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Mistrz słowa
Jezus nazwał swoich słuchaczy bło- 
gosławionymi – dlatego że mogli  
Go słuchać. Niewątpliwie błogo-
sławione było Jezioro Galilejskie, 
które tak często służyło Mu jako prze- 
dziwna ambona. Te wody niosły 
najwspanialszą mowę, jaką usłyszał 
świat. 

Cud głoszenia

Nie wiemy, jak mogło wyglądać 
Jego pełne mocy przepowiadanie. 
Reakcje słuchaczy Jezusa niezbicie 
wskazują, że byli pod wrażeniem, 
które przerasta dziś nasze pojęcie. 
To, jak odbieramy mowę Pana pod-
czas osobistej lektury Ewangelii, jest 
z pewnością jedynie cieniem tamte-
go wrażenia. Pełnia słów Syna Bo-
żego, ich niezwykłość, pozostanie 
dla nas tajemnicą – aż do dnia, gdy 
sami usłyszymy Jego głos.
Posłużmy się jednak tym, co do-
tarło do nas w natchnionych tek-
stach, w formach stworzonych 
przez ewangelistów. Spróbujmy 
zwrócić uwagę na niektóre sygnały, 
aby dostrzec choć kilka cech feno-
menu mowy Jezusa.
Im lepiej ją zrozumiemy, tym ła-
twiej rozpoznamy ją także w na-
szym życiu. 

Dar mowy

Na początku warto przypomnieć, 
że mowa jest ważną umiejętno-
ścią, w Piśmie Świętym okazuje się 
umiejętnością nieprzypadkową. Od 
pierwszych stron Biblii widzimy, 
jak potężnym narzędziem władzy 

jest język. Bóg stwarza i podtrzy-
muje świat – Słowem. Znakiem 
błogosławieństwa Adama będzie 
możliwość nadawania nazw rajskim 
stworzeniom, a dla Izraelitów bło-
gosławieństwem będzie wymawia-
nie Świętego Imienia.
Mowa posiada moc. Takie odczu-
cie daje sprawność językowa, jak 
również siła wspólnoty opartej 
na porozumieniu, na jednej i tej 
samej mowie. Przecież dla budow-
niczych wieży Babel nic nie było-

by niemożliwe, cokolwiek zamierzą 

uczynić (Rdz 11,6). Jedność mowy 
oparta na ludzkiej moralności wy-
kluczającej Boga stawała się podczas 
tej symbolicznej budowy źródłem 
duchowego niebezpieczeństwa.
Jedność ludzkiej mowy w Duchu  
Ojca, w zamyśle Bożym i zgodnie 
z Jego wolą, nastąpi dopiero w dniu
Pięćdziesiątnicy.
Jakkolwiek język według autorów  
biblijnych jest najpotężniejszą bro-
nią (Syr 28,13-26; Jr 1,9-10), nikt 
z ludzi nie jest w stanie nad nim za-
panować (Jk 3,1-12). Według pro-
roctw to oczekiwany Mesjasz ma być 
wielkim mówcą. Jego głoszenie, 
niezrównane z żadnym innym, bę-
dzie pełne delikatności, pociechy, 
umiejętności i wdzięku, a zarazem 
okaże się słowem prawdy ostrym 
jak miecz.

Nauczyciel z Nazaretu

Głoszenie Dobrej Nowiny nie 
było dla Jezusa jednym z wielu za-
dań. Było Jego misją i elementem 
tożsamości. Ewangelie kładą nacisk 
na proroctwa o niezwykłym spo-
sobie mówienia Chrystusa. Moc  
tego przepowiadania jest przez  
autorów Nowego Testamentu wie- 
lokrotnie podkreślana i zajmuje 
centralne miejsce w opisach dzia-
łalności Jezusa w Galilei. Przepo-
wiadanie było również głównym 
zajęciem uczniów.
Trudno wyobrazić sobie kogoś 
bardziej oddanego głoszeniu. Jezus 
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przemawiał całymi dniami, czasem 
do późnych godzin. Rezultaty tych 
wystąpień były niezwykłe. Ludzie 
schodzili się do Niego z dalekich 
stron, z różnych miejscowości. 
Przerywali swoje obowiązki, porzu-
cali stałe zajęcia, poświęcali czas, aby 
Go ujrzeć, dotknąć, posłuchać. Tak 
bardzo chcieli Go słuchać, że nie  
tylko Jemu nie dawali czasu na posi-
łek, ale sami zapominali o jedzeniu!1

Zdaje się, że sam Jezus więcej 
uwagi przykładał do przemawia-
nia niż do innych aspektów swo-
jej działalności. Wielkie cuda były 
z pewnością tym, co przyciąga-
ło do Niego tłumy, lecz nawet je-
śli rzesze ściągały do Cudotwórcy, 
zatrzymywało je przy Nim coś in-
nego. Ludzie zostawali przy Jezusie  
również po uzdrowieniu, także 
wtedy, gdy nie dokonywał żadnych 
znaków.
Tym, którzy domagali się uwierzy-
telniającego znaku, Jezus wskazuje  
właśnie na głoszenie – wspanial-
sze niż Jonasza i mądrzejsze niż 
Salomona – będące znakiem Bo-
żego posłania. Słowa Jezusa nie 
były dodatkiem do Jego zbawczych 
działań. W Ewangelii Jana słyszymy 
wyznanie wiary Piotra: Ty masz sło-

wa życia wiecznego. A myśmy uwie-

rzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 

Boga (6,68-69). Uczniowie pozna-
wali Jezusa jako kaznodzieję.
Uwierzyć w Niego to znaczy uwie-
rzyć w Jego słowa. Jezus jest nauczy-
cielem, a być Jego uczniem znaczy 
słuchać Jego mowy. 

Władca i Sędzia

Aby zrozumieć moc mowy Jezusa, 
nie można zatrzymać się wyłącznie 
na słowach.
Jeszcze zanim zaczynał mówić, oczy 

wszystkich były w Nim utkwione  
(Łk 4,20), a proste słowa „Pójdź 
za Mną” wystarczyły, aby ci, którzy 
Go do tej pory nie znali, w jednej 

1 Ludzie są rozpaczliwie wręcz głodni 
Ewangelii (por. Mk 6,31). Jeśli nie chcą 
nas dzisiaj słuchać, to nie w nich jest 
problem. Najwyraźniej nie głosimy 
jeszcze Dobrej Nowiny tak jak należy!

chwili porzucali dla Niego całe do-
tychczasowe życie.
Zdumieni Jezusem mieszkańcy Na-
zaretu będą się dopytywać o pocho-
dzenie tych cudów i mądrości.
Najpierw jednak będą się zastana-
wiać: Skąd On to ma? (Mk 6,2)
W pierwszym momencie szokuje 
ich sposób bycia, styl Jezusa. Było coś 
w Jego postawie, głosie i spojrzeniu, 
co nadawało Jego mowie siłę, któ-
rą Ewangelie mogą przekazać tyl-
ko pośrednio.
Stosunek Jezusa do swoich słuchaczy, 
a więc to, jak przed nimi stoi – z nie-
zachwianą pewnością, wolnością 
i niezależnością – musi wywierać 
niesłychane wrażenie. Boski Na-
uczyciel przemawia z wewnętrzną 
siłą, która ukazuje Jego tajemniczą 
władzę.
Można się domyślać, że Jezus nie 
potrzebował przygotowywać swo-
ich mów. Improwizował, a obrazy  
i skojarzenia pojawiały się natu-
ralnie. Spontanicznie i na głos za-
stanawiał się: z czym porównamy 

królestwo Boże lub w jakiej przypowie- 

ści je przedstawimy? Nigdy też nie 
widzimy, że jako mówca ma tremę. 

Nie stresuje się tym, co powinien 
powiedzieć. A przecież często jest 
osaczony przez przeciwników, musi
odpowiadać na dobrze przygotowa-
ne i przebiegle sformułowane za-
rzuty, podchwytliwe pytania. Nigdy 
nie jest w defensywie. Panuje nad 
słowem i rozmową, a jego odpowie-
dzi nie tylko stanowią pouczenie, ale
zarazem demaskują złośliwość i głu-
potę rozmówców. Nic dziwnego, że 
w pewnym momencie uczniowie aż
bali się Go pytać (Mk 9,32; 12,34).
Swoim uczniom Jezus zalecał po-
dobną swobodę i spontaniczność. 
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 

naprzód swej obrony. Ja bowiem dam 

wam wymowę i mądrość, której nikt 

nie będzie mógł się oprzeć ani sprze-

ciwić (Łk 21,14n). Nawet nieprzy-
chylni słuchacze muszą przyznać, że 
żaden człowiek jeszcze tak nie prze-
mawiał, a śmiertelni wrogowie nie 
potrafią podnieść na Niego ręki, gdy 
mówi.
Ciekawą pod tym względem parale-
lę widzimy w ewangelicznym przed-
stawieniu osoby Jana Chrzciciela.
Chociaż Jan był uwięziony przez  
Heroda, wciąż budził w swoim 

Domus Galilaeae
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oprawcy lęk. Gdy odważnie wypo-
minał władcy jego grzechy (śmiałe 
i mocne słowa musiały być nieprzy-
jemne), Herod mimo to chętnie 
go słuchał!
Jeśli nawet ta miażdżąca mowa Jana  
nie równa się z mową Tego, który 
idzie po nim, to jakże nieprawdo-
podobna musiała być moc słowa  
samego Jezusa! Pan nie mówił bo-
wiem jak sługa, jak całe stworzenie. 
Mówił jako Władca i Sędzia.

Akuszer umysłu

Charakterystyczną cechą naucza- 
nia Jezusa było przywoływanie  
licznych obrazów. Wybitnym tego  
przykładem jest mowa oparta na  
przypowieściach, którą z powo-
du tłumów wygłaszał z łodzi przy-
cumowanej do brzegu.
Często spotykamy się ze zdaniem, że 
odwoływał się do prostych i dobrze 
znanych obrazów, zrozumiałych 
dla Jego słuchaczy. Muszę przyznać, 
że ilekroć słyszę takie stwierdzenia, 
rodzi się we mnie wątpliwość, czy 
mówimy o tym samym nauczaniu.
Zarówno z perspektywy czytelnika, 
jak i osoby komentującej Jego słowa, 
jestem stale zaskoczony zagadkowo-
ścią słów Jezusa. Pomimo wielowie-

kowej egzegezy niektóre elementy 
przypowieści pozostają dla nas nie-
zrozumiałe. Czy te ich fragmenty, 
co do których wydaje się nam, że 
mamy jasność, i te, o których potra-
fimy dziś tyle powiedzieć, nie kryją 
jeszcze innych znaczeń? Nie mamy 
co do tego pewności.
To nieprawdopodobne, jak z prostych  
i zrozumiałych kontekstów moż-
na stworzyć tak wielowymiarowe 
i tajemnicze opisy niedające się 
uchwycić w prostych schematach. 
Nawet wyjaśnienia przypowieści, 
których Jezus udziela, rodzą kolejne 
pytania! Aż trudno sobie wyobrazić, 
co z tego pojęli, co myśleli słuchacze
pozbawieni nawet takich wyjaśnień. 
Zapewne często słuchali Go z zapar-
tym tchem, być może nie rozumie-
jąc dokładnie, co mówi.
Ewidentnie Jezus-nauczyciel nie jest 
skoncentrowany na tym, aby każde-
mu ściśle wszystko wytłumaczyć.
Ostrożnie dozuje przekazywane 
treści i dostosowuje swój przekaz  
do możliwości odbiorców, szanując  
ludzkie ograniczenia, możliwości  
poznawcze. Inaczej przemawia do  
tłumów, inaczej o tym samym 
mówi do apostołów i najbliższych 
uczniów. Niejednokrotnie odwra-
ca pytanie albo udziela niejedno-

znacznej odpowiedzi. Chętnie sam 
zadaje pytania: Co myślicie? Jak Wam 

się zdaje?

Chrystus nie głosił traktatów teolo-
gicznych, a każdą katechezę ubierał 
w tajemnicę i zagadkę. Kto wie, czy 
nie specjalnie wywoływał (i jest tak 
do dziś!) konsternację. Zależało Mu, 
aby człowiek uświadomił sobie, jak 
mało sam jest w stanie zrozumieć. 
Dlatego mówię do nich w przypowie-

ściach, że otwartymi oczami nie widzą 

i otwartymi uszami nie słyszą ani nie 

rozumieją (Mt 13,13).
Jego nauka inspiruje słuchaczy 
do wewnętrznej pracy. Jej celem jest 
nawrócenie, przemiana w sposobie 
myślenia (gr. metanoia). Zagadki, 
pytania, unikanie łatwych odpowie-
dzi – to dowodzi, że bardziej cenił 
sobie Jezus w swoich uczniach au-
tentyczne i uczciwe poszukiwanie 
prawdy niż posiadanie poprawnych
odpowiedzi. Kształtował ich sumie- 
nie, intelekt, zachęcał do poszuki-
wań, wzbudzał pragnienie mądrości  
i prawdy. Uczył przede wszystkim 
samej umiejętności myślenia. Jak 
ujął to Jan: wiemy, że Syn Boży przy-

szedł i obdarzył nas zdolnością rozu-

mu, abyśmy poznawali Prawdziwego  

(1 J 5,20).

Kamień obrazy 
i skała zgorszenia

Słowa Jezusa pełne są łagodności  
i miłosierdzia. Nie będzie wołał 

ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku  

swego na dworze. Nie złamie trzciny 

nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym 

płomyku (Iz 42,2-3). Jest księciem 
pokoju szukającym zgody i poje- 
dnania między ludźmi i z Ojcem. 
Właśnie to miłosierdzie sprowa-
dziło na Niego krytykę i atak, a gdy  
Jezus nie ustępował – rozgorzał 
ostry spór, co wywołało głęboki  
konflikt. Mesjasz przynosi ziemi  
ogień i podział, aby na jaw wyszły 

zamysły serc (Łk 2,35).
To właśnie kolejny cud Chrystuso-
wej mowy. Głoszenie jest nie tyl-
ko rodzajem perswazji z zamiarem 
przemiany serc słuchaczy. Służy 
ono ujawnieniu ludzkich serc.
Jezus budzi w słuchaczach skraj-
ne emocje, rodzaj poruszenia, 

Góra Błogosławieństw
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wzburzenia. Wielka atrakcyjność 
i moc Jego słów łączy się z zacho-
waniem i wypowiedziami, które  
chwilami mogą się wydać odpy-
chające. Z jednej strony Nauczyciel  
głęboko i radykalnie odczytuje 
nakazy Prawa, z drugiej – gorszy  

„bogobojnych”, nie zachowując  
dwóch fundamentalnych dla życia  
społecznego przepisów: gdy wraz  
z uczniami przekracza szabat oraz  
kiedy podważa zakaz spożywania 
nieczystych pokarmów.
Jego słowa musiały brzmieć skan-
dalicznie, gdy nawoływał do  

„jedzenia swego ciała”, gdy mówił 
i ukazywał, że ma moc odpusz-
czania grzechów, tym samym 
stawiając się ponad Prawem i czy-
niąc równym Bogu. Miał opinię 
nieposzczącego żarłoka i pijaka, 
nauczał w domach grzeszników, 
obrażał najbardziej szanowane 
grupy społeczne, nie trzymał się 
tradycji. Dzisiaj rozumiemy te za-
chowania, trzymając się interpre-
tacji, która ma podstawy w nauce 
Kościoła, a Jego słowa przyjmu-
jemy z wiarą jako przesłanie du-
chowe i sakramentalne. Jednak 
słuchacze Jezusa nie mieli takie-
go przygotowania, przyjmowali  
wszystko „na żywo”, bezpośrednio, 
dosłownie. Często odchodzili od 
Jezusa zgorszeni i zbulwersowani. 
Część z nich myślała, że jest opętany, 
własna rodzina sądziła, że odszedł 
od zmysłów, jeszcze inni uważali, 
że należy Go pozbawić życia z po-
wodu domniemanych bluźnierstw. 
Wielu jednak, pomimo kontrower-
sji i wątpliwości, wierzyło Jego sło-
wom. On sam zaś zakazywał złym 
duchom mówić i podtrzymywał  
atmosferę niepewności wokół sie-
bie. A przecież tak łatwo mógł 
uniknąć pomówień, podejrzeń, nie-
porozumień!
Dlaczego Jezus nigdy się nie tłuma-
czy, dlaczego godzi się na to, aby 
Jego słowa podzieliły słuchaczy?
Zamiast wyjaśniać swoje stanowisko,  
od początku przyjmuje stan rzeczy 
i rozmaite opinie na swój temat.
Zdawało się, że „nie ma względu  
na osoby”, nie przejmuje się tym,  
co myślą ludzie. Nie troszczy się  
o efekty głoszenia, nie zależy mu  

specjalnie na publiczności, tłumach 
zwolenników, nie zatrzymuje tych, 
którzy chcą Go opuścić. To musia-
ło tworzyć sensacyjny wręcz klimat 
domysłów, a decyzja przyjęcia bądź 
odrzucenia Jezusa była raczej aktem 
wiary niż wiedzy.
Jezus przemawiał w sposób, który  
prowokował. Wywoływało to silną  
reakcję. Nie usiłował zdobywać 
przychylności słuchaczy. Robił coś  
wręcz odwrotnego: trudna mowa  
była sprawdzianem otaczających 
Go ludzi. Słowa weryfikowały, 
kto prawdziwie jest Jego uczniem. 
Ci, którzy pomimo przeszkód (gr. 
skandalon) wytrwali przy Nim, oka-
zywali się ostatecznie tymi, których 
Ojciec powołał, bo nikt nie może 

przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie 

Ojciec (J 6,44).
Swoich słuchaczy wyprowadzał ze 
strefy intelektualnego komfortu, 
burzył nawyki myślowe, podwa-
żał prawdy. To, co wydawało się 
pewne, oswojone, stawiał pod zna-
kiem zapytania. Zmieniał kategorie 
myślenia. Jego mowa była sprzeci-
wem wobec uprzedzeń religijnych, 
społecznych, politycznych. Nie 
dała się podporządkować i dopaso-
wać do zastanych podziałów, choć 
często domagano się, aby określił, 
po czyjej stoi stronie. Całym sobą 
Jezus stał się dla ludzi wyzwaniem 
(znakiem sprzeciwu – Łk 2,34), a to, 
co mówił, wymagało posłuszeństwa. 
Nie mógł Jego słów przyjąć nikt, 
kto chciałby je wykorzystać do swo-
ich celów.
Jezus przemawiał z nieprawdopo-
dobną odwagą i wolnością, a Jego  

słowa były ostrzejsze niż miecz, 
bo nie przyszedł przekonywać do  
siebie, ale przenikać i odkrywać 
prawdziwe pragnienia i myśli czło-
wieka (por. Hbr 4,12).

Słowo wcielone

Gdy myślimy o zbawieniu w Chry-
stusie, skupiamy się na misterium 
Paschy i Wcielenia. Pewnie rzad-
ko myślimy o zbawieniu przez gło-
szenie Ewangelii. Mogłaby to być 
zbyt niepokojąca, nawet straszna  
myśl!
Smutne to chrześcijaństwo, w któ- 
rym Jezus miałby być zwykłym 
nauczycielem, który zadaje nam  

„materiał do opanowania”.
Na szczęście mowa Jezusa nie jest 
zwykłą nauką. Urzeka swoją mocą, 
uczy myślenia i wydobywa prawdę 
o nas. Mesjański Mistrz słowa nie 
jest zwykłym retorem. Jest samym 
Słowem. Żywym i skutecznym, 
stwarzającym i zbawczym. Cokol-
wiek On wypowie, to się dzieje, 
powstaje do istnienia, cokolwiek 
On zarządzi – to się staje. A każdy, 
kto Go słucha, jest zbawiony.
Szczęśliwi wszyscy, którzy od Nie-
go samego słyszeli wtedy Dobrą  
Nowinę. Pozostaje mieć nadzieję, że 
my też usłyszymy ją w sercu i – jak 
wody jeziora Genezaret – będziemy 
nieść dalej tę pełną mocy mowę.

Piotr Frey OP, dominikanin, święcenia 

kapłańskie przyjął w 2018 roku,  

mieszka w klasztorze w Gdańsku,  

duszpasterz rodzin i młodzieży
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