjasza - Dziecko unikano nawet tego, co było 

dozwolone. I niech to wyjaśni wielu ludziom, którzy nie rozumieją, podwójny 

powód niepokoju, kiedy zgubiłem się na trzy dni. [Pierwszy wynikał z] miłości 

matczynej i miłości ojcowskiej do Dziecka zgubionego. [Drugi –] z obawy 

opiekunów z powodu Mesjasza, który mógł zostać odkryty przed czasem. 

Przerazili się, że źle strzegli Zbawienia świata i wielkiego daru Boga. To był 

powód niezwykłego okrzyku: “Synu, dlaczegoś nam to uczynił? Twój ojciec i Ja 

z niepokojem szukaliśmy Ciebie!” Twój ojciec i twoja matka – zasłona 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-02.htm#1
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-01.htm#6
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/03-lk-02.htm#48
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zarzucona na blask Słowa Wcielonego. I odpowiedź: “Dlaczego Mnie 

szukaliście? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Mojego 

Ojca?” Sens odpowiedzi został przyjęty i zrozumiany przez Pełną Łaski, to 

znaczy: “Nie bójcie się. Jestem mały, jestem dzieckiem. Ale chociaż jako 

człowiek wzrastam fizycznie, w mądrości i w łasce w oczach ludzi, jednak 

jestem Doskonały jako Syn Ojca i dlatego potrafię postępować doskonale, 

służąc Ojcu, by rozbłysło Jego światło; służąc Bogu, by zachować dla Niego 
Zbawiciela.  

I tak działałem aż do zeszłego roku. Teraz nadszedł czas. Zasłona się podnosi i 

Syn Józefa ukazuje się w Swej naturze: Mesjasz Dobrej Nowiny, Zbawiciel, 

Odkupiciel, Król przyszłego wieku.» 

«I nigdy więcej nie widziałeś Jana?» 

«Dopiero nad Jordanem, Mój Janie, gdy chciałem Chrztu.» 

«I nie wiedziałeś, że Zachariasz oddał przysługę tym [pasterzom]?» 

«Powiedziałem ci: po rzezi niewiniątek sprawiedliwi stali się świętymi, [zwykli] 

ludzie stali się sprawiedliwymi. Jedynie demony pozostały tym, czym były. 

Zachariasz nauczył się uświęcać przez pokorę, miłość, roztropność, milczenie.» 

«Chcę to wszystko zapamiętać, ale czy będę potrafił?» – martwi się Piotr.  

«Bądź spokojny, Szymonie [– mówi Mateusz. –] Jutro każę to powtórzyć 

pasterzom.... spokojnie... w ogrodzie. Raz, dwa, trzy razy, jeśli trzeba. Mam 

dobrą pamięć. Rozwinąłem ją przy mojej ladzie... i zachowam to w pamięci dla 

wszystkich. Kiedy będziesz chciał, powtórzę ci wszystko. Nie zapisywałem 
rozliczeń w Kafarnaum, a jednak...» 

«O, tak! Ty się nie myliłeś nawet o pół drachmy!... Pamiętam doskonale!... 

Przebaczę ci jednak przeszłość - i to z całego serca – jeśli zapamiętasz to 

opowiadanie... i jeśli mi je będziesz często powtarzał. Chcę, żeby weszło w moje 
serce, jak w nich, jak w Jonasza... O! Umrzeć, wypowiadając Jego Imię!...» 

Jezus patrzy na Piotra i uśmiecha się. Potem wstaje i całuje jego siwiejącą 

głowę.  

«Dlaczego dajesz mi, Nauczycielu, ten pocałunek?» 

«Ponieważ prorokowałeś. Umrzesz wypowiadając Moje Imię. Ucałowałem 

Ducha, który mówił w tobie.» 

Potem Jezus głosem mocnym intonuje psalm i wszyscy, stojąc, wtórują Mu: 

«Wstańcie! Błogosławcie Pana, Boga naszego! Błogosławiony jesteś, Panie, 

Boże nasz, po wieczne czasy. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, 

wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Ty, Panie, jesteś jedyny. Ty 

uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na 

niej się znajduje; morza i wszystko, co w nich...»  

Jest to kantyk lewitów śpiewany w dniu Poświęcenia ludu, z drugiej Księgi 

Ezdrasza. Wszystko kończy się tym długim kantykiem. Nie wiem, czy należy do 
starożytnego rytu, czy też Jezus mówi go od Siebie. 

 

10 kwietnia 1945. Znajdując się od trzech dni na wypoczynku, otwieram Biblię. 

Otwieram przypadkowo, aby przeczytać jakieś słowo pochodzące od Boga. 
Trafiam na Psalm 18 z pierwszej Księgi, wersety 25 do 31. I Pan mówi: 



 463 

«Czyż to nie jest to, co możesz powiedzieć o sobie? Był czas, w którym nie 

zasługiwałaś na wynagrodzenie. Ja bowiem kochałem cię z Moją doskonałością, 

ale ty nie kochałaś Mnie z twoją doskonałością. Choć w głębi serca myślałaś też 

o Mnie, ale były w nim uczucia mocniejsze jeszcze niż te, które Mi dawałaś. 

Przypominasz sobie te czasy? Ja o nich pamiętam. Wyszłaś z pensjonatu cała 

nasycona Bogiem jak dziewica ze Świątyni przesycona zapachem rytualnego 

kadzidła. Ja już cię wybrałem. Kiedy cię wybrałem? Chcesz wiedzieć? Zaprawdę 

wtedy, gdy twoja dusza została stworzona, bo Odwieczna Myśl zna los każdego 

człowieka. Mała Maria - utrzymana przy życiu Moją wolą, mimo nieszczęśliwych 

okoliczności narodzenia i tych, które ci towarzyszyły w ciągu miesięcy, gdy 

byłaś małym aniołkiem karmionym mlekiem - ta mała była Moja, gdy wylała 

pierwsze łzy, widząc Mnie zdjętego z Krzyża. Szukałaś Mnie. Ja dałem ci Siebie z 

uśmiechem radości. Ten uśmiech odbił się dla ciebie w Niebiosach, mówiąc Ojcu 
i [Duchowi] Pocieszycielowi: “Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie”. 

Jedynie wargi dzieci odejmują cierpienie Jego ranom; dzieci z powodu wieku lub 

z woli bycia takimi, którzy przez miłość i posłuszeństwo Nauczycielowi “stają 

się podobni do dzieci, by posiąść Królestwo Niebieskie”. Rozkosz Boga: Maryja - 

Dziewicza Matka, to doskonałe Dziecko, które raduje się w Królestwie 

Niebieskim. Dusze dorosłych, które stały się “dziecięce”, są rzadkością jak perły 

doskonale okrągłe i cudownie wielkie. Jedynie dzieci ze względu na wiek 

posiadają w pełni dusze, jakby jeszcze nie sprofanowane, sprawiające rozkosz 

Bogu i niosące ulgę Chrystusowi. I Syn pragnął cię od tej chwili. Każda niewinna 

łza zaskarbiała ci Jego pocałunek, każdy pocałunek – łaskę, każda łaska 

zaślubiała cię Bożej Miłości. To nie błąd, że patrząc wstecz można zaintonować 

Magnificat i Miserere. Magnificat mogłaś śpiewać aż do wyjścia z pensjonatu. 

Należałaś cała do Boga. Jeden ołtarz był w tobie i jedyna miłość. Lilię o kielichu 

zaledwie otwartym napełniała tylko rosa niebieska i promienie boskie. Potem 

przyszli ludzie. Z nimi – inne ołtarze i wiele innych miłości: uzurpatorzy Mego 

miejsca. I pozostali tak długo, jak długo Ja chciałem.  

Mogłem nie chcieć tego. Ktoś mógłby rzec: “To było doświadczenie 

niebezpieczne”. Nie. To było konieczne. Apostołowie zostali upokorzeni przez 

swe porzucenie Chrystusa. W tamtym momencie wszystkie gałęzie zepsutej 

natury ludzkiej wzięły w nich górę i na nowo ogarnęło ich, wstrząsnęło nimi 

wszystko to, co niepokoi człowieka. Zrozumieli wtedy, zmiana nie wynikała z ich 

zasług, lecz z faktu przebywania z Jezusem. Pycha – czynnik psujący człowieka 

– została w nich skruszona. To musi się dokonać we wszystkich wybranych do 

specjalnego losu, by nie utracili [łaski] wyboru, stając się niegodnymi Mojej 

miłości. Jeden po drugim upadli ci, którzy zagarnęli Moje miejsce w tobie. I twój 

Bóg sam stał się twoim Królem, któremu śpiewałaś Miserere twego słusznego 

żalu. Teraz, Moja córko, popatrz na przeszłość i teraźniejszość. Popatrz na czas 

twoich licznych miłości do człowieka, do nauki, do samej siebie. Popatrz na 

chwilę obecną, gdy na nowo istnieje dla ciebie tylko jedna miłość – do Mnie. I 

powiedz Mi, powiedz to duszą, słuchając tylko jej samej, bo tylko jej głos jest 

prawdziwy i cenny: czyż nie masz teraz wszystkiego, odkąd należysz do Mnie? 

Czy nie posiadasz wszystkiego? Wielu niemądrych powie: “Ona nie ma nic! Ani 

zdrowia, ani radości, ani dobrobytu”. Ale dusza, która widzi własnymi oczyma, 

mówi: “Posiadam wszystko, nawet w świętym nadmiarze”. Czy można jednak 

nazwać nadmiarem to, co jest ściśle konieczne, by wznieść się ku Bogu? Masz 

szczególną misję niesienia słowa. To dar, ale nie jest on konieczny, by stać się 

ulubieńcem; posiadasz [łaskę] odczuwania Boga, gdy tego pragniesz. Dlaczego? 

Dlatego że, jak mówi Psalm: "Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za 
czystość rąk przed Jego oczyma.” 

Jestem w sposób nieskończony i boski szczodry wobec sprawiedliwych i 

czystych sercem. Dobry jestem dla słabych, doskonale dobry względem tych, 

którzy potrafią być mocni przez wzgląd na Moją miłość. A ponieważ jestem 
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Miłością, muszę zadawać sobie gwałt, by nie okazywać słabości wobec mających 

braki. Udzielam im miłosierdzia Mego Syna. Moim dzieciom ofiarowuję wielość 

Moich darów. Zbawiam ich, oświecam, wyzwalam i coraz bardziej umacniam. 

Prowadzę je, trzymając za rękę, drogą nieskalaną. Pouczam Moim Słowem 

przesyconym ogniem Miłości Boskiej. Tak jest z tobą, Moja duszo, która we Mnie 

złożyłaś miłość i całą ufność. Nie bój się, kwiecie Boży. Nie ma ani jednego 

kwiatka – od mikroskopijnego z krain lodowcowych, aż po ogromne kwiaty z 

rejonu tropiku – który pozostawiłbym bez rosy, światła i ciepła koniecznego dla 

ich życia pełnego wdzięku. A to tylko łodygi! A jakże troszczy się Stwórca o 

kwiaty Swoich dusz! Nie bój się, kwiecie Boży, perlący się Krwią i łzami Syna i 

Dziewicy. Tak jesteś Mi droga, zdobna w te klejnoty i w twoją wierność! Śpiewaj 
na zawsze Magnificat. Ojciec, Syn i Pocieszyciel są z tobą.» 

O! Panie, Panie! Mówisz tak i z pewnością to jest prawdą. Wszystko było 

konieczne. Ale czym było dla mnie Twoje porzucenie w ubiegłym roku! Widzisz 

to. Ty znasz poruszenia serca. Są rany, które bolą nawet po zabliźnieniu, gdy 

tylko się je choć lekko poruszy; rany, które sprawiają cierpienie przez reakcję 

nerwową, gdy tylko się ich dotknie lub gdy się dotknie jakiejś części ciała. 

Przecięte nerwy zadają cierpienie, nawet gdy rana się zabliźniła. Twoje 

opuszczenie – nawet teraz kiedy znowu wziąłeś mnie do Twego Serca - stanowi 

ranę, która ciągle sprawia mi ból, bo przecięła nerw jednoczący mnie z Tobą. 

Nie pytam, dlaczego to uczyniłeś, ale mówię Ci tylko: Ty wiesz, czym było dla 

mnie Twoje opuszczenie! Dziś drżałam pisząc datę 10 kwietnia, bo to już dziś 

rok, jak pozostawiłeś Twój nędzny kwiat bez rosy, światła i ciepła. Omal nie 

umarłam. Wszystko Ci oddałam i gdybym posiadała jeszcze coś, dałabym Ci to, 

ale nie zsyłaj na mnie nigdy więcej podobnego doświadczenia. Widzisz, że moja 

nędza nie może tego znieść. Śpiewam, tak. Śpiewam moje Magnificat! Mówię Ci 

też, że z pewnością nie zasłużyłam, abyś “uczynił mi wielkie rzeczy”. Ale mój 

śpiew jest na zawsze zmieszany ze łzami. Jak dziecko, które przeszło w 

opuszczeniu przez okres dzieciństwa i nie ma już pogodnego uśmiechu 

szczęśliwych dzieci, tak we mnie jest zawsze obecne Twoje porzucenie z 

ubiegłego roku. Jezus ma rację! Maryja ma rację! To czego nie można znieść w 
“naszych cierpieniach” to porzucenie przez Ciebie, Ojcze. 

Zapala się, kiedy to piszę, małe światło, które płonie ciągle przed Jezusem: mała 

gwiazda błyszcząca wraz z moim sercem przed moim Jezusem Ukrzyżowanym. 

To już rok, jak było zgaszone... Moja cela, moje tabernakulum, mój raj nie miał 

już światła. I to sprawiało mi taki ból... Wszystko miałam z Twojej miłości, ale 

też tak wiele z Twej surowości. Ciemności, samotność i także to, co Twój Syn 

nazwał “piekłem”... Byłam jak ptak, który przypadkowo wymknął się swoim 

katom. Boję się... Ze wszystkich stron widzę sieci i klatki, i mękę... Panie, 
litości... 

104. POWRÓT DO [DOLINY] “PIĘKNEJ RZEKI” 

Napisane 15 kwietnia 1945. A, 4846-4856 

Jezus przechodzi ze Swoimi apostołami pola równiny “Pięknej Rzeki”. Dzień jest 

deszczowy, a miejsce opustoszałe. Jest około południa, bo tarcza słoneczna, 

która wychodzi od czasu do czasu spoza szarej zasłony chmur, świeci już 

wysoko. Jezus rozmawia z Iskariotą. Poleca mu iść do wioski zrobić najbardziej 

pilne zakupy. Kiedy zostaje sam, podchodzi Andrzej i, jak zwykle nieśmiały, 
mówi spokojnie:  

«Wysłuchasz mnie, Nauczycielu?» 

«Tak, chodź ze Mną trochę dalej.» 
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Przyspiesza kroku. Apostoł idzie za Nim i tak oddzielają się o kilka metrów od 

innych.  

«Nie ma tam już tej niewiasty, Nauczycielu! – mówi przygnębiony Andrzej i 

wyjaśnia: - Śledzili ją i uciekła. Została zraniona i krwawiła. Zarządca ją widział. 

Poszedłem przodem, mówiąc, że idę zobaczyć, czy nie ma zasadzki. Ale zrobiłem 

to dlatego, że chciałem iść natychmiast do niej. Miałem taką nadzieję 

przyprowadzić ją do Światłości! Tak modliłem się o to w tych dniach!... Teraz 

uciekła! Zgubi się. Gdybym wiedział, gdzie jest, poszedłbym do niej... Nie 

powiedziałbym tego innym, ale Tobie, bo Ty mnie rozumiesz. Wiesz, że nie ma 

uczucia w tym poszukiwaniu, lecz tylko pragnienie [ocalenia]. O, tak wielkie, że 

aż mnie dręczy: doprowadzić do zbawienia jedną moją siostrę...» 

«Wiem o tym, Andrzeju, i mówię ci: mimo tego, co się stało, twoje pragnienie 

się spełni. Nigdy modlitwa w tej intencji nie jest stracona. Bóg się nią posługuje 

i kobieta ta zbawi się.» 

«Tak mówisz? O! Moje cierpienie staje się lżejsze!» 

«Nie chciałbyś wiedzieć, co się z nią stanie? Nie troszczysz się o to, że nie 

będziesz tym, który przyprowadzi ją do Mnie? Nie pytasz, jak ona to zrobi?»  

Jezus uśmiecha się łagodnie, z blaskiem światła w błękitnych źrenicach. Pochyla 

się w stronę apostoła, który idzie u Jego boku. Ten uśmiech i spojrzenie Jezusa 

to jedna z Jego tajemnic podbijania serc. Andrzej patrzy na Niego łagodnymi 

brązowymi oczyma i mówi:  

«Wystarczy mi wiedzieć, że ona przyjdzie do Ciebie. Ja czy ktoś inny... co to ma 

za znaczenie? Jak to zrobi? Ty to wiesz i nie jest konieczne, abym ja to wiedział. 
Wszystko otrzymuję w Twoim zapewnieniu i jestem z tego powodu szczęśliwy.» 

Jezus kładzie mu rękę na ramieniu i przyciąga do Siebie, całując serdecznie, co 

doprowadza dobrego Andrzeja do ekstazy. Trzymając go w ten sposób Jezus 
mówi:  

«To talent prawdziwego apostoła. Widzisz, Mój przyjacielu, twoje życie i życie 

przyszłych apostołów będzie zawsze takie. Czasem będziecie wiedzieć, że 

jesteście „zbawicielami‟. Ale częściej będziecie zbawiać, nie wiedząc, czy 

zbawiliście osoby, które najbardziej chcielibyście zbawić. Dopiero w Niebie 

zobaczycie, jak wychodzą wam na spotkanie lub jak wstępują do Królestwa 

Wiecznego ci, których ocaliliście. A wasza radość błogosławionego wzrośnie z 

powodu każdego zbawionego. Czasem będziecie o tym wiedzieć już na tej ziemi. 

To są radości, które wam daję, aby wlać w was jeszcze większą siłę dla nowych 

podbojów. Ale błogosławiony kapłan, który nie będzie potrzebował takiego 

bodźca dla wypełniania swego obowiązku! Błogosławiony ten, kto – nie widząc 

zwycięstw – nie zniechęca się i nie mówi: “Nie będę już nic więcej robił, bo nie 

mam zadowolenia”. Zadowolenie apostoła – uważane za jedyną zachętę do 

pracy – ukazuje brak formacji apostolskiej, zniża apostolstwo, będące sprawą 

duchową, do płaszczyzny zwykłej ludzkiej pracy. Nie wolno nigdy pozwalać na 

bałwochwalstwo wobec posługi. To nie wy powinniście być adorowani, lecz Pan, 

wasz Bóg. Jemu Samemu [należy się] chwała tych, którzy są zbawieni. Wy 

[macie] pracować nad zbawieniem, oczekując na czas chwały w Niebie za to, że 
byliście „zbawicielami‟. 

Powiedziałeś, że zarządca ją widział. Opowiedz Mi o tym.» 

«Trzy dni po naszym odejściu faryzeusze przyszli Cię szukać. Nie znaleźli nas 

oczywiście. Zaczęli chodzić po wiosce i po domach, mówiąc, że koniecznie chcą 

Cię zobaczyć. Ale nikt w to nie wierzył. Zamieszkali w gospodzie, wyrzucając 
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wszystkich, którzy tam byli. Mówili, że nie chcą kontaktów z nieznanymi 

obcymi, którzy mogliby ich zanieczyścić. Codziennie przychodzili do domu. Po 

kilku dniach znaleźli biedaczkę, która ciągle tam przychodziła, bo spodziewała 

się spotkać Cię i zaznać spokoju. Zmusili ją do ucieczki. Podążali za nią aż do jej 

schronienia w stajni zarządcy. Nie zaatakowali jej natychmiast, bo on wyszedł z 

synami uzbrojonymi w kije. Jednak potem, wieczorem, kiedy wyszła, powrócili z 

innymi. Gdy poszła do źródła, zaczęli rzucać na nią kamieniami, nazywając ją 

“nierządnicą” i pokazując palcem, aby wioska nią pogardziła. A ponieważ 

uciekała, dogonili ją, znęcali się nad nią, zerwali jej zasłonę i płaszcz, by 

wszyscy ją ujrzeli. Bili ją, nakazywali swoim autorytetem przewodniczącemu 

synagogi, żeby ją przeklął i kazał ukamienować i żeby również Ciebie przeklął, 

bo ją przyprowadziłeś do wioski. Ale on nie chciał tego zrobić i teraz czeka na 

wyklęcie przez Sanhedryn. Zarządca wyrwał ją z rąk tych łotrów i ocalił. Ale w 

nocy odeszła. Zostawiła bransoletę z kilkoma słowami na kawałku pergaminu. 

Napisała: “Dziękuję. Módl się za mnie”. Zarządca powiedział, że jest młoda i 

bardzo ładna, choć bardzo blada i wychudzona. Szukał jej po polach, bo była 

poważnie ranna. Ale nie znalazł jej. Nie wie, jak daleko może zajść. Może 
umarła w jakimś miejscu... i nie zbawi się...» [– kończy opowiadanie Andrzej.] 

«Nie» [– zapewnia go Jezus.] 

«Nie? Nie umarła? Nie potępiła się?» 

«Pragnienie odkupienia jest już uzyskaniem przebaczenia. [Nawet] gdyby 

umarła, byłoby jej wybaczone, szukała bowiem Prawdy depcząc Błąd. Ale nie 

umarła. Wspina się na pierwsze zbocza góry odkupienia. Widzę ją... pochyloną, 

we łzach skruchy. Ból coraz bardziej ją umacnia, a jej brzemię staje się coraz 

lżejsze. Widzę ją. Idzie na spotkanie Słońca. Kiedy wejdzie już na samą górę, 
będzie w chwale Słońca - Boga. Wspina się... Pomóż jej swoją modlitwą...» 

«O, mój Panie!»  

Andrzej jest niemal przerażony, że ma pomóc duszy w uświęceniu. Jezus 

uśmiecha się z największą słodyczą:  

«Trzeba otworzyć ramiona i serce dla prześladowanego przewodniczącego 

synagogi i pójść pobłogosławić dobrego zarządcę. Chodźmy do towarzyszy, aby 
im o tym powiedzieć.» 

Idą z powrotem drogą, którą już wcześniej przebyli, i dochodzą do dziesięciu 

uczniów, którzy zatrzymali się na uboczu pojmując, że Andrzej prowadzi 

dyskretną rozmowę z Nauczycielem. W tym momencie przybiega Iskariota. 

Biegnie bardzo szybko. W płaszczu powiewającym z tyłu wygląda jak wielki 

motyl, lecący nad łąką. Równocześnie daje mnóstwo znaków.  

«Co mu jest? Oszalał?» – pyta Piotr. 

Zanim ktokolwiek mógł odpowiedzieć, Iskariota woła już z bliska, zadyszany: 

«Stój, Nauczycielu. Posłuchaj mnie zanim pójdziesz do domu... Jest zasadzka... 

O! Co za tchórze!...»  

[Judasz] biegiem zbliża się do grupy [i mówi]:  

«O, Nauczycielu! Nie można tam iść! Faryzeusze są w wiosce. Codziennie 

przychodzą do domu. Czekają, aby Cię skrzywdzić. Przepędzają tych, którzy 

przychodzą do Ciebie. Straszą ich okropnym wyklęciem. Co chcesz zrobić? Tu 

będziesz prześladowany, a Twoja praca – zniszczona... Jeden z nich mnie 

widział i zaatakował: podły starzec o wielkim nosie, który mnie zna, gdyż to 

jeden z uczonych w Piśmie ze Świątyni. Są też inni uczeni w Piśmie. Napadł na 
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mnie, chwytając szponami swoich łap. Znieważył mnie swym sokolim głosem. 

Dopóki mnie znieważał i drapał... popatrz (pokazuje nadgarstek i policzek, 

udekorowane jasnymi śladami paznokci)... pozwoliłem na to. Ale kiedy splunął 
na Ciebie, chwyciłem go za szyję...» 

«Ależ, Judaszu!» – krzyczy Jezus.  

«Nie, Nauczycielu, nie udusiłem go. Przeszkodziłem mu tylko bluźnić Tobie. 

Potem pozwoliłem mu odejść. Teraz jest tam i umiera ze strachu, z powodu 

niebezpieczeństwa, na które się naraził... Ale co do nas to oddalmy się, proszę 
Cię. Zresztą nikt nie będzie mógł tu przyjść do Ciebie...» 

«Nauczycielu!» 

«Ależ to straszne!» 

«Judasz ma rację.» 

«Są na czatach jak hieny!» 

«Ogniu, który spadłeś na Sodomę, dlaczego nie powrócisz?!» 

«Wiesz, że byłeś dzielny, chłopcze? Szkoda, że mnie tam nie było. Pomógłbym 

ci.» 

«O, Piotrze! Gdybyś tam był, ten mały drapieżnik straciłby na zawsze swoje 

pióra i głos.» 

«Jak to zrobiłeś, żeby... żeby go nie zadusić?» 

«A!... Miałem przebłysk w moim umyśle. Przyszła mi myśl, nie wiem z jakich 

głębokości serca: “Nauczyciel potępia przemoc”, i zatrzymałem się. To uderzyło 

mnie jeszcze mocniej niż cios, którym uczony w Piśmie dopadł mnie i przyparł 

do muru, gdy mnie zaatakował. Prawie zmiażdżył mi nerwy... Tak, że nie 
miałem już sił się rozsierdzić. Jak trudno zapanować nad sobą!...» 

«Naprawdę byłeś dzielny! Prawda, Nauczycielu? Nie wyrażasz Swej myśli?» 

Piotr jest tak szczęśliwy z zachowania Judasza, że nie widzi, iż oblicze Jezusa 

zmieniło się od jaśniejącego do surowego. Jego spojrzenie przyciemniło się, 
zaciśnięte usta wydają się węższe. Otwiera je, by powiedzieć:  

«Mówię, że bardziej brzydzę się waszym sposobem myślenia niż 

postępowaniem żydów. Oni są pozbawionymi łaski, w ciemnościach... Wy, 

którzy jesteście ze Światłością, jesteście twardzi, mściwi, szemrzący, 

gwałtowni... Jak oni popieracie brutalność. Powiadam wam: dajecie Mi dowód, 

że jesteście wciąż tacy sami, jacy byliście, gdy zobaczyliście Mnie po raz 

pierwszy. Boli Mnie to. Co się tyczy faryzeuszy, to wiecie, że Jezus Chrystus nie 

ucieka. Co do was... możecie się wycofać. Stawię im czoła. Nie jestem tchórzem. 

Odejdę, gdy już porozmawiam z nimi, nawet jeśli nie uda Mi się ich przekonać. 

Nie będzie można powiedzieć, że nie próbowałem wszystkich sposobów, aby ich 

do Mnie przyciągnąć. Oni również są synami Abrahama. Spełniam Mój 

obowiązek aż do końca. Ich potępienie musi pochodzić jedynie z ich złej woli, a 
nie z Mojego zaniedbania wobec nich.»  

Jezus idzie w stronę domu. Jego niski dach widać poza rzędem drzew 

pozbawionych liści. Apostołowie idą za Nim, ze spuszczonymi głowami, 
rozmawiając po cichu między sobą.  
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Oto są w domu. Wchodzą po cichu do kuchni i krzątają się wokół paleniska. 

Jezus pogrąża się w myślach. Akurat mają jeść, kiedy kilka osób staje przed 
drzwiami.  

«Oto oni» – szepcze Iskariota.  

Jezus zaraz się podnosi i idzie do nich. Jest tak okazały, że grupa cofa się na 
moment. Pozdrowienie Jezusa ich uspokaja:  

«Pokój niech będzie z wami. Czego chcecie?» 

Wtedy ci nikczemnicy – sądząc, że mogą sobie pozwolić na wszystko - rozkazują 

niegrzecznie: 

«W imię Świętego Prawa nakazujemy Ci opuścić to miejsce. Niepokoisz bowiem 

sumienia, przekraczasz Prawo, psujesz spokojne miasta Judy, nie obawiasz się 

kary z Nieba; małpujesz sprawiedliwego, który chrzci w Jordanie, chronisz 

nierządnice! Wyjdź ze świętej ziemi Judei! Niech Twoje tchnienie nie dotrze do 

murów Miasta Świętego.» 

«Nie robię nic złego. Nauczam jak rabin, uzdrawiam jak medyk, wypędzam 

demony jak egzorcysta. Wszyscy ci ludzie istnieją też w Judei. I Bóg, który ich 

chce, każe wam ich szanować i otaczać czcią. Ja nie domagam się czci. Proszę 

was tylko o to, byście pozwolili Mi czynić dobro tym, którzy chorują w ciele, w 
umyśle, w duchu. Dlaczego Mi tego zabraniacie?» 

«Jesteś opętany. Wynoś się!» 

«Znieważanie nie jest odpowiedzią. Pytałem was: dlaczego zabraniacie Mi tego, 

na co pozwalacie innym?» 

«Ponieważ Ty jesteś opętany. Wypędzasz demony i czynisz cuda przy pomocy 

demonów.» 

«W takim razie wasi egzorcyści z czyją pomocą to czynią?» 

«Robią to dzięki swemu świętemu życiu. Ty jesteś grzesznikiem i aby zwiększyć 

Swą moc, posługujesz się prostytutkami, gdyż związek z nimi powiększa potęgę 

demonicznej siły. Nasza świętość oczyściła okolicę z Twojej wspólniczki. Ale nie 
pozwolimy, żebyś Ty tu pozostał, by przyciągać inne kobiety.» 

«A czy ten dom należy do was?» – pyta Piotr stojący blisko Nauczyciela. Ma 

niezbyt pewny wygląd. 

«To nie jest nasz dom. Ale cała Judea i cały Izrael jest w świętych rękach 

czystych Izraela...» 

«...którymi wy jesteście!» – kończy Iskariota. Przyszedł właśnie na próg i 

wybucha szyderczym śmiechem. Potem pyta:  

«A gdzież jest wasz przyjaciel? Drży jeszcze? Bezwstydnicy! Wynoście się! I to 

natychmiast. W przeciwnym razie pożałujecie...» 

«Uspokój się, Judaszu. I ty, Piotrze, powróć na miejsce. Posłuchajcie, 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Dla waszego dobra, z litości dla waszych dusz 

proszę, nie walczcie ze Słowem Bożym. Przyjdźcie do Mnie. Ja was nie 

nienawidzę. Rozumiem wasze rozumowanie i współczuję wam. Chcę was jednak 

doprowadzić do nowego, świętego rozumowania, zdolnego was uświęcić i dać 

wam Niebo. Czy sądzicie, że przyszedłem was zwalczać? O, nie! Przyszedłem 

was zbawić. Właśnie po to przyszedłem. Biorę was do Mojego serca. Proszę was 
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o miłość i zrozumienie. Właśnie dlatego, że jesteście najbardziej uczonymi w 

Izraelu, powinniście bardziej niż wszyscy rozumieć prawdę. Bądźcie duszą, a 

nie ciałem. Czy chcecie, abym was błagał na kolanach? Wasze dusze są taką 

stawką, że upadłbym wam do stóp, by je zdobyć dla Nieba – pewien, że Ojciec 

nie uznałby za błąd Mojego upokorzenia się. Mówcie! Powiedzcie jedno słowo do 
Mnie, czekam na nie!» 

«Przeklęty! To właśnie mówimy!» 

«Dobrze. Powiedzieliście. Odejdźcie i Ja wkrótce odejdę.» 

Jezus odwraca się. Wraca na miejsce, pochyla głowę nad stołem. Płacze. 

Bartłomiej zamyka drzwi, aby Jego łez nie widział żaden z tych okrutników, 

którzy Go znieważyli i odchodzą teraz z groźbami i bluźnierstwami przeciwko 
Chrystusowi. 

Po długiej ciszy Jakub, syn Alfeusza, głaszcze głowę Jezusa i mówi:  

«Nie płacz. My Ciebie kochamy. Nawet za nich.» 

Jezus podnosi głowę i mówi: «To nie ze względu na Mnie płaczę, lecz ze 

względu na nich, gdyż zabijają siebie, głusi na wszelkie zaproszenie.» 

«Co zrobimy, Panie?» – pyta drugi Jakub. 

«Pójdziemy do Galilei. Wyruszymy jutro rano.» 

«Nie dzisiaj, Panie?» 

«Nie. Muszę pozdrowić tych, którzy są tu dobrzy. A wy pójdziecie ze Mną.» 

105. NOWY UCZEŃ. WYMARSZ DO GALILEI 

Napisane 16 kwietnia 1945. A, 4856-4862 

«Panie, spełniłem tylko obowiązek wobec Boga, wobec mego pana i wobec 

sumienia. Strzegłem tej kobiety, kiedy była moim gościem. Widziałem, że 

zawsze była uczciwa. Jeśli nawet była wcześniej grzesznicą, to obecnie nią nie 

jest. Po co miałem pytać o przeszłość, którą wymazała i usunęła? Mam synów... 

młodych i niebrzydkich. Ona zaś nigdy nie ukazała swej naprawdę pięknej 

twarzy ani nie dała usłyszeć swego głosu. Mogę powiedzieć, że usłyszałem 

dźwięk jej srebrzystego głosu dopiero wtedy, gdy krzyknęła z powodu rany. 

Kiedy indziej, gdy prosiła o niewiele – zawsze mnie lub moją żonę – szeptała 

spoza swej zasłony i to tak cicho, że trudno było ją usłyszeć. Zobacz też, jak 

była roztropna. Kiedy obawiała się, że jej obecność może szkodzić, odeszła... 

Przyrzekłem, że będę jej bronić i pomagać, ale ona tego nie chciała. Nie, to nie 

tak postępują kobiety zgubione! Będę się modlił za nią, jak o to prosiła, nawet 

bez tego upominku. Weź to, Panie, zamień na jałmużnę... dla jej dobra. Jeśli Ty 
to uczynisz, z pewnością przyniesie jej pokój.» 

Zarządca mówi do Jezusa z szacunkiem. To piękny mężczyzna o szlachetnym 

obliczu i krępej sylwetce. Za nim stoi sześciu młodych chłopców, podobnych do 

ojca: sześć twarzy szczerych i inteligentnych. Także małżonka, kobieta niska, 

delikatna i bardzo łagodna, słucha swego męża, jakby słuchała jakiegoś boga. 
Cały czas go popiera skinieniem głowy.  

Jezus bierze złotą bransoletę i podaje Piotrowi mówiąc:  

«Dla biednych.» 
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Potem zwraca się do zarządcy: «Nie wszyscy w Izraelu mają taką prawość. 

Jesteś mądry, bo odróżniasz dobro od zła i idziesz za dobrem bez zważania na 

ludzi. W imię Ojca Przedwiecznego błogosławię ciebie, twoich synów, twoją 

małżonkę i twój dom. Zachowujcie ciągle takie nastawienie ducha, a Pan będzie 

zawsze z wami i osiągniecie życie wieczne. Teraz odchodzę, ale nie oznacza to, 

że nigdy więcej się nie zobaczymy. Wrócę, a wy możecie zawsze przyjść do 

Mnie. Za wszystko, co uczyniliście dla Mnie i dla tego biednego stworzenia, 
niech Bóg da wam Swój pokój.» 

Zarządca, dzieci i kobieta jako ostatnia klękają i całują stopy Jezusa, który – po 

ostatnim geście błogosławieństwa - oddala się z uczniami, kierując się w stronę 

wioski.  

«A jeśli ci niegodziwcy jeszcze tu są?» – pyta Filip.  

«Nie można nikomu przeszkadzać rozmawiać na drodze» – odpowiada Juda, 

syn Alfeusza.  

«Nie, ale my dla nich jesteśmy “wyklęci”.» 

«O, zostaw ich! Przejmujesz się tym?» 

«Ja nie mam innej troski, jak czynić to, czego chce Nauczyciel: unikać aktów 

przemocy. A oni, wiedząc o tym, wykorzystują to» – mruczy Piotr do swej 

brody. Sądzi zapewne, że Jezus rozmawiający z Szymonem i Iskariotą, nie 

słyszy. Jezus jednak słyszy i odwraca się - trochę surowy, trochę uśmiechnięty:  

«Sądzisz, że zwyciężyłbym przemocą? Ależ to jest biedny ludzki sposób 

[działania] i użyteczny tylko na jakiś czas - dla zwycięstw ludzkich. Jak długo 

trwa takie zwycięstwo? Trwa dopóty, dopóki nie wywoła u uciśnionych reakcji. 

Wtedy, zjednoczeni, wywołują większą przemoc, która pokonuje wcześniejsze 

pognębienie. Nie chcę królestwa doczesnego. Pragnę królestwa wiecznego – 

Królestwa Niebieskiego. Ileż razy wam to mówiłem? Ileż razy muszę wam 

jeszcze to powtarzać? Czy kiedykolwiek to zrozumiecie? Tak, przyjdzie czas, 
kiedy to zrozumiecie.» 

«Kiedy, mój Panie? Śpieszę się, żeby zrozumieć i wiedzieć więcej» – mówi 

Piotr.  

«Kiedy? Kiedy zostaniecie zmieleni jak ziarno między kamieniem bólu i żalu. 

Moglibyście – i nawet powinniście - zrozumieć wcześniej. Ale w tym celu 

musielibyście skruszyć waszą ludzką naturę i wyzwolić ducha. A wy nie 

potraficie sami zmusić się do tego wysiłku. Ale zrozumiecie... zrozumiecie. 

Wtedy pojmiecie, że nie mogłem używać przemocy – środka ludzkiego – dla 

ustanowienia Królestwa Niebieskiego: Królestwa duchowego. Na razie nie 

bójcie się. Ludzie, którzy was niepokoją, nic wam nie zrobią. Wystarczy im, że 

Mnie przepędzili.» 

«A czy nie było łatwiej zawiadomić przewodniczącego synagogi, żeby przyszedł 

do zarządcy lub czekał na nas przy głównej drodze?» [– pyta Tomasz] 

«O, jakim ostrożnym mężem jest dziś Mój Tomasz! To nie byłoby łatwe... lub 

raczej: może byłoby łatwiejsze, lecz nie byłoby sprawiedliwe. Okazał dla Mnie 

bohaterstwo. Został znieważony we własnym domu z Mego powodu. Słuszne 
jest więc, że pójdę do jego domu, aby go pocieszyć.» 

Tomasz wzrusza ramionami i nie mówi już nic.  
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Oto wioska – rozległa z domami pośrodku ogrodów, obecnie ogołoconych, i z 

wieloma zagrodami dla owiec. To musi być miejsce wypasu, gdyż słyszę z 

każdego miejsca beczenie stad, wchodzących na równinę lub z niej 

schodzących. Jest też zwykłe skrzyżowanie dróg, tworzące plac wioski ze 

źródłem. Tam właśnie znajduje się dom przewodniczącego synagogi.  

Otwiera starsza kobieta mająca wyraźne znaki łez na twarzy. Widząc Pana drży 

z radości i pada na twarz ze słowami błogosławieństwa.  

«Wstań, matko. Przyszedłem się pożegnać. Gdzie twój syn?» 

«Tam... – wskazuje pokój wewnątrz domu. – Przyszedłeś go pocieszyć? Ja nie 

potrafię tego zrobić...» 

«Jest więc przygnębiony? Cierpi, że Mnie bronił?» 

«Nie, Panie. Ma jedną wątpliwość. Tobie powie. Zawołam go.» 

«Nie, Ja tam idę. Wy tu poczekajcie. Chodźmy, niewiasto.» 

Jezus przemierza kilka metrów przedsionka, popycha drzwi, wchodzi do pokoju 

i podchodzi cicho do siedzącego mężczyzny, pochylonego w stronę ziemi, 
zagubionego w bolesnym rozważaniu. 

«Pokój tobie, Tymonie.» 

«Panie! Ty?» 

«Ja. Dlaczego jesteś tak smutny?» 

«Panie... ja... Powiedzieli mi, że zgrzeszyłem. Powiedzieli, że jestem wyklęty. 

Badam siebie i wydaje mi się, że nie jestem. Ale oni... to są święci Izraela, a ja – 

biedny przewodniczący synagogi. Oni z pewnością mają rację. Teraz nie 

ośmielam się podnieść oczu w stronę zagniewanego oblicza Bożego. A tak bym 

Go potrzebował w tej chwili! Służyłbym Mu z prawdziwą miłością i starałbym 

się, by Go inni poznali. Teraz jestem pozbawiony tego dobra, bo Sanhedryn na 
pewno mnie przeklął.» 

«Ale co ci sprawia ból? To, że nie jesteś już przewodniczącym synagogi czy to, 

że nie będziesz miał możliwości mówić o Bogu?» 

«To drugie sprawia mi największy ból! Pytasz pewnie, czy smuci mnie, że - nie 

będąc przewodniczącym synagogi - utracę korzyści i cześć płynącą z tej funkcji. 

O to się nie troszczę. Mam tylko matkę, pochodzącą z Aera. Ma mały dom. Jest 

tam dach i środki do życia. Co do mnie... jestem młody, będę pracował. Ale jako 

grzesznik nie ośmielę się nigdy więcej mówić o Bogu.» 

«Czym zgrzeszyłeś?» 

«Mówią, że jestem wspólnikiem... O Panie! Nie każ mi tego mówić!...» 

«Nie. Nie każę ci tego mówić. Ja też tego nie powiem. Ja i ty znamy ich 

oskarżenia i wiemy, że nie są prawdziwe. A więc nie zgrzeszyłeś. Ja ci to 
mówię.» 

«Zatem mogę jeszcze ponieść oczy do Wszechmocnego? Mogę Cię...» 

«Co, Mój synu?»  
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Jezus jest samą słodyczą, kiedy pochyla się nad człowiekiem, który zatrzymał 

się nagle jakby onieśmielony.  

«Co? Mój Ojciec szuka twego spojrzenia i pragnie go. A Ja chcę twego serca i 

twojej myśli. Tak, Sanhedryn uderzy cię. Ja jednak otwieram do ciebie ramiona i 

mówię ci: “Chodź”. Chcesz być Moim uczniem? Widzę w tobie wszystko, co jest 
konieczne, aby zostać robotnikiem Wiecznego Pana. Pójdź do Mojej winnicy...» 

«Naprawdę to mówisz, Nauczycielu? Matko... słyszysz? Jestem szczęśliwy, 

matko! Błogosławię to cierpienie, bo dało mi tę radość. O! Urządźmy wielkie 

święto, matko. Potem pójdę z Nauczycielem, a ty wrócisz do swego domu. Zaraz 

idę, Panie. Usunąłeś wszelką obawę i cierpienie, i strach przed Bogiem.» 

«Nie. Poczekasz na decyzję Sanhedrynu z duszą spokojną i bez urazy. Pozostań 

na miejscu tak długo, jak długo cię pozostawią. Potem przyłączysz się do Mnie 

w Nazarecie lub w Kafarnaum. Żegnaj. Pokój niech będzie z tobą i z twoją 
matką.» 

«Nie zatrzymasz się w moim domu?» 

«Nie. Przyjdę do domu twojej matki.» 

«Wioska nie jest wierna...» 

«Nauczę ją wierności. Żegnaj, matko. Jesteś szczęśliwa?» 

Jezus głaszcze ją. Postępuje tak zazwyczaj wobec starszych niewiast. Każdą z 

nich – jak zauważam – prawie zawsze nazywa “matką”. 

«Jestem szczęśliwa, Panie. Wychowałam chłopca dla Pana. Pan bierze mi go 

jako sługę Swego Mesjasza. Niech Pan będzie za to błogosławiony. 

Błogosławiony bądź i Ty, który jesteś Jego Mesjaszem. Błogosławiona godzina, 
w której przyszedłeś! Błogosławione moje dziecko powołane do Twojej służby!» 

«Błogosławiona niech będzie matka, święta jak Anna, małżonka Elkany. Pokój 

niech będzie z wami.» 

Jezus wychodzi w ich towarzystwie. Dochodzą do uczniów, żegnają się jeszcze i 

rozpoczyna się powrót do Galilei.  

106. NA WZGÓRZACH W POBLIŻU EMAUS 

Napisane 17 kwietnia 1945. A, 4863-4870 

Jezus znajduje się z uczniami w miejscu bardzo górzystym. Droga jest 

niewygodna i trudna. Najstarsi są bardzo zmęczeni. Młodzi, przeciwnie, idą 

radośnie u boku Jezusa. Wspinają się zwinnie, rozmawiając ze sobą. Dwóch 

kuzynów, dwóch synów Zebedeusza i Andrzeja cieszy myśl o powrocie do 

Galilei. Ich radość ogarnia nawet Iskariotę, który od jakiegoś czasu jest w 

lepszym nastroju. Ogranicza się do wypowiedzenia słów: «Jednak, Nauczycielu, 

na Święto Paschy, gdy przybędziemy do Świątyni... powrócisz do Kariotu? Moja 
matka ma wciąż nadzieję Cię ujrzeć. Dała mi znać. I współmieszkańcy...» 

«Oczywiście. Obecnie, nawet gdybyśmy tego chcieli, pora roku jest zbyt ciężka, 

by iść tymi męczącymi drogami. Zobaczcie, jakie to trudne, nawet tu. Gdyby Mi 

tego nie nakazano, nie wyruszyłbym w podróż o tej porze... Ale, nie można było 
już pozostać...» – Jezus milknie, zamyślony.  

«Chcę Ci powiedzieć, że jeśli będziemy mogli iść [do Jerozolimy] na Święto 

Paschy, chciałbym pokazać Twoją grotę Jakubowi i Andrzejowi» – mówi Jan.  
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«Czy zapomniałeś, jak nas w Betlejem kochają, a szczególnie Nauczyciela?» – 

pyta Iskariota. 

«Nie. Poszedłbym z Jakubem i Andrzejem. Jezus mógłby zostać w Jutcie lub w 

twoim domu...» 

«O, to mi się podoba. Zrobisz tak, Nauczycielu? Oni pójdą do Betlejem, a Ty 

zostaniesz ze mną w Kariocie. Właściwie nigdy nie byłeś ze mną sam... a ja tak 

pragnę Cię mieć całego dla siebie...» 

«Jesteś zazdrosny? Czy nie wiesz, że kocham was wszystkich tak samo? Nie 

wierzysz, że jestem z wami wszystkimi nawet wtedy, gdy wydaje się wam, że 
jestem daleko od was?» 

«Wiem, że nas kochasz. Gdybyś nas nie kochał, musiałbyś być bardziej surowy, 

przynajmniej wobec mnie. Wierzę, że Twój duch czuwa ciągle nad nami. Ale my 

nie jesteśmy tylko duchami. Jesteśmy ludźmi... z ludzkimi miłościami, 

pragnieniami, żalami. Mój Jezu, wiem, że nie jestem tym, który czyni Cię 

najbardziej szczęśliwym. Ale sądzę, że Ty wiesz, jak żywe jest we mnie 

pragnienie podobania się Tobie i mój żal za wszystkie godziny, które straciłeś z 
powodu mojej nędzy...» 

«Nie, Judaszu, nie straciłem. Jestem bliżej ciebie niż innych. A to dlatego że 

wiem, kim jesteś.» 

«Kim jestem, mój Panie? Powiedz to. Pomóż mi zrozumieć, kim jestem. Ja 

siebie nie rozumiem. Wydaje mi się, że jestem niewiastą wzburzoną 

pragnieniem poczęcia. Mam pragnienia święte i inne – nikczemne. Dlaczego? 

Kim jestem?» 

Jezus patrzy na niego spojrzeniem trudnym do opisania. Jest smutny, a Jego 

smutek miesza się z litością. Z jaką litością! Można by rzec: lekarz, którzy zdaje 

sobie sprawę ze stanu chorego i wie, że chory nie wyzdrowieje... Ale nic nie 
mówi.  

«Powiedz to, mój Nauczycielu. Twój sąd będzie zawsze najmniej surowy ze 

wszystkich nad biednym Judaszem. A ponadto... jesteśmy braćmi. Nie zależy mi 

na tym, że będą wiedzieć, z czego jestem stworzony. Przeciwnie, wiedząc to od 
Ciebie, oni poprawią swój sąd i pomogą mi. Czy nie tak?» 

Inni są zmieszani. Nie wiedzą, co powiedzieć. Patrzą na towarzyszy, zerkają na 

Jezusa. Jezus przyciąga bliżej Siebie Iskariotę. Sadza go tam, gdzie był 

przedtem Jego kuzyn Jakub.  

Mówi mu: «Jest w tobie nieporządek. Masz w sobie najlepsze elementy, ale one 
nie są mocno osadzone i najmniejszy powiew wiatru je rozdziela. 

Przed chwilą przechodziliśmy przez wąwóz. Pokazano nam szkody wyrządzone 

biednym domom tej małej wioski przez wodę, ziemię i drzewa. Woda, ziemia i 

drzewa są rzeczami użytecznymi i błogosławionymi, prawda?  

Woda potoku nie miała biegu dobrze uregulowanego. W następstwie ludzkiej 

niedbałości wyżłobiła kapryśnie liczne koryta. Wyglądało to pięknie, póki nie 

nadeszła burza. Najpierw było to jak praca złotnika. Woda przejrzysta wylewała 

się na góry w formie małych strumyków – jak diamentowe ozdoby lub 

szmaragdowe naszyjniki, zależnie od tego, co odbijała: światło czy cień lasów. I 

ludzie cieszyli się nimi, bo żyły hałaśliwych wód były użyteczne dla ich małych 

pól. Jakże piękne były drzewa, kołysane figlami wiatrów, wyrosłe kapryśnie to 

tu, to tam, pomiędzy polankami pełnymi słońca. I piękna była pulchna ziemia 
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osadzona przez odległe procesy aluwialne pomiędzy licznymi fałdami pagórków, 

jakże płodna dla uprawy. Ale wystarczyło, że nadeszły burze – takie jak przed 

miesiącem – aby kapryśne odnogi potoku połączyły się i wylały w nieładzie, 

płynąc innym korytem, porywając drzewa wyrosłe w nieporządku, wlokąc je i 

[tworząc] niedbałe wały z kawałków ziemi. Gdyby utrzymano dobrze 

uregulowany bieg wody, gdyby drzewa były zasadzone w regularnych 

zagajnikach, gdyby utrzymywano ziemię w pokładach dobrze rozłożonych, 

wtedy te trzy elementy: woda, ziemia, drzewa, nie stałyby się przyczyną ruiny i 

śmierci tamtej małej wioski.  

Posiadasz, [Judaszu,] inteligencję, śmiałość, wykształcenie, bystrość, 

prezencję. Masz tak bardzo wiele. Lecz to wszystko jest ułożone w sposób 

nieokrzesany w tobie i wszystko pozostawiasz w tym stanie. Widzisz, 

potrzebujesz pracy cierpliwej i stałej nad sobą dla wprowadzenia porządku. Ten 

porządek stanie się następnie siłą pośród twoich uzdolnień i kiedy nadejdzie 

burza pokus, dobro – które jest w tobie – nie stanie się złem ani dla ciebie, ani 
dla innych.» 

«Masz rację, Nauczycielu. W każdej chwili rzuca mną wiatr i wszystko się 

przewraca. Ale Ty mówisz, że mógłbym...» 

«Wola jest wszystkim, Judaszu.» 

«Ale istnieją pokusy tak atakujące... Ukrywamy się z lęku, by świat nie wyczytał 

ich z twarzy.» 

«Oto błąd! Wtedy nie należy się ukrywać, ale szukać dobrych ludzi dla 

uzyskania ich pomocy. Samo zetknięcie z pokojem dobrych uspokaja gorączkę. 

Trzeba szukać nawet ludzi krytykujących, by [skruszyć] pychę, skłaniającą do 

ukrywania się po to, by nie “odczytano” naszych zwierzęcych pokus. To byłby 
właściwy środek na słabość moralną. Wtedy by człowiek nie upadł.»  

«A Ty poszedłeś na pustynię...» 

«Ja mogłem to uczynić. Ale biada samotnym, jeśli nie są, w swojej samotności, 

wielością przeciwko wielości.» 

«Jak? Nie rozumiem.» 

«Wielością cnót przeciwko wielości pokus. Kiedy jest mało cnót, trzeba robić jak 

ten delikatny bluszcz: czepiać się gałęzi potężnych drzew, aby się wspinać.»  

«Dziękuję, Nauczycielu. Przyczepię się do Ciebie i towarzyszy. Pomóżcie mi 

wszyscy. Wszyscy jesteście lepsi ode mnie.» 

«Lepsza i szlachetniejsza była atmosfera zagrody, w której wzrośliśmy, 

przyjacielu. Jednak teraz jesteś z nami i kochamy cię bardzo. Zobaczysz... 

[Mówię] to nie po to, aby krytykować Judeę, ale... wierz, że w Galilei – 

przynajmniej w naszej wiosce – jest mniej dostatku i mniej zepsucia. Tyberiada, 

Magdala i inne miejsca uciech są blisko nas, ale my żyjemy z “naszą” duszą: 

prostą, szorstką, lecz aktywną, w sposób święty zadowoloną z tego, czego Bóg 
nam udzielił» – mówi Jakub, syn Alfeusza. 

«Ale czy wiesz, Jakubie, że mama Judasza jest niewiastą świętą? Dobroć maluje 

się na jej twarzy.» – zauważa Jan.  

Judasz z Kariotu uśmiecha się do niego, zadowolony z pochwały. Jego uśmiech 

jeszcze się powiększa, gdy Jezus dodaje:  

«Dobrze powiedziałeś, Janie. To święta istota.» 
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«O, tak! Ale marzeniem ojca było zrobienie ze mnie wielkiego tego świata. 

Bardzo szybko i zbyt głęboko oddzielił mnie od mojej matki...» 

«Cóż tam opowiadacie i nie przestajecie mówić! – woła z daleka Piotr. – 

Zatrzymajcie się! Poczekajcie na nas. To nie jest grzeczne iść tak szybko, nie 
myśląc o tym, że mam krótsze nogi.» 

Wszyscy zatrzymują się, aż dołącza do nich druga grupa. 

«Ufff! Jakże lubię cię, moja łódko! Tu trudzimy się jak niewolnicy... O czym 

mówiliście?» 

«Mówiliśmy, jakie cechy trzeba posiadać, żeby być dobrym» – odpowiada 

Jezus.  

«A mnie o nich nie powiesz, Nauczycielu?» 

«Ależ tak: ład, cierpliwość, stałość, pokora, miłość... Mówiłem o tym wiele 

razy!» 

«Ale nie o ładzie. Jakie ma znaczenie?» 

«Nieporządek nie jest nigdy dobrą cechą. Wyjaśniłem to twoim towarzyszom. 

Powiedzą ci o tym. Postawiłem go na początku, a na końcu wymieniłem miłość, 

gdyż to są dwa krańce doskonałej prostej. Wiesz, że linia prosta wyznaczona na 

płaszczyźnie nie ma ani początku, ani końca. Obydwa krańce mogą być zarówno 

początkiem jak i końcem. Tymczasem w przypadku spirali albo w jakimkolwiek 

innym rysunku, który nie jest zamknięty, jest zawsze początek i koniec. 

Świętość jest linearna, prosta, doskonała i ma tylko dwa krańce, jak linia 
prosta.» 

«To łatwe narysować linię...» 

«Tak sądzisz? Mylisz się. Na rysunku, zwłaszcza skomplikowanym, mały brak 

może być nie zauważony, ale na linii widać natychmiast każdy błąd: 

zakrzywienie lub niepewność. Gdy Józef uczył Mnie zawodu, kładł wielki nacisk 

na to, by stoły były całkiem płaskie i słusznie mówił Mi: “Widzisz, mój Synu? 

Lekka niedoskonałość może ujść w zdobieniu lub w pracy tokarskiej, bo niezbyt 

wprawne oko obserwuje jeden punkt, a nie widzi drugiego. Jeśli jednak deska 

nie jest zupełnie płaska to – nawet w pracy najprostszej, takiej jak stół 

wieśniaka – robota będzie chybiona. Stół albo będzie się pochylał, albo będzie 

się kiwał. Nada się tylko do spalenia.” Możemy to powiedzieć także w 

odniesieniu do dusz. Aby nie nadawać się jedynie do ognia piekielnego, to 

znaczy aby zdobyć Niebo, trzeba być doskonałym jak deska zheblowana równo i 

starannie. Człowiek, który rozpoczyna pracę duchową nieporządnie - zaczynając 

od rzeczy niepotrzebnych, przeskakując jak niespokojny ptak z jednej rzeczy na 

drugą, gdy chce połączyć różne części pracy - nie osiąga niczego. Połączenie 

[elementów] nie jest możliwe. Potrzeba porządku, potrzeba miłości. Potem – 

utrzymując umocowane te dwa krańce, aby się już nie wymknęły - trzeba 

pracować nad całą resztą: nad ornamentami i rzeźbieniem. Zrozumiałeś?» 

«Zrozumiałem.»  

Piotr trawi w milczeniu pouczenie i kończy krótko: «Zatem mój brat jest 

dzielniejszy ode mnie. On jest naprawdę uporządkowany. Najpierw jeden krok, 

potem drugi, cichy, spokojny. Wydaje się nie poruszać, a tymczasem... Ja zaś 

chciałbym zrobić szybko i wiele rzeczy, a nie robię nic. Kto mi pomoże?» 
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«Twoje dobre pragnienie. Nie obawiaj się Piotrze. Ty też pracujesz. Pracujesz 

nad sobą.» 

«A ja?» 

«Ty również, Filipie.» 

«A ja? Wydaje mi się, że nie nadaję się do niczego.» 

«Nie, Tomaszu, ty też pracujesz nad sobą. Wszyscy, wszyscy pracujecie nad 

sobą. Jesteście dzikimi drzewami, lecz już zaszczepionymi. Zmieniacie się 

powoli, lecz w sposób pewny, a Ja znajduję w was Moją radość.» 

«Jesteśmy smutni, a Ty nas pocieszasz; słabi, Ty nas umacniasz; wystraszeni, 

dodajesz nam odwagi. Dla wszystkich – w każdym wypadku i natychmiast – 

masz radę i umocnienie. Jak to robisz, Nauczycielu, że zawsze jesteś tak 
ochoczy i dobry?» 

«Moi przyjaciele, po to właśnie przyszedłem. Wiedziałem z góry, co znajdę i co 

będę musiał robić. Kiedy nie ma się złudzeń, nie doznaje się też zawodu i nie 

traci się tchu. Idzie się naprzód. Przypomnijcie sobie to i wy, gdy będziecie 

pracować nad człowiekiem zezwierzęconym, aby uczynić z niego człowieka 
duchowego.» 

107. W DOMU KLEOFASA, PRZEWODNICZĄCEGO SYNAGOGI 

Napisane 19 kwietnia 1945. A, 4871-4882 

Jan i jego brat pukają do drzwi domu w wiosce. Rozpoznaję dom, do którego 

weszli dwaj [uczniowie] z Emaus z Jezusem zmartwychwstałym. Kiedy im 

otwierają, mówią z kimś, kogo nie widzę, potem wychodzą i idą uliczką do 
Jezusa, który zatrzymał się z innymi uczniami w miejscu ustronnym.  

«On tam jest, Nauczycielu, i jest bardzo szczęśliwy, że przyszedłeś. Powiedział 

nam: “Idźcie Mu powiedzieć, że mój dom jest do Jego dyspozycji, a ja sam zaraz 
przyjdę”.» 

«Zatem chodźmy.» 

Idą jakiś czas. Potem spotykają starszego przewodniczącego synagogi, 

Kleofasa, który był w “Pięknej Rzece”. Kłaniają się sobie, a następnie starzec, 

który wydaje się patriarchą, klęka i pozdrawia Go z szacunkiem. Mieszkańcy, 

widząc to, zbliżają się z ciekawością. Starzec podnosi się i mówi: «Oto obiecany 

Mesjasz. Zapamiętajcie sobie ten dzień, o mieszkańcy Emaus.» 

Jedni patrzą z zaciekawieniem czysto ludzkim, inni mają już szacunek religijny. 

Dwóch mężczyzn toruje sobie przejście.  

Mówią: «Pokój Tobie, Rabbi. My też byliśmy tam owego dnia.» 

«Pokój wam wszystkim. Przyszedłem, bo prosił Mnie o to przewodniczący 

waszej synagogi.» 

«Czy uczynisz cuda także tutaj?» 

«Jeśli będą tu dzieci Boże, które wierzą i potrzebują cudów, uczynię je z 

pewnością.» 
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Przewodniczący synagogi mówi: «Niech ci, którzy chcą usłyszeć Nauczyciela, 

przyjdą do synagogi – i tak samo ci, którzy mają chorych. Czy mogę tak mówić, 
Nauczycielu?» 

«Możesz. Po godzinie seksty będę do waszej dyspozycji. Teraz jestem z dobrym 

Kleofasem.»  

Idzie obok starca do jego domu, a za Nim grupa ludzi.  

«Oto mój syn, Nauczycielu, i moja żona oraz małżonka syna z wnukami. Przykro 

mi, że mój drugi syn, Kleofas, jest z teściem w Jerozolimie wraz z pewnym 

nieszczęśliwym mężem stąd... Powiem Ci o tym [zaraz]. Wejdź, Panie, z 
uczniami.» 

Wchodzą i odświeżają się według zwyczajów panujących w okolicy. Potem 

zbliżają się do ognia, który płonie w dużym kominku, bo dzień jest wilgotny i 
chłodny.  

«Za chwilę usiądziemy do stołu. Zaprosiłem miejscowych możnych. Dziś jest 

wielkie święto. Nie wszyscy wierzą w Ciebie. Jednak nie są wrogami. Po prostu 

szukają... Chcieliby uwierzyć. Tyle razy zostaliśmy oszukani w ostatnich czasach 

co do Mesjasza. Jest więc nieufność. Wystarczyłoby jedno słowo Świątyni, aby 

usunąć wszelką nieufność. Ale Świątynia... Pomyślałem, że jeśli Cię zobaczą i 

posłuchają – tak, po prostu – mogą wiele pojąć. Chciałbym Ci dać prawdziwych 
przyjaciół.» 

«Sam jesteś jednym z nich.» 

«Jestem tylko biednym starcem. Gdybym był młody, chodziłbym za Tobą, ale 

wiek czyni mnie ociężałym.» 

«Służysz Mi przez wiarę. Głosisz Mnie swą wiarą. Bądź spokojny, Kleofasie. Nie 

zapomnę cię w godzinie Odkupienia.» 

«Oto Szymon z Hermasem. Właśnie nadchodzą» – ogłasza syn 

przewodniczącego synagogi. 

Wszyscy wstają, gdy wchodzi dwóch mężczyzn w starszym wieku, o wyglądzie 

pańskim.  

«Ten, Nauczycielu, to Szymon; a ten – Hermas. To są prawdziwi Izraelici. Mają 

szczere dusze.» 

«Bóg objawi się ich duszom. Niech pokój tymczasem zstąpi na nich. Bez pokoju 

nie słyszy się Boga.» 

«To jest powiedziane też w Księdze Królewskiej, kiedy jest mowa o Eliaszu.» 

«To Twoi uczniowie?» – pyta mąż o imieniu Szymon.  

«Tak.» 

«Różnią się wiekiem i są z różnych okolic. Ty jesteś Galilejczykiem?» 

«Z Nazaretu, ale urodziłem się w Betlejem w okresie spisu.» 

«A więc Betlejemita. To potwierdzają Twe rysy.» 

«To łaskawe potwierdzenie dla słabości ludzkiej, ale prawdziwy dowód 

[pochodzenia] zawiera się w porządku nadprzyrodzonym.» 
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«Chcesz powiedzieć: w Twoich dziełach?» – mówi Hermas. 

«W nich oraz w słowach, które Duch zapala na Moich wargach» [– odpowiada 

Jezus.] 

«Powtórzyli mi je słuchacze. Twoja mądrość jest naprawdę wielka. Czy na niej 

zamierzasz oprzeć Swe Królestwo?» 

«Król musi mieć poddanych znających prawa swego królestwa» [– odpowiada 

Jezus.] 

«Ale wszystkie Twoje prawa są duchowe!» 

«Dobrze powiedziałeś, Hermasie: wszystkie są duchowe. Będę miał królestwo 

duchowe, mam więc kodeks duchowy.» 

«Cóż zatem z odnowieniem Izraela?» 

«Nie popadajcie w powszechny błąd rozumienia nazwy Izraela w znaczeniu 

ludzkim. Mówi się Izrael, aby określić “Lud Boży”. Ustanowię prawdziwą 

wolność i prawdziwą potęgę tego Ludu Bożego, a ustanowię ją, przywracając 

Niebu dusze odkupione i mędrców znających prawdy wieczne.» 

«Zajmijmy miejsca, proszę was» – mówi Kleofas. 

[Kleofas] zajmuje miejsce centralne wraz z Jezusem. Po prawej stronie Jezusa 

jest Hermas, a obok – Kleofas, Szymon, następnie syn przewodniczącego 

synagogi. Na pozostałych miejscach – uczniowie. Jezus na prośbę gospodarza 

ofiarowuje, błogosławi i zaczyna się posiłek.  

«Przychodzisz w te strony, Nauczycielu?» – pyta Hermas. 

«Nie. Idę do Galilei. Przyszedłem tu po drodze.» 

«Jak to? Opuszczasz “Piękną Rzekę”?» 

«Tak, Kleofasie.» 

«Przychodziły tam tłumy, pomimo zimy. Dlaczego ich zawodzisz?» 

«To nie Ja. Tego chcieli czyści Izraela.» 

«Co? Dlaczego? Jakie zło czyniłeś? Palestyna ma wielu nauczycieli. Nauczają, 

gdzie chcą. Dlaczego nie pozwolono na to Tobie?» 

«Nie dociekaj, Kleofasie. Jesteś stary i mądry. Nie wkładaj sobie do serca 

trucizny gorzkiego poznania.» 

«Ale może głosiłeś nowe nauki, uznane za niebezpieczne? O! To z pewnością z 

powodu błędnej oceny uczonych w Piśmie i faryzeuszy? Wszystko, co wiemy o 

Tobie, nie wydaje się nam... prawda, Szymonie? Jednak być może nie wiemy 

wszystkiego? Na czym polega Twoja Nauka?» – pyta Hermas.  

«Na dokładnym poznaniu Dekalogu, na miłości i miłosierdziu. Miłość i 

miłosierdzie to oddech i krew Boża. Taka jest zasada Mojej Nauki i 

postępowania. I stosuję ją do wszystkich sytuacji Mojego dnia.» 

«Ależ to nie jest wina! To dobroć!» 

«Uczeni w Piśmie i faryzeusze uważają, że to wina. Ja jednak nie mogę 

sprzeniewierzać się Mojej misji ani być nieposłusznym Bogu, który posłał Mnie 
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na ziemię jako “Miłosierdzie”. Nadszedł czas pełnego Miłosierdzia, po wiekach 

Sprawiedliwości. Miłosierdzie jest siostrą Sprawiedliwości, bo zrodzone jest z 

jednego łona. Gdy Sprawiedliwość była mocna, Miłosierdzie łagodziło jej 

surowość. Bóg bowiem nie może zakazać Sobie miłowania. Teraz króluje 

Miłosierdzie i jakże raduje się z tego Sprawiedliwość, która tak bardzo cierpiała, 

że musi karać! Jeśli popatrzycie na to dokładnie, łatwo dostrzeżecie, że one 

zawsze istniały - od chwili gdy Człowiek zmusił Boga do surowości. Istnienie 

ludzkości jest tylko dowodem na to, o czym mówię. Nawet w ukaranie Adama 

jest wmieszane miłosierdzie. Bóg mógł spopielić [pierwszych rodziców] z 

powodu grzechu, a dał im pokutę. A wobec kobiety, przyczyny całego zła – 

upodlonej przez to, że stała się przyczyną zła - pozwolił rozbłysnąć postaci 

Niewiasty będącej przyczyną dobra. I dał im dzieci i wiedzę konieczną do 

istnienia. Kainowi, zabójcy, wraz z całą sprawiedliwością udzielił znaku, który 

był wyrazem miłosierdzia, aby go nie zabito. A zepsutej ludzkości dał Noego, by 

ją zachować w arce i obiecał wieczne przymierze pokoju: nigdy więcej 

bezlitosnego potopu, nigdy więcej. Sprawiedliwość ustąpiła Miłosierdziu. Czy 

chcecie jeszcze przemierzać ze Mną historię świętą aż do Mojego przyjścia? 

Będziecie zawsze widzieć coraz szerzej rozlewające się fale miłości. Teraz to 

prawdziwy zalew Boży i on cię unosi, o ludzkości, na wodach łagodnych i 

spokojnych, wznosi cię aż do Nieba – czysty i piękny – i mówi ci: “Oddaję cię 
Mojemu Ojcu”.» 

Wszystkich trzech ogarnia zdziwienie wobec takiego światła miłości. Potem 

Kleofas wzdycha: «Tak jest. Jednak tylko Ty sam jesteś taki!... Cóż stanie się z 
Józefem? Czy już został przesłuchany? Co usłyszy?» 

Nikt nie odpowiada. Kleofas zwraca się do Jezusa: 

«Nauczycielu, chodzi o kogoś z Emaus. Jego ojciec oddalił żonę. Poszła do 

Antiochii osiedlić się z bratem, właścicielem sklepu. Człowiek ten popełnił 

poważną winę. Nigdy nie znał tej kobiety. Została przepędzona po kilku 

miesiącach małżeństwa i nie szukam przyczyn tego. Nic o niej oczywiście nie 

wiedział, bo naturalnie jej imienia nie wspominano w jego domu. Gdy doszedł 

do wieku męskiego, odziedziczywszy po ojcu handel i dobra, postanowił się 

ożenić. Poznał w Joppie niewiastę, właścicielkę bogatego sklepu i poślubił ją. 

Nie wiem, jak to poznano teraz i jak się o tym dowiedziano... Okazało się, że ta 

kobieta była córką małżonki jego ojca. Zatem grzech jest ciężki, choć – moim 

zdaniem – fakt, że jego ojciec jest równocześnie jej ojcem jest bardzo 

niepewny. Józef, dotknięty klątwą, utracił spokój wiernego i małżonka. Pomimo 

bólu oddalił żonę - rzekomą siostrę. Z cierpienia dostała gorączki i umarła. Mimo 

to nie przebaczono mu. Zgodnie z sumieniem mówię: gdyby nie miał 

nieprzyjaciół z powodu swych dóbr, nie zostałby tak potraktowany. A Ty, co byś 
uczynił?» 

«To bardzo poważny przypadek, Kleofasie. Dlaczego Mi o nim nie powiedziałeś, 

kiedy przyszedłeś do Mnie?» 

«Nie chciałem, żeby to Cię stąd oddaliło...» 

«O, tym podobne sprawy Mnie nie przepędzają! Posłuchaj. Materialnie to 

kazirodztwo i stąd kara. Ale co do winy... Aby mogła zaistnieć wina moralna, 

musi mieć za podstawę chęć grzeszenia. Czy ten człowiek popełnił świadomie 

kazirodztwo? Mówisz, że nie. A więc gdzie jest wina? Chcę powiedzieć: wina 

[płynąca] z pragnienia grzeszenia. Jeśli chodzi o winę wspólnego życia z córką 

własnego ojca, mówisz, że pokrewieństwo nie jest całkiem pewne. Nawet gdyby 

było stwierdzone, grzech ustaje, gdy przerywa się wspólne życie. Tu przerwanie 

jest pewne nie tylko z powodu oddalenia, ale z powodu śmierci, która nastąpiła. 

Mówię więc, że powinno się przebaczyć temu człowiekowi nawet jego pozorny 
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grzech. Mówię tak, bo skoro nie ma potępienia za kazirodztwo królewskie – 

które trwa i jest znane wszystkim – powinno się mieć litość wobec tego 

bolesnego przypadku. Jego źródło sięga mojżeszowego zezwolenia na oddalanie 

żony dla uniknięcia liczniejszych i może poważniejszych form zła. Ja jednak to 

zezwolenie potępiam, bo mężczyzna żonaty dobrze lub źle, musi żyć z żoną i nie 

oddalać jej, gdyż to sprzyja cudzołóstwu i sytuacjom podobnym do tej. Jeśli 

chodzi o surowość to – powtarzam – trzeba ją stosować w tej samej mierze 

wobec wszystkich: najpierw wobec samego siebie i wielkich [tego świata]. O ile 

wiem, nikt – oprócz Chrzciciela – nie podniósł dotąd głosu przeciwko grzechowi 

króla [por. Mt 14,4; Mk 6,18]. Czyż ci, którzy potępiają, wolni są od grzechów 

podobnych lub gorszych czy też zasłania ich imię i potęga, tak jak imponująca 
szata chroni ich ciało często chore z powodu grzechu?» 

«Dobrze mówisz, Nauczycielu. Tak jest... Ale kim Ty właściwie jesteś?...» – pyta 

równocześnie dwóch przyjaciół przewodniczącego synagogi. 

Jezus nie odpowiada, bo otwierają się drzwi i wchodzi Szymon, teść syna 

Kleofasa. 

«Wróciłeś? I co?» 

Ciekawość jest wielka. Nikt już nie myśli o Nauczycielu. 

«No cóż... potępienie bezwzględne. Nawet nie przyjęli ofiarnego daru. Józef jest 

wykluczony z Izraela.» 

«Gdzie jest?» 

«Płacze na zewnątrz. Usiłowałem rozmawiać z najpotężniejszymi... Wypędzili 

mnie jak trędowatego. Teraz... ruina dla tego człowieka... Majątek i dusza... Co 
chcecie, aby uczynił?» 

Jezus podnosi się i idzie w stronę drzwi, nie mówiąc ani słowa. Stary Kleofas 

myśli, że obraził się z powodu zaniedbania:  

«O, wybacz, Nauczycielu! Ból z powodu wydarzenia zaćmił mi umysł. Zostań, 

proszę Cię!» 

«Zostaję, Kleofasie. Chcę tylko iść do tego nieszczęśliwego człowieka. Jeśli 

chcecie, chodźcie ze Mną.»  

Jezus wychodzi do przedsionka. Przed domem jest pas ziemi i małe kwietniki, 

dalej za nimi – droga. Na ziemi, na progu, leży człowiek. Jezus zbliża się, 

wyciągając do niego rękę. Za Nim stoją wszyscy pozostali, usiłując coś 
zobaczyć. 

«Józefie, nikt ci nie przebaczył?» 

Jezus mówi z nadzwyczajną łagodnością. Mężczyzna drży, słysząc głos 

nieznany, lecz pełen dobroci - po tylu głosach, które go potępiły. Podnosi głowę 
i patrzy na Niego zdziwiony.  

«Józefie, nikt ci nie przebaczył?» – powtarza Jezus i pochyla się, chcąc chwycić 

za rękę człowieka. Usiłuje go podnieść. 

«Kim jesteś?» – >pyta nieszczęśliwy człowiek.  

«Jestem Miłosierdziem i Pokojem.» 

«Dla mnie nie ma już miłosierdzia ani pokoju.» 

http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/01-mt-14.htm#4
http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/02-mk-06.htm#18
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«W łonie Boga jest zawsze. Jego łono jest nimi przepełnione, a szczególnie dla 

nieszczęśliwych synów.» 

«Ale mój grzech jest tak wielki, że zostałem odłączony od Boga. Zostaw mnie – 

Ty, który z pewnością jesteś dobry – abyś się nie zanieczyścił.» 

«Nie puszczę cię. Chcę ci dać pokój.» 

«Ale ja jestem... Kim Ty jesteś?» 

«Powiedziałem ci: Miłosierdziem i Pokojem. Jestem Zbawicielem, Jezusem. 

Podnieś się. Potrafię uczynić to, czego chcę. W imię Boga uwalniam cię od 

mimowolnego zanieczyszczenia się. Inne zło nie istnieje. Jestem Barankiem 

Bożym, który gładzi grzechy świata. To Mnie Odwieczny przekazał cały sąd. Kto 

wierzy w Moje słowo, będzie miał życie wieczne. Chodź, biedny synu Izraela. 

Daj wytchnienie wyczerpanemu ciału i wzmocnij przygnębionego ducha. Wiele 

innych grzechów przebaczam. Nie, Ja nie przynoszę rozpaczy sercom! Jestem 

Barankiem bez skazy, ale nie uciekam od zranionych owiec – ze strachu, że 

stanę się nieczysty. Przeciwnie, szukam ich i prowadzę ze Sobą. Zbyt liczni są 

ci, których doprowadza się do całkowitej ruiny surowością osądu... a nawet 

przez osąd niesprawiedliwy. Biada tym, którzy przesadną surowością prowadzą 

ducha do rozpaczy! Nie służą sprawom Boga, lecz szatana. Widzę właśnie 

grzesznicę z niepokojem pragnącą odkupienia, a oddaloną od Odkupiciela. 

Widzę przewodniczącego synagogi prześladowanego za sprawiedliwość. Widzę 

ukaranego za nieświadomie popełniony błąd. Zbyt wiele widzę rzeczy 

popełnianych w miejscu, gdzie żyje kłamstwo i występek. Rzeczy, które 

widziałem – a widziałem ich już zbyt wiele w ciągu tego roku – wznoszą między 

Mną a nimi mur zatwardziałości, który ciągle się powiększa, tworząc ścianę. 

Biada im, kiedy zostanie całkowicie wzniesiony z materiału, którego sami 

dostarczają! Weź, pij i jedz. Jesteś wyczerpany. Jutro pójdziesz ze Mną. Nie bój 

się. Gdy powróci ci spokój ducha, będziesz wolny w wyborze przyszłości. W tej 
chwili tego nie potrafisz i byłoby niebezpieczne kazać ci to czynić.» 

Jezus wprowadził mężczyznę do sali i zmusił, by siadł na Jego miejscu. Usługuje 

mu. Potem odwraca się do Hermasa i Szymona i mówi im: «Oto Moja nauka... 

taka jest... i nic innego. Nie ograniczam się do głoszenia jej, lecz również ją 

realizuję. Kto pragnie Prawdy i Miłości, niech przyjdzie do Mnie.» 

Jezus mówi: «I na tym kończy się pierwszy rok głoszenia Dobrej Nowiny. 

Zapamiętajcie to. Co wam [jeszcze] powiedzieć? Dałem wam to, bo Moim 

pragnieniem było, aby to było znane. Ale z pracą tą jest tak jak było z 

faryzeuszami. Moje pragnienie bycia kochanym – poznanym i kochanym – jest 

odrzucane ze zbyt wielu powodów. I to jest wielkie cierpienie dla Mnie, 

Odwiecznego Nauczyciela, uwięzionego przez was. 

Koniec Księgi Drugiej 

 


